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Профил школе 

 

Назив школе ОШ „14.октобар“ Драгинац 

Адреса 15311 Драгинац  

Телефон 015/851-042 

Мејл адреса os.14.oktobar@gmail.com 

Веб-сајт www.os14oktobar-draginac.edu.rs 

Издвојена одељења ИО Ступница, ИО Цикоте, ИО Јаребице, ИО Велико 
Село 

Број ученика 220 

Језици који се уче у 
школи 

Први страни језик - Енглески 

Други страни језик - Немачки 

Смене Прва смена 

Дан школе 14. октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХАЈДЕМО  У  ДРАГИНАЦ 

 

            Кажеш да си свет обишо; 
            Јеси клинац!? 

            Знај да нигде ниси био- 

            Ако не знаш за Драгинац. 
 

            Летео си са звездама 

            И видео Малог принца!? 

            Овде звезде јаче сјаје, 
            Све се види из Драгинца. 
 

            Рекла птица другој птици: 
            Кад год видиш трећу птицу, 
            Ти јој реци-госпођице, 
            Плети гнездо у Драгинцу. 
 

           Рекло Сунце сунцокрету 

           Пчела пчели,свитац свицу, 
           Рекло мени,а ја свима: 
           Видимо се у Драгинцу! 
  

           Када стигох у Драгинац, 
           Сретох старца и старицу. 
           Рекоше ми: - Сто живота 

           ЖИВЕЋЕМО У ДРАГИНЦУ! 
 

                                   Мошо Одаловић 

 

 

МИСИЈА 

Ми смо школа која ствара и негује здрав амбијент уз савремену наставу, школа у којој се 
ученици, наставници и родитељи осећају пријатно. 

 

ВИЗИЈА 

Школа ће унапређењем постојећих ресурса и социјалне климе, дигитализацијом  
настваног процеса пружити ученицима савремене услове за стицање знаља, способности и 
вештина, настојећи да их мотивише за будући живот и допринос просперитету своје средине. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Увод 

 

Основна школа „14. ОКТОБАР“ у Драгинцу 

 

 
 

        Матична школа „14.октобар“ налази се у средишту Горњег Јадра у варошици Драгинац, 
удаљеној 18 километара од града Лознице. Лежи на десној обали реке Јадра окружена Иверком, 
обронком планине Цера. Драгинац је добио име по краљици Драги Машин, када је за 7.000 
динара купљен статус варошице. Саобраћајно је добро повезана са Лозницом, Ваљевом и 
Шапцем преко Цера. 
 

         Што се тиче настанка и оснивања саме школе, у књизи „Јадар у прошлости“ стоји 
записано: „Кметови јадарског среза, 3.новембра 1839. године изјаснише се да ће једнога 
учитеља у срезу добровољно примити у школу Јаребичку (данашњу Драгиначку“. Тадашња 
школа је имала око 40. ученика, који су долазили из далеких села, доносећи са собом храну за 
целу недељу, а враћали се кућама сваке суботе предвече. Дакле, школа је почела са радом далеке 
1839. године. Матичном школом постаје 1954. године, а школске 1960/1961. добија назив 
Основна школа „14.октобар“ у знак сећања на највећу гробницу сељака на Балкану (да 
подсетимо: У првој непријатељској офанзиви, у јесен 1941. године, окупатор је у Драгинцу 
стрељао 2950 људи. Била је то одмазда за немачке губитке на Гајића стени). Наша школа је 
савремена школска зграда у функцији од 1984.године, која просторно у потпуности задовољава 
захтеве савремене наставе. У оквиру матичне школе налазе се 4 издвојена одељења: Јаребице, 
Велико Село, Цикоте и Ступница. 



 

     
        Одељење у Великом Селу                     Одељење у Јаребицама                        
 

     
            Одељење у Цикотама                          Одељење у Ступници                         
 

       Издвојено одељење у Јаребицама почело је са радом фебруара 1950. Најстарије издвојено 
одељење наше школе је Велико Село које је почело са радом 25.10.1925. Школско звоно 
зазвонило је први пут у Цикотама 12.03.1945. Издвојено одељење у Ступници започело је свој 
рад школске 1940/1941. као последња школа отворена пред Други светски рат. 
 

Матична школа у сликама (данас): 

                          
     Наставничка канцеларија                                           Хол 

                        

                                                       
                Библиотека                                                           Хол 

                                                                



 

                                 
                    Хол                                                Кабинет за информатику    

 

Законске основе рада школе 

Годишњи план рада Основне школе „14. октобар“, Драгинац за школску 2020/2021. годину 
донет је на основу:  

1) Законa о основама образовања и васпитања („Службени гланик РС“бр. 88/17,  27/18 и 
10/2019)  

2) Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“ бр.55/13. 101/17 и 
27/18- др. закон 10/19)  

3) Статута Основне школе „14. октобар“ Драгинац дел.бр. 183/4 од 18. 5. 2021 

4) Развојног плана (2019-2024) 

5) Извештаја о раду  
6) Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гланик РС-Просветни гласник“ 

бр.2/92, 2/00) 
7) Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гланик РС-

Просветни гласник“ бр. 6/21) 

8) Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник-Просветни гласник“, бр. 10/2017); 

9) Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 16/2018) 

10) Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020); 

 

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

васпитања(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2019, 6/2020); 

 

 

12) Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања ((„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 15/2018, 18/2018 и 3/2019, 4/2020); 

 



 

13) Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и 
васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.18/2018); 
 

 

14) Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 
васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020); 
 

15) Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11/2019, 2/2020, 6/2020). 

16) Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/21)  

17) Правилник ообављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

18) Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања(„Службени гланик РС “ бр.68/18) 

19) Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 
гланик РС “ бр. 34/19, 59/2020, 81/2020)  

20) Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника  

21) Правилника о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 
образовања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/10)  

22) Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање  

23) Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020)  

24) Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовање у звање наставника, 
васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС бр.81/17 и 48/2018)  

25) Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС 10/2019 од 
15.02.2019 ) и осталих законских и подзаконских аката.  

26) Правилника о програму рада стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник", 
бр. 5/2012 од 19.06.2012. и 6/2021. године) 

27) Правилнику о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава 

28) Правилник о понашању ученика и радника  
29) Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи (“Службени гласник”, 30/19)   

30) Правилник о дисциплинској одговорности 

31) Безбедност ученика и радника 32 

32) Правилник о безбедности и здрављу на раду 

 

 

Полазне основе у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину 
представљају и следећа документа: 



 

-Развојни план установе (2019-2024); 

-Школски програм (2021-2025); 

-Извештај о раду школе; 

- Резултати самовредновања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  



 

Примарни задаци школе у овој школској години 

 

 На основу искуства и резултата постигнутих у претходним школским годинама и 

закључака стручних органа утврђују се следећи задаци за рад у овој школској години, а 
узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију у земљи: 

 

1.  Обавезна настава ће бити реализована у потпуности по важећем наставном плану и програму. 

Уколико до неких промена у наставном програму дође, наставници ће на својим стручним 

активима са школским саветницима адекватно испланирати те садржаје. Настава ће бити 
организована и у складу са Стручним упутствима МПНТР по посебном програму о организацији 
и реализацији образовно-васпитног рада у условима пандемије и у складу са Упутствима о 
мерама заштите здравља ученика и запослених, односно препорукама за безбедну наставу у 
школама током трајања пандемије. Школа је донела Оперативни плана рада за организацију 
наставе у школској 2021/22. години, добијена је и сагласност Школске управе, Ваљево. Уколико 
дође до промена, школа ће израдити нови Оперативни план и о томе обавестити школску 
управу. Настава ће се даље унапређивати у складу са закључцима стручних већа,  Педагошког 
колегијума и  

Наставничког већа, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, а посебно: 

- квалитетним, садржајним и благовременим планирањем и припремањем за наставу; 
-увођењем и усавршавањем нових облика рада (настава на даљину, активно учење, групни 
облици рада, рад у паровима, проблемска настава  и тимска настава, тематски дани, али и у 
складу са епидемиолошком ситуацијом); 

- флексибилнијег приступа у циљу повезивања наставних предмета и коришћење више 
наставних метода и облика рада, посебно активних метода; 
- наставници ће користити бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу 
привукли пажњу, мотивисали и одржали мотивацију за рад ученика; 
-обезбеђивање услова за што квалитетнију наставу (наставна средства, опрема); 
- идентификовање даровитих ученика; 

- поштовање захтева да један ученик буде укључен у додатни рад из највише два предмета; 

- унапређење рада са ученицима који наставу похађају по ИОП-у (укључивање у заједничке 
активности ученика, доступност разноврсносног дидактичког и штампаног материјала). 

 

2. Циљ нам је да :   
-развијамо здраве животне стилове и свест о важности сопственог здравља; 

-развијемо компетенције за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења, са 
акцентом примене савремене информационо-комуникационе технологије; 

-развијемо код ученика свест о себи, стваралачке способности, критичко мишљење, мотивацију 
за учење, смисао за тимски рад, способност самовредновања, самоиницијативу и изражавање 
мишљења; 

-оспособимо ученике за проналажење извора знања; 

-развијамо социјалне, личне и комуникацијске вештина које јачају самопоуздање ученика.  

3. У реализацији слободних активности ће бити поштовани следећи принципи: 
- потпуна добровољност ученика у укључивању у одређене слободне активности ( на основу 
анкете која се ради на почетку школске године ); 
- уважавање и подстицање индивидуалних склоности и способности сваког ученика. 



 

 

4. И у школској 2021/2022. години ће се реализовати Пројекат – «Обогаћени једносменски рад» 

у школи. Ученицима ће се понудити добро осмишљене активности након редовне наставе и то 
време ће користи у функцији развоја посебних интересовања ученика. 
 

4. Припремна настава ће се организовати у два облика: 
- за полагање поправних испита; 

- за полагање завршних испита за  упис у средњу школу. 
 

 5. Васпитни програм  школе реализоваће се посебно кроз: 
- веће ангажовање одељенских старешина и педагошке службе школе у благовременом и 
одговарајућем реаговању код појединих проблема који се јављају у школи; 
- сваки одељењски старешина ће правити акционе планове за превазилажење уочених проблема 
који се односе на понашање или учење ученика; 
- квалитетно  планирање и програмирање рада одељенских заједница које ће се доследно 
реализовати; 
- организација дискусија са ученицима о њиховим актуелним проблемима, посебно о болестима 

зависности: дроги, пушењу и алкохолизму у сарадњи са службом Здравсвеног центра Др 

Миленко Марин; 
- организоваћемо такмичења између одељења у оквиру знања, способности, вештина и 
креативности; 
- посећивање и укључивње ученика у привредне и друштвене објекте у локалној зајдници; 
- ученицима ће се указивати на важност поштовања процедура којима се регулише живот у 
школи и локалној заједници. 
 

6. Поклониће се пажња реализацији еколошког, естетског и хигијенског програма  школе, 

координацијом активности секција, свих радника, ученика и локалне заједнице. 

 

7. Стручно усавршавање наставника ће и даље бити један од приоритетних задатака у школи као 

и промовисање напредовања у звања наставника и стручних сарадника.  

 

8.  Наставници ће у оквиру рада стручних већа, Наставничког већа и индивидуалног 

усавршавања унапређивати свој рад и примењивати знања стечена на семинарима који су 
предвиђени  планом стручног усавршавања. 
 

9. У току ове школске године ће бити настављено са реализацијом предвиђених активности у 
оквиру Развојног плана (2019-2024). 

 

10. Наставићемо са процесом вредновања и самовредновања рада школе. За ову школсу годину 
планирано је да се доврши самовредновање области квалитета Настава и учење и ЕТОС. 

 

 

  



 

Услови рада школе 

Подаци о укупном простору 

 

 

Ред. 
бр. 

                   Опис - назив објекта   Бр.         Укупна 

површина 

1. Специјализоване учионице (за наставу појединих предмета ) 11+1 682 квм 

2. Универзалне учионице (за наставу свих предмета ) 4 294 квм 

3. Сале за физичко васпитанње са свим помоћним просторијама 
(гардероба,купатило и сл. ) 

1 408 квм 

4. Кабинет за педагога 1 10 квм 

5. Кабинети за наставнике 8 144 квм 

6. Зборница 1 45 квм 

7. Административни блок (канцеларије ) 1 24 квм 

8. Кабинет за директора 1 25 квм 

9. Холови 1 306 квм 

10. Ходници 8 820 квм 

11. Магацински простор 3 48 квм 

12. Котларница 1 70 квм 

13. Остава за угаљ 1 64 квм 

14. Санитарне просторије 11 175 квм 

15. Просторије за рад секција 1 32 квм 

16. Спортски терени 2 820 квм 

17. Двориште школе 1 10000квм 

18. Кухиња 1 54 квм 

19. Трпезарија 1 80 квм 

20. Издвојено одељење Ступница - зграда 6 144 квм 

21. Издвојено одељење Цикоте -зграда 6 300 квм 

22. Издвојено одељење Велико Село - зграда 9 422 квм 

23. Издвојено одељење Јаребице- зграда 9 230 квм 

 

 

Објекти у и око школе 

 

ОБЈЕКАТ ДРАГИНАЦ СТУПНИЦА ЦИКОТЕ ЈАРЕБИЦЕ ВЕЛИКО 

СЕЛО 

 

фискултурна 

сала 

+    + 

школско 

игралиште 

+ + + + + 

локални 
спортски 
терени 

+ +    

школска +    + 



 

библиотека 

школска 
кухиња и 

трпезарија 

+     

радионица +     

кабинет за 
музичко 

+     

кабинет за 
ликовно 

+     

кабинет за 
физику 

+     

рачунарска 
учионица 

+     

 

 

Објекти за образовно васпитни рад 

 

  У ужем школском окружењу : 

- Споменик жртвама стрељања из II светског рата 

- Црква у Драгинцу  
- Амбуланта ( опште медицине и стоматолошка ) 
- Апотека 

- Лабораторија 

- Пекара, месара, 
- Продавнице 

- Пошта 

- Кројачка радња 

- Хладњача 

- река Јадар 

- шуме, њиве, воћњаци, баште ; 
 

 

 У ширем школском окружењу : 

  - манастир Троноша 

  - Тршић - родно место Вука Караџића, Ђачки сабор 

  - Бања Ковиљача 

  - Гучево 

  - Текериш 

  - у Лозници : позориште,  Биоскоп,  музеј, градска библиотека,  аутобуска станица, 
болница ,  радне организације. 
 

 

  



 

Преглед наставних средстава и помагала 

Преглед наставних средстава и помагала 

Место Драгинац 
Велико 

Село 
Јаребице Цикоте Ступница 

Дијапројектор + +   + 

Графоскоп + +  + + 

Касетофон 5 + + + + 

ЦД плејер + + + + + 

Рачунар 16 + + + + 

Фотокопир 
апарат 

2     

Звонтон + + + + + 

Бим пројектор 4 1 1 1 1 

Бела платна 2 1  1 1 

ДВД +  +  + 

Микроскоп 2     

ТВ пријемник +  +  + 

бицикл +     

Интерактивна 
табла 

+     

Висинометар +     

Дигитална вага +     

Дигитална камера +     

Беле табле 8 2 1   

 

Радници школе 

  ВШС ВСС  Укупно  
Разредна настава 4 6 10 

Директор - 1 1 

Српски језик  2 2 

Енглески језик - 3 3 

Немачки језик  1 1 

Математика  2 2 

Физика - 2 2 

Хемија  1 1 

Техника и технологија, техничко и ин форматичко 
образовање  1 1 

Историја - 1 1 

Географија  1 1 

Биологија  1 1 



 

Ликовна култура 1 1 2 

Музичка култура 1 - 1 

Физичко васпитање 1 - 1 

Информатика - 1 1 

Верска настава - 1 1 

Педагог - 2 2 

Библиотекар - 2 2 

 

                   Кадровска структура омогућава реализацију васпитно образовних задатака. Од 

приказаног броја наставника  одређени број их ради у више школа како би имали пуно радно 
време. Наставници који су распоређени на више радних места: Милоје  Радовановић предаје 
физику и технику и технологију;Драгица Савичић и Лидија Милановић допуњују норму у 
школској библиотеци,  Југослава Ђурић, Дејан Митровић и Зоран Милићевић допуњују норму 
слободним наставним активностима. Један број наставника је ангажован у обогаћеном 

једносменском раду: Драган Радичевић, Велизар Кондић и четири наставника разредне наставе 
из матичне школе. 
 

Драган Радичевић, наставник верске наставе 

БРОЈ ЧАСА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Предчас 7-1 7/2 8-1  8-2  

1.час   Јаребице 3-1 Цикоте 

2.час В.Село 2/4 Ступница    Цикоте  
3.час В.Село 1/3    6-1 

4.час   Драгинац 
1-1 

  

5.час 2-1 5-1   4-1  

6.час  6-1   5-1 

 

 

Руководиоци одељењских већа 

 

Руководалац одељењског већа млађих разреда: Милена Пантић 

Руководилац одељењског већа старијих разреда: Зорица Ђурђевић 

 

Подела млађих разреда на наставнике разредне наставе 

 

1. Јасмина Јелачић, први разред - Драгинац 

2. Милена Пантић, други  разред  - Драгинац 

3. Гордана Стефановић , трећи разред – Драгинац 

4. Снежана Пуцаревић, четврти разред – Драгинац 

5. Валерија Ђурђевић– други и четврти разред  Велико Село 

6. Сретен Пуцаревић, први и трећи  - Велико Село  

7. Раде Павловић, први, други и четврти– Јаребице 

8. Јелена Алексић, – први и други -Цикоте 

9. Ковиљка Сарић, трећи-Цикоте 

10. Милојка Радивојевић, први, други, трећи и четврти разред -  Ступница 



 

Подела предмета на наставнике 

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ 

1.Велизар Кондић Српски језик  
17 часова 

5/1 6/1 7/1 7/2        

2.Јасмина Томић Српски језика 
8  часова 

8/1 8/2          

3. Бојић Јелена Енглес. језика 
8часова 

7/1 7/2 8/1 8/2        

4.Ђурђевић Зорица Енглески језик 

20 часова 

1.р
Др 

2.р
Др 

3.р 
Др 

4.р. 
Др 

1-4 

вс 

3ц 1.-

4.ј 
5/1 6/1   

5.Милановић Лидија Енглески језик 
4 часа 

1-4 

С 

½ 

ц 

          

6.Митровић Дејан Музичка култ. 

8ч. 
5/1 6/1 7/1 7/2 8/1 8/2 7/2х     

7. Савичић Драгица  Историја  

12 часова 
5/1 6/1 7/1 7/2 8/1 8/2 8/2л     

8.Ђурић Југослава Географија  
14 часова 

5/1 6/1 7/1 7/2 8/1 8/2 5/1ч 6/1

ч 

7/1

ч 

  

9.Радовановић Милоје Физика, 
Техничко 12 

часова+ 4 физика 

5/1 6/1 

 

7/1 

+ф 

7/2 

+ф 

8/1 

 

8/2      

10.Ђурић Зоран Математика 

 4 часа 

5/1     

 

 

 

 

 

    

11.Аћимовић Душица  Ликовна култура 

6 часова 
5/1 6/1 7/1 7/2 8/1       

12. Ђурић Богдан  Математика 20 

часова 

6/1 7/1 7/2 8/1 8/2  

 

     

13. Маријана Дишић Биологија 

12 часова 

5/1 

 

6/1 

 
7/1 7/2 8/1 8/2      

14.Рашевић Драгана  Хемија  
8 часова 

7/1 7/2 8/1 8/2        

15.Аврамовић Драган  Физика 8ч. 6/1 8/1 8/2         

16.Милићевић Зоран Физичко и 
здравст. васп. 
 

5/1  6/1 

 

7/1 

 

7/2 

 

8/1 

 

8/2 8/1

ш 

8/2

ш 

   

17.Томић Ивановић Весна  Информатика 
8 часова 

5/1
-2 гр 

6/1 
-2 гр 

7/1 7/2 8/1 8/2      

18.Радичевић Драган Веронаука  
16 часова 

5/1 

 
6/1 

 

7/1 7/2 

 

8/1 

 

8/2 1-4 

Др 

1-4 ИО   

 

19. Андрић Ивана  
Немачки језик   
12 часова 

5/1 

 

6/1 

 

7/1 7/2 8/1 8/2  

 

    

 

  



 

Подела разредног старешинства 

5/1-  Драгица Савичић 

6/1-  Драган Радичевић 

7/1-  Маријана Дишић 

7/2 – Богдан Ђурић 

8/1 – Југослава Ђурић 

8/2 -  Ивана Андрић 

 

 

Административно финансијско особље 

 

  Административно -финансијско особље 

 ссс вшс вс укупно 

Секретар - - 1 1 

Шеф рачуноводства - 1 - 1 

Финансијско-административни саветник 0,5   0,5 

 

 

Помоћно техничко особље 

 

Помоћно 
техничко 
особље ос кв вкв ссс укупно 

Домар/мајстор 
одржавања - 1 1 - 2 

Кувари - 1 - - 1 

Помоћно 
особље 9 - - - 9 

 

  



 

Ученици 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

  Матична школа 

Разред Учитељ       Број ученика  Дечака  Девојчица  
I Јелачић Јасмина 17 8 9 

II Милена Пантић 15 6 9 

III Гордана Стефановић 16(ИОП1-1) 12 4 

IV Пуцаревић Снежана 17 8 9 

Укупно: 65+1 са ИОП-1 

Издвојено одељење Велико Село 

Разред Учитељ        Број ученика Дечака  Девојчица  
I Сретен Пуцаревић 7 2 5 

II Валерија Ђурђевић 4 3 1 

III Сретен Пуцаревић 4 3 1 

IV Валерија Ђурђевић 8 6 2 

Укупно:  23 

Издвојено одељење Јаребице 

Разред Учитељ Број ученика Дечака  Девојчица  
I Раде Павловић 2 / 2 

II Раде Павловић 2 0 2 

III  / // // 

IV  2 0 2 

Укупно: 6                     

                                             Издвојено одељење Цикоте 

Разред Учитељ Број ученика Дечака  Девојчи
ца  

I Алексић Јелена 3 2 1 

II Алексић Јелена 3 1 2 

III Сарић Ковиљка 5(ИОП1-1) 2 3 

IV ///////////////////////////////////    

Укупно: 11 +1 са ИОП-1 

                                             Издвојено одељење Ступница 

Разред Учитељ Број ученика Дечака  Девојчица  
I Милојка Радивојевић 2 2 0 

II  2 2 0 

III  2(ИОП1-1) 2 0 

IV  1 1 0 

Укупно:  7+1 са ИОП-1 

 

 

 

 

 

 

СТАРИЈИ  РАЗРЕДИ 



 

V разред 

Одељење Одељенски 
старешина 

Број 
ученика 

Дечака Девојчица 

V-1 Савичић Драгица 23  

(1-ИОП-1 

и 1 ИОП-2) 

8 15 

     

Укупно: 23 +3 ИОП 

 

VI разред 

Одељење Одељенски 
старешина 

Број 
ученика 

Дечака Девојчица 

VI-1 Радичевић Драган 24  

(1-ИОП-1 

и 1 ИОП-2) 

11 13 

     

Укупно:24 +3 ИОП 

 

VII разред 

Одељење Одељенски 
старешина 

Број ученика Дечака Девојчица 

VII -1 Дишић Маријана 14 (ИОП-1- 2) 

 

5 9 

VII -2 Ђурић Богдан 14(ИОП-1) 

 

7 7 

Укупно: 28+ 3 са ИОП 

 

VIII разред 

Одељење Одељенски 
старешина 

Број 
ученика 

Дечака Девојчица 

VIII-1 Југослава Ђурић 18 ИОП1-2  11 

(2ИОП-

1) 

7 

VIII-2 Ивана Андрић 15 9 6 

Укупно: 33+ 2 са ИОП 

 

УКУПНО ОД I ДО IV РАЗРЕДА 112 ученика 

 

УКУПНО ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 108 ученика 

УКУПНО УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА: 31 

УКУПНО УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА: 26 

УКУПНО УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА: 27 

УКУПНО УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА: 28 

 



 

Укупно у ИО-ма 47 ученика 

Укупно у матичној школи 173 ученика 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА  од I до VIII разреда  220 без ИОП-а 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА  од I до VIII разреда  234 са ИОП-ом 

 

 

 

Број ученика путника 

Oд укупног броја ученика 138 су путници. Место становања 98 ученика односно 44,55% 

је удаљено до 5 км, 55 ученик је на удаљености до 10 км (25%), а 3 ученика који живе на 
удаљености од 10 до 20 километара.   
Ученици  путници 

разред 
број 

ученика 

5km 10km 10-20 km укупно 

број % број % број % број % 

I 31 10 32,58 2 6,45 0 0,00 12 38,71 

II 26 20 76,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III 27 12 42,86 3 10,71 0 0,00 15 53,57 

IV 28 14 51,85 4 14,81 0 0,00 18 66,67 

V 
23 

 
0 0,00 13 56,52 0 0,00 13 56,52 

VI 24 11 45,83 10 41,66 0 0,00 21 87,5 

VII 28 9 32,14 16 57,14 3 10,71 28 100,00 

VIII 33 22 66,67 7 21,21 0 0,00 29 87,87 

укупно 220 98 44,55 55 25,00 3 1,36 138 62,73 

Социјална структура ученика 

разред 
број 

ученика 

запослена оба 
родитеља 

запослен отац 
запослена 

мајка 

нико није 
запослен 

I 31 8 13 2 8 

II 26 10 4 1 13 

III 28 4 8 4 12 

IV 27 5 10 5 7 

V 
24 

 
7 8 2 7 

VI 24 2 5 5 12 

VII 28 5 9 4 10 

VIII 33 6 15 5 7 



 

Образовна структура родитеља 

Мајке 

разред. број 

мање од  
8 раз. 8 разреда 

средња 
школа 

факултет 

    

број % број % број % број % 

I 31 1 3,22 9 29,03 18 58,06 3 9,69 

II 26 1 3,57 12 42,86 15 5,36 0 0,00 

III 27 0 0,00 3 11,11 19 70,37 5 18,52 

IV 28 0 0,00 5 20,83 18 75 1 4,17 

V 
23 

 
0 0,00 7 29,17 16 66,67 1 4,17 

VI 24 0 0,00 10 35,71 14 50 2 7,14 

VII 28 1 3,03 9 27,27 20 60,61 2 6,06 

VIII 33 0 0,00 10 35,71 15 53,57 3 10,71 

Очеви 

разред. број 
мање од  

8 раз. 8 разреда 
средња 
школа 

факултет 

број % број % број % број % 

I 31 2 6,45 7 22,58 20 64,52 2 6,45 

II 26 1 3,57 7 25 20 71,43 0 0,00 

III 27 0 0,00 1 3,70 24 88,89 2 7,41 

IV 28 0 0,00 6 25 18 75 0 0,00 

V 
23 

 
0 0,00 9 37,5 14 58,33 1 4,17 

VI 24 0 0,00 3 10,71 24 85,71 1 3,57 

VII 28 1 3,03 10 30,3 21 63,64 1 3,03 

VIII 33 0 0,00 8 28,57 19 67,86 1 3,57 

 

 

 

 

 

 



 

 

Остали подаци о породичном, здравственом и социјалном статусу ученика 

Д е ф и ц и ј е н т н о с т     п о р о д и ц е 

разред 
има оба 

рoдитеља 
нема оца нема мајку 

родитељ
и 

разведен
и 

родитељи у 
иностранст

ву 

I 31   1 2 

II 24 2  4  

III 27   2 1 

IV 28   2  

V 
23 

   2 1 

VI 24   1  

VII 28  1 8 1 

VIII 33   3  



 

 

Једног од родитеља нема 3 ученика. Родитељи 23 ученика су разведени, а родитељи 5 ученика се 
налазе на раду у иностранству. Непотпуност породице може да утиче на психо-физички развој 
ученика. Било да се ради о физичком губитку (смрти оца или мајке), одвајању од породице  

једног од родитеља (развод) или дугогодишњем одсуству једног или оба родитеља (рад у 
иностранству) па је потребно посебну пажњу усмерити на ове ученике. 

Организација рада школе 



 

 



 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. 
ГОДИНЕ 

1. Припремљеност за рад у погледу здравствено хигијенских услова:  
- Извршено је чишћење и дезинфиковање просторија како у матичној школи тако и у 

издвојеним одељењима; 
- Приликом реализације наставе нема промена учионица осим у реализацији наставе 

предмета информатике и рачунарства и математике због неопходности коришћења 
опреме и наставних средстава; 

- До 15.септембра ученици немају организовану исхрану у школи, већ је доносе од куће; 
- Сва неопходна средства за одржавање хигијене и дезинфекцију руку и просторија школе 

су обезбеђена (како за матичну школу, тако и за издвојена одељења). 
2. Оперативни план школе 

Школа започиње школску годину кроз први модел образовно васпитног рада (непосредан 
рад) како у матичној школи тако и у сва четири издвојена одељења. Овај модел 
подразумева реализацију часова редовне, ваннаставних и других облика активности 
непосредно у школи у трајању часа од 45 минута. Наставници ће постигнућа ученика 
вредновати и пратити непосредно у школи путем формативног и сумативног оцењивања. 
За време наставе у школи ученицима ће бити пружена подршка на часовима предвиђеним 
за то 8допунска, додатна настава, чос, рад стручног сарадника). Школа је укључена у 
пројекат „Обогаћен једносменски рад“ чија ће реализација посчети од 15. септембра. 
Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 
-увид у педагошку документацију (ес дневник); 
-педагошко инструктивни рад директора и педагога; 
Наставници су ангажовани у складу са решењима о 40-часовној радној недељи. 

3. Податак о изабраној платформи за рад на даљину 

Изабрана платформа за рад на даљину је Google classroom, коју је школа и претходне 
школске године користила и ова платформа се показала као добар вид комуникације 
приликом реализовања наставе на даљину. А за ученике који немају техничких 
могућности за коришћење ове платформе, биће обезбеђен штампани материјал у школи. 
За ученике који наставу похађају по ИОПу, такође ће бити припремљен штампани 
материјал са прилагођеним садржајима. 

4. Информације од значаја за почетак школске године 

Матична школа и извојена одељења поседују просторне могућности за безбедну 
реализацију образовно васпитног процеса. Ученици млађих разреда матичне школе 
користе улаз са доњег дела школе, где и проводе велики одмор, а ученици старијих 
разреда имају улаз са горње стране школе, где проводе велики одмор. Због горе 
наведеног не долази до спајања ученика млађих и старијих разреда у току реализације 
наставног процеса. 
 

 

  



 

Рад у сменама 

 

- Образовно васпитни рад у матичној школи одвијаће се у преподневној смени. 

- У ИО- образовно васпитни рад ће се одвијати у преподневној смени. 
 

Ритам радног дана: 
7:50 – улазак ученика у школу 

8:00 – 8:45 – први час 

8:45 – 8:50 – петоминутни одмор 

8:50 – 9:35 – други час 

9:35 – 9:55 – велики одмор 

9:55 – звони за ученике 

10.00– 10:45 – трећи час 

10:45 – 10:50 – петоминутни одмор 

10:50– 11:35 – четврти час 

11:35– 11:40– петоминутни одмор 

11:40–12:25 – пети час 

12:30 – 13:15– шести час 

 

 

Радно време наставног особља 

 

 

НАСТАВНИЦИ: 
Од 8:00 до 13:15 часова – обавезни облици образовно-васпитног рада 

Од 7:00 до 8:00 и од 13:15 до 15:00 часова – други облици образовно-васпитног рада сразмерно 
проценту ангажовања а у складу са распоредом часова. 

Радно време ненаставног особља 

 

Од 7:00 до 15:00 часова 

*ДИРЕКТОР 

*СЕКРЕТАР 

*ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

*АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК (4 САТА ДНЕВНО) 
*ПЕДАГОГ 

*КУВАР  

*ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 

*ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 

 

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКАРА 
 

ДАН ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ 

УТОРАК ДРАГИЦА САВИЧИЋ 8:00 ДО 14:00 

СРЕДА ЛИДИЈА МИЛАНОВИЋ 10:00 ДО 14:00 

ЧЕТВРТАК ДРАГИЦА САВИЧИЋ 8:00 ДО 14:00 

ПЕТАК ДРАГИЦА САВИЧИЋ 8:00 ДО 11:00 



 

 

 

Дежурство у школи  

 

Сваког радног дана дежура по два наставника и по један помоћни радника на сваком нивоу 
школе. Распоред дежурства се израђује на сваке четири недеље налази се на огласној табли у 
зборници, „малој зборници“, код помоћних радника. Овакав начин дежурства примењује се у 
складу са Планом реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 
ванредног стања или других ванредних ситуација и околности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 

РАСПОРЕД ЧАСОВА – ПРВИ ЦУКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ДРАГИНАЦ 

 

Распоред часова: 

Матична школа: 

1-1 

  1. 2. 3. 4. 5. 

ПОНЕДЕЉАК 

Српски 
језик Математика Ликовна култура Енглески језик 

Ваннаставне 
активности 

УТОРАК 

Српски 
језик Математика Свет  око  нас 

Фузичко 
васпитање Допунска настава 

СРЕДА 

Српски 
језик Математика Дигитални  свет Верска настава ЧОС 

ЧЕТВРТАК Математика 

Физичко 
васпитање Српски језик Свет  око  нас Музичка култура 

ПЕТАК Математика Српски језик 

Физичко васпитањеЕнглески 
језик   Допунска настава 

 

2-1 

    ДАН 

 

Р.БР. 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК  
 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

 

1. 

 

Енглески језик 

 

Свет око нас 

 

Математика 

 

Српски језик  
 

Математика  

 

2. 

 

 Српски језик 

 

Српски језик  
 

Српски језик 

   Физичко и                  
здравствено     
васпитање 

 

Српски језик  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1  

 

3. 

 

Математика 

 

Математика 

   Физичко и                  
здравствено     
васпитање 

 

Математика 

 

Свет око нас 

 

4. 

 

Музичка култура 

 

Физичко и здравствено 
васпитање 

 

Дигитални свет 

 

Ликовна култура 

 

        ЧОС 

 

5. 

 

 

Верска настава 

Допунска  
Српски  
                                            

Допунска  
Математика 

Продужени 
једносменски 
рад 

 

Ликовна култура   
 

 

Енглески језик 

 

6. 

   Ваннаставне 
активности 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ  
ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

3. МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА 

4. ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПРИРОДА И ДРУШТВО СРПСКИ ЈЕЗИК 

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ДОПУНСКА МАТЕМАТИКА ВАННАСТАВНЕ АКТИВННОСТИ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЧОС 

 

6. 

ДОПУНСКА СРПСКИ     



 

 

4-1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Понедељак Математика Српски језик Енглески  језик Природа и 
друштво 

Час одељењског 
старешине 

Допунска 
настава:Српски 
језик/Математика 

Уторак Српски језик Математика Физичко и 
здравствено 
васоитање 

Ликовна култура Ликовна култура Ваннаставне 
активности 

Среда Математика Физичко и 
здравствено 
васоитање 

Енглески  језик Српски језик Продужени 
једносменски 
обогаћени рад 

 

Четвртак Српски језик Математика Природа и дрштво Пројектна 
настава 

Верска 
настава(Православни 
катихизис) 

 

Петак Математика Физичко и 
здравствено 
васоитање 

Музичка култура Српски језик Додатна настава 
Математика 

 

 

ИО Велико Село 

1.разред (комбинација са 3.разредом) 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Понедељак 

Српски језик Математика 

Верска 
настава(Прасловани 

катихизис) 
Музичка култура ЧОС 

Уторак 

Математика Српски језик 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Енглески језик 

Среда Српски језик Математика Свет око нас Ликовна култура 
Ваннаставне 
активности 

Четвртак Математика Српски језик Дигитални свет1 
Физичко и 

здравствено 
Допунска 
настава 



 

васпитање Математика/ 
Српски језик 

Петак 

Српски језик Математика Свет око нас 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

 

 

3.разред (комбинација са првим разредом) 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Понедељак 

Математика Српски језик 

Верска 
настава(Прасловани 

катихизис) 
Музичка култура ЧОС  

Уторак 

Српски језик Математика 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Енглески језик  

Среда Математика Српски језик Природа и друштво Ликовна култура 
Ваннаставне 
активности 

Четвртак 

Српски језик Математика Пројектна настава 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Допунска 
настава 

Математика/ 
Српски језик 

 

Петак 

Математика Српски језик Природа и друштво 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

  

 

  



 

Комбинација 2. и 4. разред 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик 

 

 

 

        математика 

Енглески језик 

 

 

         

Eнглески језик 

Математика 

 

 

 

Српски језик 

Српски језик 

 

  

 

Математика 

математика  

 

        

 

Српски језик 

2. веронаука 

 

 

 

                веронаука 

Енглески језик 

 

 

     

Енглески језик 

Српски језик 

  

          

 

Математика 

математика  

 

 

 

Српски језик 

       Српски језик 

 

  

 

Математика 

 

3. математика 

 

  

                  

        Српски језик 

математика 

 

  

          

        Српски језик 

Ликовна 

 култура 

 

 

                Ликовна култура 

 

Свет  око нас 

 

 

 

         Природа и 
друштво 

Дигитални свет 

 

 

 

Пројектна настава 



 

4. Музичка 

 култура 

 

 

 

 

     Музичка култура 

Српски језик 

 

 

 

 

 

Математика 

Ликовна култура 

 

 

 

 

         

Ликовна култура 

Физичко                             
и здравствено 
васпитање 

 

 

 

                      Физичко и       
здравствено 

                 васпитање 

Физичко                             и 
здравствено васпитање  

 

 

 

Физичко и здравствено 

васпитање  

5. 

 

 

 

 

 

 

Физичко                             
и здравствено 
васпитање  

                    

 

 

            Физичко и 
здравствено 

               васпитање 

 

Свет око нас 

 

 

 

 

 

 

   Природа и друштво 

 

Ваннаставне  

активности 

 

 

Ваннаставне  

активности 

 

Час одељенског 
старешине 

 

 

 

 

 

                   Час одељенског   
старешине 

Допунска    настава(српки 
језик,математика) 

         

                          

 

 

 

  Допунска настава-српски 
језик/математика  

 

 

6. 

 

 

 

Додатна настава-

математика 

    

 

  



 

ИО Јаребице 

  
разред Час 1. Час 2. Час 3. Час 4. Час 5. Час 6. 

По
не

де
љ

ак
 

I математика српски језик музичка култура 
физичко и здравствено 

васпитање 
ЧОС   

II
 

српски језик математика музичка култура 
физичко 

васпитање 
ЧОС   

IV
 

математика српски језик музичка култура 
физичко 

васпитање 
ЧОС   

ут
ор

ак
 

I свет око нас математика српски језик 
физичко и здравствено 

васпитање 

Ваннаставне 
активности 

  

II
 

природа и друштво српски језик Математика 
физичко 

васпитање 

Слобоодне 
активности 

  

IV
 

природа и друштво математика српски језик 
физичко 

васпитање 

Слобоодне 
активности 

Додатна настава 
(математика) 

ср
ед

а 

I веронаука српски језик Математика ликовна култура     

II
 

веронаука математика српски језик ликовна култура 
ликовна 
култура 

  

IV
 

веронаука српски језик Математика ликовна култура 
ликовна 
култура 

  

че
тв

рт
ак

 I физичко и здравствено 
васпитање 

математика српски језик енглески језик     

II
 

физичко васпитање српски језик Математика енглески језик     

IV
 

физичко васпитање математика српски језик енглески језик     

пе
та

к 

I свет око нас дигитални свет Математика српски језик     

II
 

природа и друштво дигитални свет српски језик математика 

                  

допунска настава 
српски језик 

  

IV
 

природа и друштво пројектна настава Математика српски језик     



 

ИО Цикоте 

 

3.раз
ред 
ИО 

Цик
оте 

  1. 2. 3. 4. 5. 

понедељак српски језик математика музичка култура 

физичко и здравствено 
васпитање час одељењског старешине 

уторак математика српски језик 

природа и 
друштво 

физичко и здравствено 
васпитање допунска настава 

среда српски језик математика ликовна култура  ликовна култура пројектна настава 

четвртак енглески језик енглески језик математика српски језик ваннаставне активности 

петак математика верска настава српски језик природа и друштво 

физичко и здравствено 
васпитање 

 

 

ИО ЦИКОТЕ 2.РАЗЕД 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРОНАУКА 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА 

3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СВЕТ ОКО НАС МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК 

4. ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ДИГИТАЛНИ СВЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

6. ДОПУНСКА НАСТАВА     

ИО  ЦИКОТЕ 1.РАЗРЕД 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРОНАУКА 

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС МАТЕМАТИКА 

ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ДИГИТАЛНИ СВЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЧОС ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 



 

ИО Ступница 
Редни 
број 
часа 

Разред понедењак уторак Среда четвртак петак 

1. I Српски језик Свет око нас Српски језик Математика Енглески језик 

II Српски језик Свет око нас Српски језик Математика Енглески језик 

III Математика Српски језик Математика Природа идруштво Енглески језик 

IV Математика Српски језик Математика Природа идруштво Енглески језик 

2. I Математика Веронаука Математика Свет око нас Енглески језик 

II Математика Веронаука Математика Свет око нас Енглески језик 

III Српски језик Веронаука Српски језик Српски језик Енглески језик 

IV Српски језик Веронаука Српски језик Српски језик Енглески језик 

3. I Музичка култура Математика Физичко васпитање Српски језик Дигитални свет 

II Музичка култура Математика Физичко васпитање Српски језик Дигитални свет 

III Музичка култура Природа идруштво Физичко васпитање Математика Пројектна настава 

IV Музичка култура Природа идруштво Физичко васпитање Математика Пројектна настава 

4. I Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура Физичко васпитање Математика 

II Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура Физичко васпитање Математика 

III Физичко васпитање Математика Ликовна култура Физичко васпитање Српски језик 

IV Физичко васпитање Математика Ликовна култура Физичко васпитање Српски језик 

5. I ЧОС Допунска настава- српски/ 
математика 

 Ваннаставне активности Српски језик 

II ЧОС Допунска настава- српски/ 
математика 

Ликовна култура Ваннаставне активности Српски језик 

III ЧОС Допунска настава- српски/ 
математика 

Ликовна култура Ваннаставне активности Математика 

IV ЧОС Допунска настава- српски/ 
математика 

Ликовна култура Ваннаставне активности Математика 

  



 

КАЛЕНДАР ТЕМАТСКИХ ЧАСОВА 

1. Образовни програм на првом школском часу уочи празника који је посвећен: 
- Дану државности – Сретењу (15. Фебруар 1835); 

- Дану примирја у Првом светском рату (11. Новембар 1918). 

2. Образовни програм на првом школском часу на дан јубилеја следећих историјских 

догађаја: 
- Дан победе (9. Мај 1945); 

- Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији (6. Април 1941); 
-Дан сећања на Погром на Косову и Метохији (17. Март 2004); 
-Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању (24. Мрт 1999); 
- Други српски устанак (23. Април 1515); 
- пробој Сремског фронта (12. Април 1945); 
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и другох жртава фашизма у Другом светском рату 
(22. Април 1945); 
- пробој Солунског фронта уједно се обележава и Дан заставе (15. Септембар 1918); 
- годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице (14. Октобар 1941); 
- ослобађање Београда у Другом светском рату (20. Октобар 1944); 
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (спомен на 21. Октобар 1941); 
- Кумансовска битка (од 23. До 24. Октобра 1912. године); 
- битка на Кадињачи ( 29. Новембар 1941); 

- Колубарска битка (15. Децембар 1914); 
- велике битке Првог и Другог српског устанка. 
 

Дани отворених врата за родитеље 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јасмина Томић– четвртак, 4.час  

Велизар Кондић–четвртак, 5.час 

МАТЕМАТИКА 

Богдан Ђурић – понедељак, 6.час 

Зоран Ђурић – уторак, 2.час 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Бојић – уторак, 4.час 

Зорица Ђурђевић – среда, 4.час 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Ивана Андрић – понедељак, 3.час 

ИСТОРИЈА 

Драгица Савичић– среда, 3.час 

ГЕОГРАФИЈА 

Југослава Ђурић – четвртак, 3.час 

БИОЛОГИЈА 



 

Маријана Дишић – среда, 4.час 

ХЕМИЈА 

Драгана Рашевић –понедељак, 2.час 

ИНФОРМАТИКА 

Весна Томић-Ивановић -уторак, 3.час 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Дејан Митровић – четвртак, 2.час 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Душица Аћимовић –петак, велики одмор 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Зоран Милићевић – понедељак, 5.час 

ФИЗИКА 

Драган Аврамовић – уторак, 4.час 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА 

Милоје Радовановић –среда, 4,час 

ВЕРОНАУКА 

Драган Радичевић – четвртак, 6.час 

 

Напомена: Родитељи су увек добродошли. Ови термини су дати јер већи број наставника ради у 
две или више школа. 

 

 

 

 

Рад ученичке библиотеке 

 

У оквиру школе ради ученичка библиотека – библиотека у матичној школи која ради 50%  
радног времена. Школска библиотека у матичној школи располаже са 17893 књигe. 

Напомињемо да ревизија није још урађена. 
 

Рад школске кухиње 

 

У овој школској години исхрана ученика биће организована по већ опробаном режиму, тако 
што ће два дана куварица школе спремати храну, а три дана недељно ће се достављати пециво 
од стране пекаре  изабране од стране Савета родитеља. Храни се око 200 ученика у матичној 
школи, а у ИО-ма већина ученика. Ученици који су укључени у обогаћени једносменски ће два 
пута недељно имати ручак у школи. 

 

 

 



 

Структура четрдесеточасовне радне недеље 

 

        

Р Е Ш Е Њ Е 

О радном ангажовању наставника у школској 2021/2022. години 

 

           Утврђује се да је Томић Ивановић Весна, дипломирани инжењер информатике,  VII 

степен стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажована са 40%од пуног радног 
времена у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 8 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава / 

Додатни рад 0,6 

Слободне активности (информатичка секција) 1 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 9,6 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 4 

Рад у стручном већу (природних наука) 0,3 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В., О.В.,Тим за самовредновање,) 0,3 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,1 

Стручно усавршавање 0,4 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима,оджавање шклског сајта и сл. ) 

0,5 

Укупно: 6,4 

 СВЕГА: 16 

 

        Утврђује се да је Рашевић Драгана, наставник хемије,  VII степен стручне спреме, 
запослена на неодређено време, ангажованаса 40% од пуног радног времена у школској 
2021/2022.години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 8 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 1 

Додатни рад 0,5 



 

Слободне наставне активности  / 

Припремна настава 0,1 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 9,6 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 4 

Рад у стручном већу(природних наука -руководилац) 0,3 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,3 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.,СА.за развој школског 
програм,,Педагошки колегијум) 

0,3 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,1 

Стручно усавршавање 0,4 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

0,4 

Укупно: 6,4 

л СВЕГА: 16 

 

         Утврђује се да је Дишић Маријана, наставник биологије,  VIIстепен стручне спреме, 
запослена на одређено време,ангажованаса 60% од пуног радног времена у школској 2021/2022. 

години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 12 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 0,5 

Додатни рад 0,5 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

/ 

Посете,излети,екскурзије 0,3 

Припремна настава 0,1 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 14,4 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 6 

Рад у стручном већу (природних наука) 0,3 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,4 

Рад у стручним органима(Н.В. О.В.Тим за професионалну 
орјентацију,Комисија за реализацију програма заштите животне 

0,5 



 

средине,Тим за инклузивно образовање) 
Праћење успеха и вођење евиденције 0,5 

Стручно усавршавање 0,3 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 9,6 

 СВЕГА: 24 

 

          Утврђује се да је Томић Јасмина, професор српског језика,  VII степен стручне спреме, 
запослен на неодређено време, ангажован са непуним радним  временом (44%) у школској 
2021/2022.години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 8 

Писмени задаци 1 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 0,4 

Додатни рад 0,4 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

0,4 

Припремна настава 0,3 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 10,5 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

 

Припрема наставника/планирање 4 

Рад у стручном већу (друштвених  наука) 0,4 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП               0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.Комисија за културну и јавну делатност, 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

0,3 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,5 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 7,2 

 СВЕГА: 17,2 

 

 

Утврђује се да је Милановић Лидија, распоређена на радно место професора енглеског језика у 
првом циклусу основног образовања,  VIIспреме, степен стручне запослена на неодређено време 



 

ангажован са 20%од  пуног радног времена (20%  енглески језик,10% библиотека) у школској 
2021/2022. години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 4 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава / 

Додатни рад / 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

/ 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 4 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 2 

Рад у стручном већу (друштвених наука) 0.3 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0.2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима (Н.В.за планирање и стручно усавршавање) 0,2 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,3 

Дежурство / 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

0,6 

Укупно: 4 

 СВЕГА: 8 

 

                  Утврђује се да је Митровић Дејан, наставник музичке културе,  VI степен стручне 
спреме, запослен на неодређено време, ангажован са 40% од  пуног радног времена 
(35%музичка култура и 5%)у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 8 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава / 

Додатни рад / 

Припремна настава / 

Слободне активности 1 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 9 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 4 

Рад у стручном већу (вештина) 0,4 



 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.,С.А. за културну и јавну делатност) 0,2 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,3 

Стручно усавршавање 0,3 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 7 

 СВЕГА: 16 

 

              Утврђује се да је Савичић Драгица, професор историје,  VII степен стручне спреме, 
запослен на одређено време, ангажованаса пуним радним временом (55% историја ,5% 
ликовно,40% библиотека), у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 12 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 0,3 

Додатни рад 0,3 

Слободне активности (историјска секција ) 0,4 

Припремна настава 0,1 

Посете,излети,екскурзије 0,3 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 14,4 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 6 

Рад у стручном већу(друштвених наука -руководилац) 0,5 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.,Тим за инклизивно образовање,Тим за 
међупредметне компетенција-кординатор, за организовање излета и 
екскурзија)) 

0,6 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,5 

Стручно усавршавање 0,2 

Дежурство 0,3 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 9,6 

 СВЕГА: 24 

 

        Утврђује се да је Ђурић Југослава, професор географије,  VII степен стручне спреме, 
запослен на неодређено време, ангажован са 70%од пуног радног времена (55% географија и 
15% чувари природе) у школској 2021/2022. години 



 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 14 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 0,5 

Додатни рад 0,7 

Припремна настава 0,1 

Посете,излети,екскурзије 0,5 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 16,8 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 7 

Рад у стручном већу (друштвених наука) 0,3 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,4 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,5 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.Тим за инклузивно образовање,Тим за 
професионалну орјентацију -кординатор, комисјаза организовање излета и 
еекскурзија) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,5 

Стручно усавршавање 0,4 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 11,2 

 СВЕГА: 28 

          Утврђује се да је Радовановић Милоје, професор физике и техничког образовања, VII 

степен стручне спреме, запослен на неодређено време, ангажован са 80% (20% физика +60% 
техника и технологија)од пуног  радног времена у школској 2021/2022. години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 16 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

1,2 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 19,2 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 8 



 

Рад у стручном већу природних наука 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,4 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.Тим за међупредметне компентенције) 0,4 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,3 

Стручно усавршавање 0,7 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 12,8 

 СВЕГА: 32 

 

 Утврђује се да је Алексић Јелена, професор разрене наставе,  комбинација 1. и 2.разреда 
Цикоте,VII степен стручне спреме, запослена на одређено време, ангажована са  пуним радним 
временом у школској 2021/2022.години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 2 

Додатни рад  

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Oбавезни изборни предмет / 

Дигитална писменост 1 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима (Н.В.О.В.,Тим за самовредновање,Тим за сарадњу 
са породицом) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 



 

Утврђује се да је Милићевић Зоран, наставник физичког васпитања,  VI степен стручне спреме, 
запослен на неодређено време, ангажован са пуним радним временом (90% у редовној настави и 
10%  шах) у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 20 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава / 

Додатни рад / 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске)                 3 

Обавезне физичке активности 1 

Oбогаћен једносменски рад / 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 10 

Рад у стручном већу –вештина 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,5 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.,Тим за заштиту од насиља,Комисија за 
реализацију школског спорта) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 0,5 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

           Утврђује се да је Радичевић Драган, вероучитељ,  VIIстепен стручне спреме, запослен на 
одређено време,ангажован са пуним радним временом 80% у редовној настави у школској 
2021/2022.години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава  16  

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава / 

Додатни рад / 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

1,2 

Посете,излети,екскурзије 1 

Изборни предмет / 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 19,2 



 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 8 

Рад у стручном већу-друштвене науке 0,4 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,8 

Рад у стручним органима(Н.В. О.В.Тим за заштиту од насиља,Тим за 
инклузивно образовање) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,8 

Стручно усавршавање 0,6 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима,кординатор есДневника и сл. ) 

1 

Укупно: 12,8 

 СВЕГА: 32 

 

          Утврђује се да је Павловић Раде, наставник разредне наставе – комбиновано одељење 
1,2,. и 4.разред,  VII степен стручне спреме, запослен на неодређено време, ангажован са  пуним 
радним временом у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Слободне активности (секције,клубови) 1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Обавезни изборни предмет / 

Пројектна настав 1 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима( Н.В.Тим за самовредновање, Тим за заштиту од 
насиља,Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 



 

 

         Утврђује се да је Пантић Милена, наставник разредне наставе – 2. разред,VI степен 
стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажована са пуним радним временом ( и 5% 
кроз обогаћен једносменски рад)у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Слободне активности (секције,клубови) 1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Oбавезни изборни предмет / 

Дигиталн писменост 1 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 1 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.-руководилац млађи разреди,Актив за 
развојно планирање,) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

 

       Утврђује се да је Јелачић Јасмина, професор разредне наставе – 1. разред,  VII степен 
стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажована са  пуним радним временом ( и 5% 
кроз обогаћен једносменски рад)у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 2 

Додатни рад / 

Слободне активности (секције, клубови) 1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Oбавезни изборни предмет / 



 

Дигитална писменост 1 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 1 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В. ,О.В Тим за инклузивно образовње,Комисија 
за реализацију школског спорта) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима,кординатор ес Дневника и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

           Утврђује се да је Пуцаревић Сретен, наставник разредне наставе –комбиновано одељење 
1. и 3.разред,  VI степен стручне спреме, запослен на неодређено време, ангажован са  пуним 
радним временом у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Слободне активности (секције,клубови) 1 

Посте,излети,екскурзије 1 

Oбавезни изборни предмет / 

Пројектна настава 1 

  

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 1 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.,ОВ., Комисија за реализацију школског 
спорта) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 



 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

         Утврђује се да је Пуцаревић Снежана, наставник разредне наставе –  4. разред,  VI степен 
стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажована са пуним радним временом ( и 5% 
кроз обогаћен једносменски рад)у школској 2021/2022. години, 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Ваннаставне активности  1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Пројектна настава 1 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредно веће 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.Тим за сарадњу са породицом,Тим за 
међупредметне компентенције и предузетништво,Тим за заштиту ученика 
од насиља) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

        Утврђује се да је Сарић Ковиљка, наставник разредне наставе – 3.разред Цикоте,VII 

степен стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажована са  пуним радним временом 
у школској 2021/2022.. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 2 

Додатни рад / 

Ваннаставне активности  1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Пројектна настава 1 



 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредно веће 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима ( Н.В. О.В.Тим за инклузивно образовње,Комисија 
за културну и јавну делатност,Комисија за организовање излета и 
екскурзија,Тим за заштиту ученика од насиља) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

       Утврђује се да је Радивојевић Милојка, наставник разредне наставе – комбинација четири 
разреда од 1. до 4.разреда Ступница,  VII степен стручне спреме, запослена на неодређено 
време, ангажованаса  пуним радним временом у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад 1 

Слободне активности (секције,клубови) 1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Пројектна наства 1 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.Тим за заштиту од насиља и 
злостављања,за организовање излета и екскурзија,) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 



 

 

          Утврђује се да је Стефановић Гордана, наставник разредне наставе – 3. разред,VI степен 
стручне спреме, запослена на неодређено време ,ангажованаса  пуним радним временом у 
школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 2 

Додатни рад / 

Ваннаставне активности  1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Пројектна настава 1 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредне наставе 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.,О.В.,Педагошки колегијум, С.В.разредне 
наставе,-руководилацСА за РШП,Тим за обезбеђивање квалитета и развој 
установе) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

. 

         Утврђује се да је Ђурић Богдан, распоређен на радно место наставника математике,  VII 

степен стручне спреме, запослен на неодређено време ангажован са пуним радним временом ( и 
11% преконормни рад ) у школској 2021/2022. години 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 20 

Писмени задаци 2 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1, 

Додатни рад 1 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

/ 

Припремна настава 0,3 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 26 



 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 11 

Рад у стручном већу природних наука 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,5 

Рад у стручним органима (Н.В.,О.В.,Тим за професионалну орјентацију Тим 
за инклузију) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 0,5 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

2 

Укупно: 18 

 СВЕГА: 40 

 

         Утврђује се да је Андрић Ивана, мастер професор језика и књижевности, распоређена на 
радно место професора немачког језика,  VII степен стручне спреме, запослена на неодређено 
време, ангажована  са 67% од пуног  радног времена у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 12 

Писмени задаци 1,5 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад / 

Слободне активности (секције,клубови) / 

Посете,излети,екскурзије 0,5 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 16 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 6 

Рад у стручном већу друштвених наука 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом               0,5 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.,Тим за професионалну 
орјентацију,Комисија за планирање и стручно усавршавање,Тим за развој 
међупредметних компентенција) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,5 

Стручно усавршавање 0,3 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 10,8 

 СВЕГА: 26,8 

 



 

Утврђује се да је Аврамовић Драган, професор физике и техничког образовања,  VII степен 
стручне спреме,запослен на неодређено време,ангажован са 30% од пуног радног времена у 
школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 6 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 0,3 

Додатни рад 0,3 

Слободне активности (предузетничка секција) 0,5 

Припремна настава 0,1 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 7,2 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 3 

Рад у стручном већу природних наука 0,2 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В. О.В.Тим за развој међупредметних 
компентенција и предузетништво) 

0,3 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,1 

Дежурство               0,1 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

0,5 

Укупно: 4,8 

 СВЕГА: 12 

 

Утврђује се да је Бојић Јелена, распоређена на радно место професора енглеског језика ,  VII 

степен стручне спреме,запослена на неодређено време,ангажованаса  44% од пуног радног 
временау школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 8 

Писмени задаци 1 

Час одељенског старешине    

Допунска настава 1 

Додатни рад 0,5 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

/ 

Припремна настава / 

Посете,излети,екскурзије / 

Изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 10,5 



 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 4 

Рад у стручном већу друштвених наука 0,4 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,3 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима (Н.В.О.В.,Актив за развојно планирање,) 0,2 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,5 

Дежурство 0,4 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 7,2 

 СВЕГА: 17,6 

 

Утврђује се да је Ђурђевић Зорица, распоређена на радно место наставника енглеског језика ,  
VII степен стручне спреме,запослен на неодређено време,ангажована са пуним радним 
временом у школској 2021/2022. години. 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 20 

Писмени задаци 1 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 1,5 

Додатни рад 0,5 

Слободне активности (секција за енглески језик) 1 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 10 

Рад у стручном већу друштвених наука 0,5 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.-руководилац,Тим за сарадњу са 
породицом-кординатор,Тим за заштиту ученика од насиља ,злостављања и 
занемаривања,) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 



 

Утврђује се да је Ђурић Зоран, мастер економиста, распоређен на радно место наставника 
математике,  VIIстепен стручне спреме,запослен на одређено време,ангажован са 22%од пуног 
радног времена у школској 2021/2022. години 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 4 

Писмени задаци 0,5 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 0,5 

Додатни рад 0,3 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

/ 

Припремна настава / 

Укупно непосредног рада са ученицима 5,3 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 2,5 

Рад у стручном већу природних наука 0,2 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП / 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,2 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.) 0,2 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,2 

Дежурство / 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

/ 

Укупно: 3,5 

 СВЕГА: 8,8 

  

         Утврђује се да је Ђурђевић Валерија, професор разредне наставе, комбинација 2. и  4. 

разред у издвојеном одељењу школе у Великом Селу,  VII степен стручне спреме, запослена на 
неодређено време, ангажована  са пуним  радним временом у школској 2021/2022. години. 
 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 18 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   1 

Допунска настава 1 

Додатни рад / 

Ваннаставне  активности  1 

Посете,излети,екскурзије 1 

Пројектна настава 1 

Укупно непосредног рада са ученицима 24 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу разредном већу 1 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 



 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.,Тим за самовредновање, Тим за заштиту 
ученика од насиља ,злостављања и занемаривања,Тим за сарадњу са 
породицом) 

1 

Праћење успеха и вођење евиденције 1 

Стручно усавршавање 1 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

1 

Укупно: 16 

 СВЕГА: 40 

 

 

         Утврђује се да је Кондић Велизар, професор српског језика и књижевности, VII степен 
стручне спреме, запослена на неодређено време, ангажован  са 95% од пуног радног времена у 
школској 2021/2022. години. 
 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 17 

Писмени задаци 2 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава 1,3 

Додатни рад 1 

Слободне активности( библиотечка секција) 1,5 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима  22,8 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 9 

Рад у стручном већу друштвених наука 0,5 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,5 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 1 

Рад у стручним органима(Н.В.О.В.културна и јавна делатност 
школе,Комисија за планираење и стручног усавршавања) 

0,5 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,5 

Стручно усавршавање 0,7 

Дежурство 0,5 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

2 

Укупно:  15,2 

 СВЕГА: 38 

 

Утврђује се да је Аћимовић Душица,  распоређена на радно место наставника ликовне културе  
, VI степен стручне спреме,запослена на неодређено време,ангажована са 30% од пуног радног 
временa у школској 2021/2022. години. 



 

 

НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Редовна настава 6 

Писмени задаци / 

Час одељенског старешине   / 

Допунска настава / 

Додатни рад / 

Слободне активности (друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и 
културне) 

1,2 

Припремна настава / 

Oбавезни изборни предмет / 

Изборни предмет / 

Укупно непосредног рада са ученицима 7,2 

ОСТАЛА РАДНА ЗАДУЖЕЊА  

Припрема наставника/планирање 3 

Рад у стручном већу вештина-руководилац 0,2 

Рад на реализацији и развоју ШП и ШРП 0,2 

Сарадња са родитељима,породицом,локалном заједницом 0,1 

Рад у стручним органима (Н.В.О.В.Комисија за реализацију програма 
заштите животне средине) 

0,2 

Праћење успеха и вођење евиденције 0,2 

Стручно усавршавање 0,2 

Дежурство 0,3 

Остали послови (попис инвентара, шк.маниф. и приредбе, дежурства на 
такмичењима и сл. ) 

0,4 

Укупно: 4,8 

 СВЕГА: 12 

 

     

Организација образовно-васпитног рада 

 

Наставно-часовна активност у току школске године биће посебно методички разрађена са 

аспекта оспособљавања ученика за самостални рад за наглашенију и активнију позицију ученика 

у стицању нових знања, односно стварање оптималних и других услова да ученик буде у правом 

смислу субјекат у настави, биће уложени напори на плану оспособљавања наставника за 

примену индивидуализоване наставе и групног облика рада као и систематску примену наставне 

технике. Критеријуми за то да ли је наставник на високом нивоу биће положај ученика у 

наставном процесу. Ако су ученици претежно и искључиво слушаоци предавања наставника, па 

чак и при понављању градива доминира наставник, онда је реч о класичној, застарелој настави. 

Суштинска промена на којој ће наставнички колектив у овој школској години радити  биће 

промена положаја ученика у наставно-образовном процесу, односно стварање таквих ситуација 

и примена таквих организационих облика у којим ће ученици у припремној, оперативној и 

верификационој фази бити активни учесници, односно бити субјекти васпитно-образовног рада, 

а не објекати на којима се обављају одређене педагошке интервенције.  

 Да би се положај ученика битније изменио, да би они у већем степену били одговорни, 

заслужни за оно што јесу и што ће бити, потребно је да учионице буду просторије у којима се 



 

размишља, пројектује, истражује, сумира, закључује, анализира, постављају нови задаци у 

којима се развија сарадња, креативност и пуна интеракција међу ученицима. 

 У овом смислу биће уложено напора на измени стила и метода рада наставника, а 

нарочито на плану преузимања нових функција предавања на часу, функције организатора 

наставно-образовног рада, сарадника учесника и друго. Да би се положај ученика осетније 

променио поред измене функције наставника, наставни процес мора бити ученицима 

динамичнији и интересантнији. Један од путева интензивнијег наставног процеса биће увођење 

новина у настави. У току ове године наставни колектив ће посебно спроводити : 

- индивидуализацију наставе у свим облицима од 2. До 8. Разреда; 

- групни облик наставе у свим облицима од 2. До 8. Разреда; 
- петоминутна испитивања са задацима објективног типа као и промена наставне технике 
у настави друштвено-језичкој и природно-математичкој групи предмета од 2. До 8. 
Разреда. 
У току сваког класификационог периода водиће се евидентна листа о реализацији 

поменутих облика, односно примени техничких средстава. У току сваког класификационог 
периода вршиће се анализа остваривања предвиђеног плана у наставно-образовном процесу по 
предметима. 

Како би се пратили ефекти рада тима за самовредновање ће управо вредновати област 
наставе и учења и постигнућа ученика. 

Наставно-образовни рад одвијаће се у оквиру редовне, допунске, додатне наставе, 
наставе изборног програма, рекреативне наставе која ће се организовати уз сагласност родитеља 
према важећем правилнику. 

Редовна настава 

 

Школа ради у оквиру петодневне наставне недеље. Настава се одвија у два полугодишта , 
по школском календару за основне школе за школску 2021/2022. годину који доноси Министар 
просвете Републике Србије. 
 Редовна настава ће се одвијати у једној смени.  Настава почиње у  8:00 часова, а завршава 
се у 13:15. Подела предмета и одељења на наставнике донета је на седници Наставничког већа 
пред почетак школске године. Наставни час  траје 45 минута, велики одмор је после другог часа 
25 мин, а остали су по 5 минута.  
  

  



 

Изборна настава 

 

               СНА: 
5.р – чувари природе 

6.р- чувари природе 

7-1-чувари природе 

7-2-хор 

8-1-шах 

8-2-шах 

.  

Обавезни изборни програми: 
Верска настава (од првог до осмог разреда) 
Страни језик: 
Немачки (од петог до осмог разреда) 
 

 

 
Додатни рад за ученике 

 

 Додатни рад за ученике биће организован за ученике који брже напредују из појединих 
наставних предмета и желе да учествују на такмичењима. Овај облик рада има за задатак да 
ученицима  пружи могућност да своје способности развијају у већој мери него што им то 
омогућава редовна настава. 
 Додатни рад ће се организовати у следећим наставним областима: српски језик, енглески 
језик, немачки језик, математика, физика, хемија, биологија, географија, историја. Оквирни 
садржај за ову врсту рада одређен је наставним планом и програмом за основну школу, на 
основу кога ће предметни наставници доносити своје планове и програме. 
 

 

Допунски рад за ученике 

 

 Овај рад омогућава подршку ученицима који спорије напредују у савладавању наставних 
садржаја из следећих разлога: 

 дужег одсуства због болести, 
 преласка из друге школе, 
 објективних сметњи- болест у породици, развод, алкохолизам, чести сукоби родитеља 

и сл. 
 ученици који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у 

претходном разреду, 
 ученици који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из 

појединих наставних предмета. 

 Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има 
потребе. Допунски рад се не може поистоветити са  извођењем редовне наставе. Он мора бити 
више индивидуализован, јер се тако лакше отклањају недостаци у знању ученика.  
  



 

Фонд часова по предметима, програмима и активностима 

Фонд часова у првом разреду 

 

Р.БРОЈ ПРЕДМЕТИ Недељни б.ч. Годишњи б.ч. 
         А ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

     УКУПНО А: 20 720 

      Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1. Верска настава /Православни катихизис 1 36 

      УКУПНО Б:     36 

      УКУПНО А+Б 21 756 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 

    ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава                                     1 36 

3. Настава у природи 7-10 дана год  

УКУПНО: 22 792 

                     ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Час одељенског старешине  1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.       Екскурзија  1-3 годишње  

УКУПНО : 2 72 

УКУПАН ФОНД  ЧАСОВА : 24  864 

 

Фонд часова у другом разреду 

Р.БРОЈ ПРЕДМЕТИ Недељни б.ч. Годишњи б.ч. 
         А ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

     УКУПНО А: 21 756 

      Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 



 

1. Верска настава /Православни катихизис 1 36 

      УКУПНО Б:     36 

      УКУПНО А+Б 22 792 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 

    ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава                                     1 36 

3. Настава у природи  7-10 дана год  

УКУПНО: 23 828 

                     ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Час одељенског старешине  1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.       Екскурзија  1-3 годишње  

УКУПНО : 2 72 

УКУПАН ФОНД  ЧАСОВА : 25 900 

Фонд часова у трећем разреду 

Р.БРОЈ ПРЕДМЕТИ недељни 
бр.часова 

годишњи 
бр.часова 

          А ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 

УКУПНО : 20 720 

      Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1. Православни катихизис 1 36 

УКУПНО : 1 36 

УКУПНО А+Б 21 756 

    ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Допунска настава  сј/мат                         1 36 

2. Часови ЧОС 1 36 

3. Пројектна настава 1 36 

УКУПНО: 3 108 

                     ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  

1. Ваннаставне активности 1 36 

2.  Екскурзија / 1 дан 

3.       Настава у природи / 7 дана 

УКУПНО : 1  36 

УКУПАН ФОНД  ЧАСОВА : 25 900 

Фонд часова у четвртом разреду 

Р.БРОЈ ПРЕДМЕТИ Недељни број Годишњи 



 

часова број час. 
        А ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 

УКУПНО А: 20 720 

        Б ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Православни катихизис 1 36 

УКУПНО Б: 1 36 

УКУПНО А+Б 21 756 

      ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Допунска настава  српски језик/математика                        1 36 

2. Додатна настава- математика 1 36 

3. Часови ЧОС 1 36 

4. Пројектна настава 1 36 

УКУПНО: 4 144 

     ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  

1. Ваннаставне активности 1  36 

2.  Екскурзија / 1 дан 

3.       Настава у природи / 7 дана 

УКУПНО : 1  36 

УКУПАН ФОНД  ЧАСОВА : 26 936 

 

Фонд часова у петом разреду 

РБ А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Српски језик  и књижевност 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 2 72 

4. Музичка култура 2 72 

5. Историја 1 36 

6. Географија 1 36 

7. Математика 4 144 

8. Биологија 2 72 

9. Техника и технологија 2 72 

10. Информатика и рачунарство 1 36 

11. Физичко и здравствено васпитање + офа 2+1,5 
72+54 физ 

акт 

УКУПНО (А): 25,5 918 

    

РБ Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Верска настава 1 36 



 

2. Немачки језик 2 72 

УКУПНО (Б): 3 108 

    

УКУПНО (А+Б): 28,5 1026 

    

Остали облици којима се остварује образовно васпитни рад 

РБ ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Допунска настава   

2. Додатни рад 1 36 

3. Слободне наставне активности 1 36 

    

РБ 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Час одељенског стaрeшине 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 
културне активности 

1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

Фонд часова у шестом разреду 

Ред. 
Број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Српски језик и књижевност  4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11 Информатика и рачунарство 1 36 

11. Физичко и здравствено васпитање 2+1,5 72+54 

 Укупно: А 26,5 954 

 

Ред. 
Број 

Б: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Верска настава 1 36 

2. Немачки језик 2 72 

 УКУПНО: Б 3 108 

 УКУПНО: А+Б 29,5 1062 

 

 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни  наставни предмети 

 

Ред. 
Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 



 

1. Редовна настава 29,5 1062 

2. Слободне наставне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Ред. 
Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Час одељенског стершине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

Фонд часова у седмом разреду 

Ред. 
Број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Српски језик 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Хемија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11 Информатика и рачунарство 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

 Укупно: А 28 1008 

 

Ред. 
Број 

Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Верска настава  1 36 

2. Немачки језик 2 72 

    

 УКУПНО: Б 3 108 

 УКУПНО: А+Б 31 1116 

 

 
  



 

Остали облици којима се остварује образовно васпитни рад 

Ред. 
Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

 Редовна настава 31 1116 

1. Допунска настава 1 36 

2. Додатни рад 1 36 

3. Слободне наставне активности 1 36 

 

Ред. 
Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Час одељенског стершине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

Фонд часова у осмом разреду 

Ред. 
Број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Српски језик  4 136 

2. Енглески језик 2 68 

3. Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја 2 68 

6. Географија 2 68 

7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија 2 68 

11. Техника и технологија 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 34 

 Физичко и здравствено васпитање 3 102 

 Укупно: А 28 952 

 

Ред. 
Број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Верска настава  1 34 

2. Немачки језик 2 68 

3. Физичко васпитање – изабрани 
спорт (кошарка) 

1 34 

 УКУПНО: Б 4 136 

 УКУПНО: А+Б 30 1020 

Ред. 
Број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

  

1. Информатика и рачунарство 1 34 

 УКУПНО: В 1 34 

 УКУПНО: А+Б+В 31 1054 



 

 

Остали облици којима се остварује образовно васпитни рад 

Ред. 
Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Редовна настава 31 1054 

2. Слободне наставне активности 1 34 

3. Допунска настава 1 34 

4. Додатна настава 1 34 

 

Ред. 
Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1. Час одељенског старешине 1 34 

2. Ваннаставне активности  1 34 

3. Екскурзија До 3 дана годишње 

Фонд часова осталих облика образовно васпитног рада 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ДОДАТНА 
НАСТАВА 

ДОПУНСКА 
НАСТАВА 

СЛОБОДНЕ 
АКТИВНОСТИ 

1. ВЕЛИЗАР КОНДИЋ 36 46 54 

2.ЈАСМИНА ТОМИЋ 16 16 16 

3.ЈЕЛЕНА БОЈИЋ 18 36  

4.ЗОРИЦА ЂУРЂЕВИЋ 18 54 36 

5.ДРАГИЦА САВИЧИЋ 

 
10 10 14 

6.ЈУГОСЛАВА ЂУРИЋ 

 
22 18  

7.МИЛОЈЕ РАДОВАНОВИЋ 

 
36 36 40 

8.ЗОРАН ЂУРИЋ 

 
10 18  

10.ДУШИЦА АЋИМОВИЋ 

 
  40 

11.БОГДАН ЂУРИЋ 

 
36 36  

МАРИЈАНА ДИШИЋ 

 
18 18  

13.ДРАГАНА РАШЕВИЋ 

 
18 36  

14.ДРАГАН АВРАМОВИЋ 

 
10 10 18 

15.ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ 

 
  108 

16. ДЕЈАН МИТРОВИЋ   36 

17.ВЕСНА ТОМИЋ ИВАНОВИЋ 

 
20  36 

18.ДРАГАН РАДИЧЕВИЋ 

 
  40 

19.ИВАНА АНДРИЋ 

 
 36  



 

Наставне екскурзије и настава у природи 

 

Програм екскурзије за I, II, III И IV разред 

 

 

Образовно-

васпитни 
задаци 

-упознавање ближе и даље околине Шапца 

-упознавање културно-историјских вредности –споменик у Текеришу, 
манастир Петковица 

-упознавање са начином живота у далекој прошлости 

-неговање културног наслеђа и верске традиције 

-упознавање са природним лепотама и лековитим водама и очувањем 
здравља и животне средине 

-усвајање појмова везаних за позориште 

-савладавање и усвајање дела наставног програма, непосредним 
упознавањем и односа у природној и друштвеној средини 

-развијање инересовања за природу и развијање свести за очување и 
бригу о животној средини 

-развијање позитивног односа према националним, културним и 
естетским вредностима  
-развијање радозналости и отворености 

-посета позоришту и усвајање појмова о позоришту 

-развијање позитивне и емоционалних доживљаја и неговање 
другарства 

Садржаји 
којима се 
постављени 
циљеви 
остварују 

-обилазак  Бање Бадање и усвајање појмова о лековитим водама и 
очувањем здравља и животне средине 

-обилазак  Комплекса Текериш –музеј, споменик и гробница палим 
борцима 1. Светског рата 

-гледање представе у Народном позоришту у Шапцу и усвајање појмова 
везаних за позориште 

-обилазак Заслона остатака  Старог града у Шапцу и упознавање са 
начином живота у далекој прошлости 

-обилазак и шетња града Шапца и развијање позитивне и емоционалних 
доживљаја и неговање другарства 

-посета манастира Света Петка у Петковици и усвајање знања о 
културном наслеђу и неговању верске традиције 

Носиоци 
предвиђених 
садржаја и 
активности 

-Основна школа ``14. Октобар `` Драгинац 

-агенција  
-превозник 

Планирани 
обухват 
ученика 

- сви ученици 1.,2.,3.и4. разреда 

Трајање  - један дан 

Путни правци Драгинац – Бања Бадања – Текериш – Шабац – Петковица – Драгинац 

Начин 
финансирања 

родитељи  

 



 

Програм екскурзије за пети и шести разред 

 

Образовно-

васпитни циљеви 
и задаци 

 

 

 

 

 

-развијање љубави према природи, биљном и животињском свету 

-развијање позитивног односа према националним, културним и 
естетским вредностима 

-стицање нових и проширивање и проверавање већ стечених знања 

-упознавање културно-историјских знаменитости 

-неговање верске традиције 

-усвајање знања о геоморфолошким облицима рељефа 

-развијање интересовања за прошлост нашег народа 

-упознавање са животом и радом  
-уочавање на конкретном примеру музејских експоната из 
ботаничких, геолошко панеолошких и других збирки Природњачких 
музеја 

-развијање позитивних емоционалних доживљаја и неговање 
другарства 

Садржаји којима 
се постављени 
циљеви остварују 

 

 

Фрушка гора – посета манастирима Хопово и Крушедол 

 -Сремски Карловци – посета Гимназије, Богословије  
-Стражилово-обилазак гроба Бранка Радичевића 

 -Сремска Каменица – посета и обилазак спомен куће Јована Ј. Змаја 

 -Петроварадин – посета и обилазак Петроварадинске тврђаве и 
упознавање са културним и историјским значајем 

-Нови Сад – посета Природњачком музеју и шетња градом 

Носиоци 
предвиђених 
садржаја и 
активности 

Директор, 
изабрана агенција, 
одељенске старешине 5. И 6. Разреда 

Планирани 
обухват ученика 

Сви ученици 5. И 6. Разреда 

Трајање 

 

Један дан 

Путни правци 

 

Драгинац – Фрушка  гора – Сремски  Карловци – 

Стражилово –Сремска Каменица – Петроварадин – Нови Сад- 

Драгинац 

Начин 
финансирања 

Родитељи 

 

 

  



 

 

 

Програм екскурзије за седми и осми разред 

 

Образовно-

васпитни циљеви 
и задаци 

 

 

 

 

 

-развијање љубави према природи, биљном и животињском свету 

-развијање позитивног односа према националним, културним и 
естетским вредностима 

- усвајање знања о културном наслеђу 

-упознавање културно-историјских знаменитости 

-неговање верске традиције 

-упознавање историјске прошлости српског народа 

-стицање знања о геоморфолошким облицима рељефа 

-развијање позитивних емоционалних доживљаја и неговање 
другарства 

Садржаји којима 
се постављени 
циљеви остварују 

 

 

 

 

Први дан: 
Јагодина – посета ЗОО врту, музеју воштаних фигура и обилазак 
Аква парка; 
 Ниш – шетња градом, обилазак тврђаве, смештај у хотелу (ноћење и 
дискотека). 
Други дан: 
Ниш – посета брду Чегру, разгледање Ћеле куле – јединствени 
споменик у свету из Првог српског устанка; 
Ђавоља Варош – разгледање јединственог геоморфолошког 
феномена код нас 

Крушевац – обилазак Лазаревог града – тврђава, посета цркви 
Лазарици – задужбини кнеза Лазара, посета манастиру Љубостињи – 

задужбини кнегиње Милице; 
Врњачка Бања – краћи одмор, шетња и панорамско разгледање 
бањског насеља; 

Носиоци 
предвиђених 
садржаја и 
активности 

Директор, 
изабрана агенција, 
одељенске старешине 7. И 8. Разреда 

Планирани 
обухват ученика 

Сви ученици 7. И 8. Разреда 

Трајање 

 

Два дана 

Путни правци 

 

Драгинац – Београд –Јагодина – Ниш – Крушевац –Врњачка Бања – 

Драгинац 

Начин 
финансирања 

Родитељи 

 

 

  



 

 

 

Настава у природи 

 

            Настава у природи је организациони облик наставе која се најчешће изводи у 
природи, комбиновањем наставе и учења са одмором, забавом, разонодом и окрепљењем 
ученика. Ова настава је обогаћена спортско-рекреативним и забавним садржајем и 
активностима. 
 

Циљ наставе у природи 

-непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 
културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге 
школе. 
 

-повезује теоријску са практичним образовањем и да на посебан начин непосредним 
посматрањем, уочавањем и закључивањем доприноси како проширењу тако и продубљењу 
знања, умења, вештина и навика ученика. 

 

Задаци наставе у природи 

 – задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 
задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 
животне средине и изграђивање еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 
околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 
њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 
прилика; 

– развијање способности сналажења тј. Оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 
обављању личне хигијене и бриге о себи; 



 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи 
боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 
одговарајуће активности. 

 

НАПОМЕНА: 
Да би се ови циљеви и задаци остварили и да би настава у природи била реализована 
успешно у школи се морају ангажовати директор, стручни сарадник и предметни наставник, 
учитељ.То ангажовања се састоји у следећем: 
1. планирање школе у природи  
2. реализација школе у природи 

3. анализа реализованог програма школе у природи 

 

Програмске садржаје наставе у природи треба прилагодити конкретним условима 
природне и друштвене средине.Неки предмети ће бити доминантнији па у том смислу 
треба извршити редукцију програма и плана у смислу фонда часова појединих предмета 
за то време док се ученици налазе на настави у природи.Нови услови рада пружају 
могућности ученицима за усвајање знања на принципима непосредног посматрања, 
уочавања, доживљавања и практичних делатностима и активностима које подстичу 
стваралаштво.То обавезује наставнике да се у избору метода и облика рада опредељују за 
оне који у већој мери подстичу самосталност и сарадњу ученика, буде радозналост и 
потребу за истраживањем, као и допринос  јачању здравља и физичких способности 
ученика.  

 

План наставе у природи садржи: 
1. место где се иде 

2. услови боравка 

- смештај 
- исхрана 

- здравствени услови 

- радни услови 

- рекреативни услови 

3. трошкови реализације програма и време реализације 

4. начин превоза ученика 

5. план рада наставе у природи пре одласка у природу 

 

Комисија је дала предлог да се настава у природи изведе на једној од три дестинације: 
1.Златибор 

2.Златар 

3.Врњачка бања 

 

 

 



 

Планови рада управних, руководећих и саветодавних органа школе 

План рада школског одбора 

Ред.број Опис посла време носилац 

1. -Анализа и усвајање Годишњег 
извештаја о раду школе 

 септембар  директор 

педагог 

       -Усвајање Годишњег програма рада 
школе за школе 

  директор 

педагог 

 -Усвајање Школског програма    директор 

педагог 

 -Доношење програма рада ШО   ШО 

 -Анализа финансијског стања 
школе 

  Шеф 
рачуноводства 

директор 

 -Анализа извештаја о раду 
директора 

 Пред. ШО 

 

      2. -Усвајање статута и других аката 
школе 

 новембар Секретар 

ШО 

 -Реализација јавне и културне 
делатности школе – Дани дечије 
поезије и прозе 

 директор 

ШО 

 -Усвајање завршног рачуна фебруар Шеф 
рачуноводства 

 -Усвајање извештаја о попису  Шеф 
рачуноводства 

      3. -Разматрање успеха ученика на 
крају првог полугодишта 

  директор 

педагог 

 -Предузимање мера за побољшање 
услова рада школе 

 ШО 

      4. -Усвајање извештаја о извођењу 
екскурзија и наставе у природи 

јун ШО 

 -Разматрање успеха ученика на 
крају другог полугодишта 

 директор  
педагог 

      5.  Анализа организационо-техничких 
припрема за почетак рада у 
наредној школској години 

  директор 

ШО 

 -Разматрање коришћења средстава 

за текућу годину 

 директор 

ШО 

 

План рада директора 

 План рада директора 

План рада директора школе заснива се на функционалним, интегрисаним 

знањима, способностима и вештинама. Управљање, организовање и руковођење 



 

рада у школи усклађено је са Чл.5 и Чл. 59 Закона о основана система образовања и 

васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09; 52/11; 55/11 и 55/13) и на основу Правилника 

о стандардима и компетенцијама директора установе у образовно – васпитним 

институцијама (Сл. Гласник РС бр. 38/2013). План рада директора реализоваће се 

кроз шест области рада које су међусобно повезане, умрежене и преплићу се у 

појединим активностима. 

На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, 

директор планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада 

који доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаним 

законом. На основу квалитативних и квантитативних показатеља који су саставни 

део плана рада директора, директор школе је у могућности да вреднује свој рад и да 

буде вреднован од стране других. 

Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су: 

 

1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 
3. Праћење и унапређивање рада запослених; 

4.Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 
репрезентативним синдикатом и широм заједницом; 

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

6. Обезбеђење законитости рада установе 

 

ОБЛАСТИ  
САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 
 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

САРАДНИЦИ 

 

ОЧЕКИВАНИ 
ЕФЕКТИ 

 

ОСТВАРЕН 
СТАНДАРД 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

- Организовање 
активности у циљу 
промовисања вредности 
учења 

 

Током године 

 

Педагог, 
наставници 

Квалитетна 
настава и 
функционална 
знања 

 

1.2.1 

 - Организовање 
превентивних активности 
које омогућавају безбедно 
окружење (дежурство 
наставника, поштовање 
правила понашања, 
вршњачка едукација) 

 

 

 

Током године 

 

Педагог, 
наставници, 
ученици, родитељи 

 

Школа је 
безбедна и 
здрава средина 

 

 

1.2.2 



 

 

 

 

- Медијска промоција 
резултата школе 

 

 

 

Током године 

 

Комисија за 
културну и јавну 
делатност школе, 
администратори 
школског сајта 

Медијски 
пропраћене 
значајне 
активности 
школе и 
резултати 
ученика на 
такмичењима 

 

 

 

1.2.2 

- Организовање угледних 
часова, презентовање и 
промовисање иновација у 
образовно-васпитном 
процесу 

 

 

Током године 

 

Тим за 
професионални 
развој 
запослених,педагог 

 

Наставни процес 
се одвија 
квалитетно 

 

 

1.2.3 

- Организовање 
активности које подстичу 
креативност ученика, 
стицање функционалних и 
трајних знања, развој 
социјалних вештина и 
здравих стилова живота 

 

Током године 

 

Тимови, 
наставници, 
стручни сарадници 

Наставне и 
ваннаставне 
активности у 
функцији развоја 
ученика 

 

 

1.2.3 

- Стварање услова и 
подстицање процеса 
квалитетног образовања и 
васпитања за све ученике 
(талентоване, ученике 
којима је потребна 
додатна образовна 
подршка) 
- Учествовање у изради 
ИОП-а 

 

 

Током године 

 

 

Тим за инклузију, 
стручни сарадници 

 

Образовно-

васпитни процес 
је у функцији 
свих ученика 

 

 

 

1.2.4 

- Анализира постигнућа 
ученика на 
класификационим 
периодима, такмичењима 
и завршном испиту 

- Процењује ученичка 
постигнућа и награђује 
најбоље 

 

 

 

Током године 

 

Стручни сарадници, 
наставници 

 

Образовно-

васпитни процес 
је у функцији 
свих ученика 

 

 

 

1.2.5 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

- Организовање и 
оперативно спровођење 
процеса планирања и 
програмирања рада школе 

Август, 
септембар 

Педагог, 
наставно особље 

Благовремено 
урађени планови 
рада 

 

2.1 

- Образовање стручних 
тела, већа, тимова и 
актива 

 

 

До 1. септембра 

Секретар, 
педагог 

 

Успостављена 
координација 
рада стручних 
органа, већа и 
тимова 

 

2.2 и 2.5 

 

 

 

2.2 

- Израда 
четрдесеточасовне радне 
недеље 

 

До 1. септембра 

Педагог, 
Стручна већа 

Запослени су 
равномерно 
оптерећени 
поделом 
задужења 

 

2.2 и 2.5 

 

- Учешће у изради 
годишњег плана рада 

 

До 1. септембра 

Тимови,  
Наставно особље, 

Квалитетно 
урађен годишњи 

 

2.2 



 

школског програма Педагог 

 

план рада и 
школски 
програм 

- Упућивање планова рада 
Школском одбору на 
усвајање 

 

До 15. септембра 

 

Секретар школе 

Усвојени сви 
планови на 
нивоу установе 

 

2.1 

- Организовање процеса 
праћења, извештавање и 
анализа резултата рада 
школе и предузимање 
корективних мера 

 

 

Током године 

Тимови,  
Наставно особље, 
Педагог 

 

Квалитетна 
анализа успеха и 
израда акционих 
планова у циљу 
унапређења рада 
школе, 
полугодишње и 
годишње 
извештавање о 
свим сегментима 
рада школе 

 

 

 

 

 

 

2.3 

- Упознавање Школског 
одбора, Савета родитеља 
и Наставничког већа са 
Правилником о измени 
Правилника о наставном 
плану за други циклус 
основног образовања и 
васпитања и наставним 
планом за пети разред 
основног образовања и 
васпитања  

 

 

Током године 

Тимови,  
Наставно особље, 
Педагог 

 

Школски 
одбор,Савет 
родитеља, 
Наставничко 
веће, Педагошки 
колегијум 
упознати са свим 
извештајима, 
анализама и 
предузетим 
корективним 
мерама 

 

 

 

 

2.3 

- Информисање свих 
запослених о важним 
питањима живота и рада 
школе 

 

 

Током године 

 

 

Педагог 

 

Важне 
информације 
доступне су свим 
запосленима 
преко огласне 
табле, седнице 
Наставничког 
веће и сајта 
школе 

 

 

 

 

2.4 

- Праћење реализације 
екскурзија и наставе у 
природи, информисање 
Савета родитеља и 
Школског одбора 

 

 

Током године 

 

Педагог, 
наставници 

Важне 
информације 
доступне су 
члановима 
Школског 
одбора, Савета 
родитеља, 
запосленима и 
родитељима 
ученика 

 

 

 

 

 

2.4 

- Организовање обуке 
запослених за примену 
савремених 
информационо-

комуникационих 
технологија у настави 

 

 

Током године 

 

Наставници, 
Тим за стручно 
усавршавање 

80 %  запослених 
користи 
информационо-

комуникационе 
технологије 

 

 

 

2.4 

- Спровођење ефикасног 
процеса самовредновања 
рада школе 

 

 

Током године 

Тим за 
самовредновање, 
педагог 

Резултати 
самовредновања 
су у функцији 
унапређења 

 

 

 

2.5 



 

квалитета рада 
школе 

- Анализа успешности 
ученика на завршном 
испиту, ради планирања 
унапређивања рада школе 

 

Новембар 

 

Педагог, 
наставници 

Урађене анализе 
завршног испита 
и презентоване 
на Педагошком 
колегијуму, 
Наставничком 
већу, Савету 
родитеља и 
Школском 
одбору  

 

 

 

 

 

2.5 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Обезбеђивање 
квалитетног и стручног 
наставног кадра 

 

До 1. септембра 

 

Секретар 

Поштујући 
законске 
регулативе 
обезбеђен 
квалитетан 
наставни кадар 

 

 

3.1 

- Праћење рада ментора и 
приправника 

 

Током године 

Ментори Приправници 
стручно 
оспособљени за 
посао и 
прилагођени 
радној средини 

 

 

 

3.1 

- Организовање стручног 
усавршавања и 
професионалног развоја 
запослених 

 

Током године 

Наставници, 
Тим за стручно 
усавршавање 

Остварене 
планиране 
активности 
стручног 
усавршавања и 
професионалног 
развоја 

 

 

 

3.2 

- Комуникација са свим 
запосленима у циљу 
стварања позитивне и 
радне атмосфере 

 

Током године 

 

Сви запослени 

Професионална 
сарадња, тимски 
рад и позитивна 
радна атмосфера 

 

 

3.3 

- Остваривање педагошко-

инструктивног увида и 
надзора образовно-

васпитног рада у складу 
са Годишњим планом 
рада школе 

 

Током године 

 

Педагог 

Побољшан 
квалитет наставе 

 

 

3.4 

 

4. РАЗВОЈ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

- Организовање рада 
Савета родитеља 

- Сарадња са Полицијском 
управом на основу 
споразума Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја и 
Министарства 
унутрашњих послова 
(реализација часова ОЗ за 
ученике 4. и 6. разреда) 

 

Током године 

 

Педагог, 
Секретар, 
Координатори 
тимова 

Родитељи 
ефикасно 
учествују у 
животу и раду 
школе 

 

 

 

4.1 

- Организује дан   Побољшана  



 

отворених врата за 
родитеље 

Током године Наставници, 
педагог 

сарадња и 
комуникација са 
родитељима 

4.1 

- Конструктивно 
решавање конфликата 
ученика у сукобу 

 

Током године 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Педагог 

Конфликтне 
ситуације 
успешно решене 

 

 

4.1 

- Истраживање за ученике 
и наставнике „Најчешће 
врсте насиља“ 

октобар Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Педагог, 
наставници 

Извршена 
анализа и обрада 
добијених 
података 

 

 

4.1 

- Правовремено 
обавештавање Школског 
одбора о свом раду (два 
пута годишње), о 
реализацији образовно 
васпитног програма, 
Школског програма, 
Годишњег плана рада 
школе, финансијском 
пословању, постигнућима 
ученика и другим 
питањима из надлежности 
Школског одбора 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Педагог, 
тимови 

Школски одбор 
је  правовремено 
и детаљно 
обавештен о 
свим сегментима 
рада школе који 
су предвиђени 
законском 
регулативом 

 

 

 

 

 

 

4.2 

- Сарадња са 
репрезентативним 
синдикатом 

 

Током године 

Представници 

реперзентативног 
синдиката 

Поштовање 
Посебног 
колективног 
уговора, 
ЗОСОВ-а и 
других закона 

 

 

4.2 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

- Израда финансијског 
плана, благовремено 
планирање финансијских 
токова у циљу позитивног 
финансијског пословања 

 

Током године 

 

Шеф рачуноводства 

Ефикасно 
управљање 
финансијским 
ресурсима 

 

 

5.1 

- Распоређивање 
материјалних ресурса у 
циљу оптималног 
извођења образовно-

васпитног процеса,  

 

Током године 

 

Шеф рачуноводства 

Секретар 

Ефикасно 
управљање 
материјалним 
ресурсима 

 

 

 

 

5.2 

- Израда потребне 
документације предвиђене 
законском регулативом 

- Редовно праћење 
процеса ажурирања 
података о свим 
запосленима у 
електронском програму 
„Доситеј“ 

 

Током године 

 

Секретар, 
 педагог 

Школа поседује 
законом 
прописану 
документацију 

 

 

 

5.3 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 



 

- Континуирано праћење 
законске регулативе у 
области образовања, 
радних односа, финансија 
и управног поступка и 
примена новина у пракси 

 

Током године 

 

Секретар, 
педагог 

Школа 
функционише и 
поседује 
документацију 
урађену у складу 
са законском 
регулативом 

 

 

 

6.1 

- Организовање, 
координирање и 
омогућавање израде и 
доступности општих аката 
и документације у складу 
са ЗОСОВ-а и другим 
прописима 

 

Током године 

 

Секретар, 
педагог 

Школа 
функционише и 
поседује 
документацију 
урађену у складу 
са законском 
регулативом 

 

 

6.2 

- Израда планова за 
унапређење рада установе 
на основу стручно-

педагошког и 
инспекцијског надзора 

 

Током године 

 

Педагог 

Уражена 
документација, 
општи акти и 

прописи у 
складу са 
законом 

 

 

6.3 

 

  



 

План рада Савета родитеља 

 

Ред.број Садржај рада Носилац Време 

1. Конституисање Савета, избор 
председника СР 

директор септембар 

 Упознавање са правима и 
обавезама СР 

правник септембар 

 Усвајање плана рада СР Председник СР септембар 

 Разматрање Годишњењг 
извештаја о раду директора 

директор септембар 

 Упознавање са Годишњим 
извештајем рада школе и 
успехом ученика на крају 
школске  године 

Директор,педагог 

 

септембар 

 Разматрање предлога Годишњег 
програма рада школе за нову 
школску годину 

Директор септембар 

 Упознавање са Школским 
календаром  

директор септембар 

 Избор понуђача за реализацију 
исхране ученика  

директор септембар 

 Избор осигуравајућег друштва 
за осигурање ученика 

Директор септембар 

 Упознавање са активностима 
Обогаћеног једносменског рада  

директор септембар 

 Учешће родитеља у побољшању 
материјалне основе рада школе 

директор Током године 

 Давање сагласности на програм 
екскурзија и наставе у природи 

директор септембар 

 Избор родитеља за састав 
школских актива и тимова  

директор септембар 

 Избор родитеља и његовог 
заменика за Општински савет 
родитеља 

директор септембар 

     2. Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода 

педагог новембар 

 Анализа међусобне сарадње 
ученика, наставника и родитеља 

Директор, 
педагог 

новембар 

 Извештај о резултатима ученика 
на завршном испиту 

педагог новембар 

 Упознавање родитеља са 
програмом инклузивноог 
образовања и обухват ученика 

Педагог, члан 
тима за ИО 

новембар 

     3. Анализа рада школе и успеха 
ученика на крају првог 
полугодишта 

Директор, 
педагог 

фебруар 

 Разматрање полугодишњег директор фебруар 



 

извештаја о раду директора 

 Анализа извештаја лекара о 
здравственом стању ученика 
након обављених систематских 
прегледа 

директор фебруар 

     4. Упознавање Савета са 
резултатима спроведеног 
истраживања у школи 

педагог април 

 Осврт на рад школе и успех 
ученика на крају трећег 
класификационог периода 

педагог април 

 Анализа рада слободних 
активности ученика 

педагог април 

 Припреме за полагање завршног 
испита ученика осмог разреда 

Директор, 
педагог 

април 

5. Учешће родитеља у 
професионалној орјентацији 
ученика 

педагог јун 

 Анализа успеха ученика и рада 
школе на крају другог 
полугодишта 

Педагог, 
директор 

јун 

 Извештај о резултатима ученика 
на такмичењима 

педагог јун 

 Разматрање Извештаја о 
реализацији ученичких 
екскурзија и наставе у природи 

Директор, вође 
пута 

јун 

 Решавање текућих питања из 
живота и рада школе 

директор Током године 

 Извештај о раду Савета 
родитеља 

председник јун 

 Предлози за рад Савета за 
наредну годину 

Савет  јун 

      6. Разматрање припремљености 
школских објеката за нову 
школску годину, кадровски 
услови рада, упознавање са 
актима Министарства просвете 
и сл. 

Директор, 
Заједнички 

састанак са ШО 

Јун/август/ 
септембар 

 

  



 

Планови  рада  стручних  органа  школе 

План Наставничког већа 

 

 садржај  активности                                                                                  носилац                          
Септембар: 

Усвајање плана и програма рада Наставничког  већа                            комисија 

Разматрање извештаја о раду школе у претходној год.                             педагог    
Разматрање и усвајање Годишњег програма рада за 

 шк. 2021/2022.г.                                педагог 

Усвајање задужења до 24 часа непосредног рада са ученицима 

и осталих активности у оквиру 40-то часовнерадне недеље 

Организација допунске и додатне наставе н. Веће           
Договор о организацији Дечије недеље и приредбе за пријем  
Првака, Дана школе и манифестације «Дани дечије поезије и  
прозе» 

 

 

 

Верификација глобалних планова рада наставника директор 

Разматрање захтева за ослобађање од наставе физ. Вас. Н.Физич.васп. 
План посета наставника ученицима четвртог разреда Директор  
Реализација једносменског рада у школи Н. Веће, директор 

                              

Новембар: 
Анализа и реализација наставног плана и програма у  
првом тромесечју                                                                                  директор пед.  
Анализа успеха и владања у првом тромесечју са освртом на  
евентуалне узроке неуспеха                                                                педагог                                            

Информисање о заказивању родитељских састанака Директор  
 Доношење одлуке о реализацији екскурзије и рекреативне 
наставе 

       Директор    

Верификација распореда праћења редовних и огледних часова Директор  
Предавање на тему: Стручни органи школе Педагози 

Извештај о обележавању Дана школе и Манифестације Дани  
дечије поезије и прозе  

Директор 

 

Децембар: 
Анализа и усвајање општег успеха ученика на крају директор 

 првог полугодишта 

  Анализа и усвајање оцена из владања ученика на крају  директор 

првог полугодишта                           

Мере за побољшање успеха и дисциплине за наредни период Педагог 

Одржавање родитељских састанака Директор 

 

  



 

 

Април:  

Анализа и реализација наставног плана и програма  Директор 

Анализа успеха и владања ученика  Директор 

Ученичке посете, излети, екскурзије, настава у природи  Директор 

Предавање на тему: Мотивација код ученика Педагози 

Договор о одржавању родитељских састанака Директор 

Резултати пробних тестирања  Педагог 

 

 

 Јун /1: 
Реализација часова редовне наставе, ваннаставних активности директор   
 и Годишњег програма рада школе 

Усвајање успеха и оцене из владања ученика осмог разреда                  директор        
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању , додели  
посебних диплома, Вукове дипломе, избор ђака генерације, 
 спортисте генерације                              

 

директор 

 

Свечана прослава матуре  Директор  
Извештај о резултатима на такмичењима Педагог 

 Јун/2: 
Реализација часова редовне наставе, ваннаставних активности директор   
 и Годишњег програма рада школе и организовање припремне 

наставе 

Усвајање успеха и оцене из владања ученика  од првог до 

 седмог разреда                                                                                            директор        
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика за 
одличан успех и постигнуте резултате са такмичења 

 

 

директор  
 

Усвајање извештаја са екскурзија ученика Директор  
Договор о одржавању родитељских састанака Директор 

Информације из правилника о календару васпитно-образовног 
рада ОШ  

 

Извештај о резултатима на такмичењима Педагог       
Август:  

Организација припремне наставе за поравне испите                                 Директор 

Организација поравних испита  избор комисија                                         Директор 

Израда годишњих планова рада наставника                                       Директор 

Усвајање распореда часова и задужења  Директор  
Усвајање поделе рада разредних старешинстава  Директор  
Припремање плана и програма рада Одељенског већа, стручних 
већа, разредних старешинстава 

Педагог  

Усвајање узвештаја са завршног испита Педагог  
Усвајање извештаја о реализацији активности предвиђених 
развојним планом и Извештаја о обављеном самовредновању 

Педагог  

Усвајање распореда дежурних наствника ученика Директор  



 

План рада одељењских већа 

 

 Председник Одељењског већа млађих разреда Милена Пантић 

 Председник Одељењског већа старијих разреда Зорица Ђурђевић 

 

СЕПТЕМБАР: 
-Разматрање  годишњих планова рада (Одељ. Већа, Стручних већа и Планова рада одељенњских 

старшина) 
-Информисање о спровођењу анкете за изборне предмете 

- Распоред писмених и контролних задатака; 
-Договор око организације приредбе за пријем првака и Дечје недеље и договор о прослави Дана 
школе         
-Договор око организације приредбе за пријем првака и Дечје недеље и договор о прослави Дана 
школе         
-Разматрање реализације обогаћеногједносменслог рада у школи 

                                                                                                                                                          

ОКТОБАР:  
- Адаптација ученика првог и петог разреда 

- Подела задужења за прославу Дана школе и манифестације Дани дечије поезије и прозе                                           
 

 НОВЕМБАР: 

-Анализа  реализације наставног плана и програма 

-Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду са освртом на узроке 
неуспеха и предлоге за побољшање 

-Договор о одржавању родитељских састанака;  

                                                                                               

ДЕЦЕМБАР:       

 - Анализа  и реализација наставног плана и програма 

-Анализа и утврђивање општег успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

-Предлози похвала,награда и других дисциплинских мера 

-Анализа успешности допунског рада и слободних активности 

-Планирање мера за побољшање успеха, педагог 

-Договор о прослави Светог Саве и организовање родитељских састанака 

 

ФЕБРУАР: 

-Организовање школских такмичења 

 

АПРИЛ: 
-Анализа реализације наставног плана и програма 

-Анализа успеха и владања ученика на трећем класификационом периоду са освртом на узроке 
неуспеха и мере за побољшање; 
-Договор о одржавању родитељских састанака 

 

ЈУН 1:  
-Такмичење ученика-резултати 

-Извештаји о изведеним екскурзијама 

-Анализа успеха и владања ученика 8.разреда 



 

-Предлози похвала,награда и других дисциплинских мера (8. Разред) 
 

ЈУН2: 
-Анализа реализације Школских програма и Годишњег програма рада школе 

-Анализа успеха и владање ученика на крају школске године (1-7. Разреда) 
-Предлози похвала,награда и других дисциплинских мера(1-7. Разреда) 
-Договор о израда Школских програма за наредну школску годину 

-Утврђивање рокова  за сређивање и предају документације 

-Договор о организацији родитељских састанака 

-Извештаји о осталим облицима о-в рада (слободне активности, допунска, додатна настава) 
-Извештај о раду Одељенског већа  
 

АВГУСТ: 
-Избор руководства одељењских већа; 
- Договор о изради Годишњих и  месечних планова рада Наставника 
-Организација припремне наставе и поправних испита 

-Припремање планова и програма рада одељењских већа,стручних већа,разредног старешине 

-Информација о изради школског и годишњих програма рада наставника (измене и допуне);                                                                                                
-Израда распореда часова редовне наставе и ваннаставних активности; 
- Израда Плана рада одељењског већа за наредну школску годеину 

 

План рада одељењских старешина 

 

Р.бр.  Област рада садржај начин 
остваривања 

Време 
реализације  

Рад са одељењем 1.Организација и спровођење 
избора за руководство 
одељења  
2.Упознавање ученика са 
правилима о њиховом 
понашању 

3.Упознавање ученика са 
организацијом слободних 
активности и манифестацијом 
Дани дечије поезије и прозе 

-разговори на 
ЧОС-у,  

септембар 

 

Индивидуални рад са 
ученицима 

-Упознавање различитих 
потреба, тежњи и 
интересовања 

-Упознавање и праћење 
здравствених, материјалних, 
социјалних прилика и услова 
живота и рада ученика 

- превентивни рад са 
ученицима који имају 
васпотно-дисциплинске 
проблема 

- Реализација програма 

Разговор са 
ученицима, 
сарадња са 
педагогом, 
тимом за ПО 

Током 
године 



 

Професионалне –
оријентације 

Рад са 
родитељима/старатељима 

-Информисање 
родитеља/старатеља о успеху 
одељења у целини и 
појединачно    
-упознавање родитеља са 
кодексом понашања  
-Упознавање родитеља и 
прикупљање података за 
неопходних за сарадњу са 
породицом. 
-Упознавање родитеља са 
планираним посетама, 
излетима, екскурзијама 

-Припремање и вођење 
родитењских састанака 

-избор представника за Савет 
родитеља 

Разговор са 
родитењем 

 

 

Разговор на 
родитељском 
састанку 

Током 
године 

Рад са Одељењским 
већем и наставницима 

-Израда програма рада 
Одељенског већа 

-Анализа постигнутог 
успеха,дисциплине и 
реализације наставног плана 
и програма 

-брига о проблему 
оптерећености ученика и 
решавању тог проблема 

-праћење рада и развоја 
ученика укључених у 
допунску наставу 

-стручно усавршавање у 
установи и ван ње у циљу 
јачања компетенција 
одељенског старешине 

-разговор на 
ЧОС-у, анализа 
рада на 
седницама, 
планирање 
контролних и 
писмених, 
присуство 
семинарима 

Током 
школске 
године 

Сарадња са стручним 
сарадницима школе 

- заједнички педагошко-

психолошки рад – у складу са 
потребама ученика који имају 
тешкоће у развоју, учењу 

-учешће у раду Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, 
Тима за инклузију,  

Разговори, 
примена 
инструмената у 
циљу праћења 
развоја ученика 

Током 
године 

Административни 
послови- педагошка 

документација 

-Вођење матичне књиге 

- Вођење записника  
-Писање извештаја о раду 

-евидентирање 
и унос података 
у јавне исправе, 

Током 
године 



 

одељенског старешине 

-Вођење дневника рада 
одељенског старешине 

-Писање ђачких књижица и 
сведочанстава  

педагошку 
документацију 
и вођење 
евиденције о 
раду 
одељенског 
старешине 

 

 

Стручна већа за област предмета 

 

 Стручно веће друштвених наука чине:наставници српског језика,историје,географије 
и страних језика. – руководилац: Драгица Савичић 

 Стручно веће природних наука чине наставници: 
математике,физике,хемије,биологије,техничког и информатике – руководилац: 
Драгана Рашевић 

 Стручно веће вештина чине наставници:ликовне и музичке културе и физичког 
васпитања – руководилац: Душица Аћимовић   

 Стручно веће за разредну наставу – руководилац: Гордана Стефановић 

 

  



 

План рада стручних већа за област предмета 

 

СЕПТЕМБАР: 
-Анализа нивоа опремљености за извођење наставе из свих наставних предмета и предлог плана 
сукцесивне набавке учила и опреме 

-Стручно усавршавање наставника 

-Усвајање распореда стручног усавршавања унутар стручних већа 

-Утврђивање критеријума оцењивања 

-Рад на изради тематских паноа 

-Договор о прослави Дана школе 

НОВЕМБАР 

-Анализа реализације наставног плана и програма у свим областима васпитно образовног рада 
на првом класификационом периду 

-Анализа успеха и владања ученика са посебним освртом на узроке неуспеха и предлози за 
побољшање 

-Примена савремених метода у настави, индивидуализована настава 

ДЕЦЕМБАР 

-Анализа реализације наставног плана и програма 

-Анализа  постигнућа ученика 

-Анализа успешности допунског рада 

-Планирање мера за побољшање успеха 

-Договор о прослави Св.Саве  

ФЕБРУАР: 
-Евалуација реализације Годишњег програма 

-Договор о извођењу школских и општинских такмичења 

-Анализа квалитета и функционалности уџбеника и приручника који су коришћени током 
године  

АПРИЛ: 
-Анализа резултата ученика на такмичењима 

-Праћење успеха и напредовање ученика 

-Припремање за извођење екскурзија 

ЈУН 1: 
-Анализа успеха ученика осмог разреда 

 

ЈУН 2: 
-Анализа изведених екскурзија 

-Реализација обавезне наставе и ваннаставних активности 

-Анализа резултата постигнутих на завршном испиту  
- Договор о изради школског програма за наредну школску годину  

-Извештај о стручном усавршавању 

-Писање извештаја о раду стручног већа 



 

АВГУСТ: 
-Избор председника већа 

-Усвајање програма рада стручних већа 

-Подела предмета,разреда и одељења 

- Годишњи лични план стручног усавршавања  
-Планирање и програмирање наставног садржаја 

-Организација,извођење слободних активности 

-Организација и извођење допунске и додатне наставе 

- Израда Плана рада стручног већа за наредну школску  годину 
 

План рада стручног већа наставника разредне наставе 

 

СЕПТЕМБАР: 
-Анализа нивоа опремљености за извођење наставе из свих наставних предмета и предлог плана 
сукцесивне набавке учила и опреме 

-Стручно усавршавање наставника 

-Утврђивање критеријума оцењивања 

-Рад на изради тематских паноа 

-Анализа инијалног тестирања учење 

- Разматрање реализације Пилот пројекта «Обогаћени једносменски рад у школи» 

НОВЕМБАР 

-Анализа реализације наставног плана и програма у свим областима васпитно образовног рада 
на првом класификационом периду 

-Анализа успеха и владања ученика са посебним освртом на узроке неуспеха и предлози за 
побољшање 

-Примена савремених метода у настави, индивидуализована настава 

ДЕЦЕМБАР 

-Анализа реализације наставног плана и програма 

-Анализа  постигнућа ученика 

-Анализа успешности допунског рада 

-Планирање мера за побољшање успеха 

-Договор о прослави Св.Саве  

ФЕБРУАР: 
-Договор о извођењу школских и општинских такмичења 

-Анализа квалитета и функционалности уџбеника и приручника који су коришћени током 
године 

АПРИЛ: 
-Анализа такмичења ученика 

-Праћење успеха и напредовање ученика 

-Израда елемената Школског програма 

 

 

МАЈ 



 

-Предаја потребних елемената Школског програма педагозима школе 

ЈУН: 
-Анализа изведених екскурзија 

-Реализација обавезне наставе и ваннаставних активности 

-Извештај о стручном усавршавању  
-Извештај о раду Стручног већа 

 АВГУСТ: 
-Усвајање програма рада стручних већа 

-Подела предмета,разреда и одељења 

- Годишњи лични план стручног усавршавања  
-Планирање и програмирање наставног садржаја 

-Организација,извођење слободних активности 

-Организација и извођење допунске и додатне наставе 

 

Педагошки колегијум 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник 
стручних сарадника. 
Чланови педагошког колегијума су: Драгица Савичић – председник стручног већа 
друштвених наука, Драгана Рашевић– председник стручног већа природних наука, Душица 
Аћимовић – председник стручног већа вештина, Гордана Стефановић– председник стручног 
већа наставника разредне наставе, Гордана Стефановић – пердседник стр.акт. за развој школског 
програма, педагози Јасмина Вујић и Душица Јовановић 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор Светлана Алимпић-Ђокић. 
 

План и програм рада:   
СЕПТЕМБАР 

1.План рада колегијума за школску 2021/2022. годину. 
2.Начин рада колегијума у школској 2021/2022. години (распоред одржавања седница) и подела 
задужења (записничар)  
3.Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада (побољшање материјално-техничке 
опремљености школе, побољшање стручних компетенција наставника, побољшање сарадње са 
родитељима…) 
4.Развојни план школе – активности за школску 2021/2022. 
5.Разматрање реализације Обогаћеног  једносменског рада. 
 

НОВЕМБАР: 

1.Набавка потребних наставних средстава 

2.Оплемењивање простора школе 

3.Потребе за стручним усавршавањем 

4.Проблеми у коришћењу постојећих наставних средстава 

5.Усвајање закључака за седницу Наставничког већа 

 

ДЕЦЕМБАР: 

1.Анализа рада у обавезној настави 

2.Анализа спровођења васпитног програма и програма рада одељењског старешине 



 

3.Обухваћеност деце ваннаставним активностима 

4.Избор уџбеника који ће се користити у наредној школској години 

5.Евалуација реализације Пројекта – обогаћени једносменски рад 

6.Усвајање закључака за седницу Наставничког већа 

 

АПРИЛ: 
1.Анализа такмичења ученика 

2.Анализа рада стручних актива  и одељењских већа 

3.Анализа спровођења  васпитног програма и културних активности 

4.Усвајање закључака за седницу Наставничког већа 

 

ЈУН: 
1.Анализа изведених екскурзија и предлози за наредну годину 

2.Анализа програма професионалне оријентације 

3.Предлози за унапређење обавезне наставе ваннаставних активности 

4.Евалуација реализације Пројекта обогаћеног једносменског рада 

5.Усвајање закључака за седницу Наставничког већа 

 

                      

Чланови актива, тимова и комисија 

 

 

Ред. 
Број Назив актива Носиоци активности 

Фонд 
часова 

А1. 

Стручни актив за 
развој школског 

програма 

Гордана Стефановић, координатор 88 

Драгица Савичић 44 

Драгана Рашевић 44 

Душица Аћимовић 44 

Душица Јовановић и Јасмина Вујић, педагози 44 

Светлана Алимпић Ђокић, директор 

А2. 
Актив за развојно 

планирање 

Маријана Дишић 88 

Јелена Бојић 44 

Милена Пантић 44 

Драгица Савичић 44 

Душица Јовановић-кординатор и Јасмина Вујић, 
педагози 

44 

Борисав Карајчић, представник локалне 
самоуправе 

 

Биљана Илић, представник ШО  

Даница Тешић, представник родитеља  

 представник УП  

Светлана Алимпић Ђокић, директор  

 

Ред. 
Број Назив тима Носиоци активности 

Фонд 

часова 

T1. 
Тим за самовредновање рада 

школе 

Раде Павловић 22 

Душица Јовановић, педагог, координатор 44 



 

Валерија Ђурђевић 22 

Јелена Алексић 22 

Весна Томић-Ивановић 22 

Светлана Алимпић Ђокић 22 

Јасмина Вујић, педагог 22 

T2. 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 

занемаривања 

Драган Радичевић, координатор 44 

Снежана Пуцаревић 22 

Зоран Милићевић 22 

Милојка Радивојевић 22 

Валерија Ђурђевић 22 

Ковиљка Сарић 22 

Зорица Ђурђевић 22 

Душица Јовановић и Јасмина Вујић, 
педагози и секретар школе 

22 

T3. 
Стручни тим за инклузивно 

образовање 

Јасмина Вујић, педагог, координатор 44 

Ковиљка Сарић 22 

Маријана Дишић 22 

Јасмина Јелачић 22 

Југослава Ђурић 22 

Драгица Савичић 22 

Драган Радичевић 22 

Богдан Ђурић 22 

Душица Јовановић, педагог 22 

T4. 
Тим за професионалну 

оријентацију 

Маријана Дишић 22 

Богдан Ђурић 22 

Ивана Андрић  22 

Југослава Ђурић, кординатор 44 

T5. Тим за сарадњу са породицом 

Милојка Радивојевић 22 

Валерија Ђурђевић 22 

Зорица Ђурђевић -кординатор 44 

Снежана  Пуцаревић 
22 

Јелена Алексић 
22 

Слађана Гајић, представник родитеља  

Т6. 
Тим за развој 

међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Драгица Савичић, координатор 44 

Ивана Андрић 22 

Снежана Пуцаревић 22 

22 Милоје Радовановић 

Драган Аврамовић 22 

Т7. Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

Светлана Алимпић-Ђокић, директор, 
координатор 

44 

Јасмина Вујић 22 

Душица Јовановић 22 

Гордана Стефановић 22 



 

Раде Павловић 22 

22 Јасмна Томић 

  Ред. 
Број Назив комисије Носиоци активности 

Фонд 
часова 

K1. 
Комисија за културну и 

јавну делатност школе 

Велизар Кондић, координатор                                                          44 

Јасмина Томић 22 

Ковиљка Сарић 

Дејан Митровић 

22 

22 

K2. 
Комисија за организовање 

екскурзија и излета 

Драгица Савичић 22 

Југослава Ђурић 22 

Милојка Радивојевић, координатор 44 

Ковиљка Сарић 22 

K4. 
Задужени за реализацију 

програма школског спорта 

Зоран Милићевић, координатор 44 

Сретен пуцаревић 22 

Јасмина Јелачић 22 

K5. 

Задужени за реализацију 
програма заштите животне 

средине 

Маријана Дишић 22 

Душица Аћимовић, координатор 44 

К6. Комисија за планирање 
стручног усавршавања 

Лидија Миловановић 22 

Велизар Кондић 22 

Ивана Андрић, координатор 44 

 
Особа задужена за рад са 
Ученичким парламентом 

Јасмина Вујић 

44 

 

 

 

 

 
Педагошки колегијум 

Драгана Рашевић-природне науке  

Драгица Савичић-друштвене науке  

Гордана Стефановић-млађи разреди  

Душица аћимовић-вештине  

Јасмина Вујић-педагог  

Душица Јовановић-педагог  

Светлана Алимпић-Ђокић  

 
Тим за реализацију завршног 

испита 

Богдан Ђурић  

Велизар Кондић  

Југослава Ђурић  

Драгица Савичић  

Драгана Рашевић  

Драган Аврамовић  

Маријана Дишић  

Душица Јовановић и Јасмина Вујић, 
педагози 

 

Светлана Алимпић-Ђокић, директор  



 

План рада стручног актива за развојно планирање 

 

Предлагач плана:Стручни актив за развојно планирање 

Одговорно лице: Душица Јовановић- координатор 

Остали чланови тима: 

Јелена Бојић-наставник енглеског језика 

Милена Пантић- наставник разредне наставе 

Маријана Дишић – наставник биологије 

Драгица Савичић – наставник историје 

Јасмина Вујић - педагог 

Борисав Карајчић, представник локалне самоуправе 

представник ШО – Биљана Илић 

представник родитеља:Даница Тешић 

Представник ученика: члан Ученичког парламента 

Директор: Светлана Ђокић-Алимпић 

 

Делокруг рада: Планира, прати, анализира, извештава, иновира рад школе, евалуира 

 

План рада стручног актива за школско развојно планирање представљен је табеларно: 
 

Садржај рада Време 
Начин 

реализације 
Носилац 

- Доношење плана рада актива 

- Избор координатора актива 

- Анализа реализованог у 
претходном периоду и осврт на 
планиране активности за ову 
школску годину 

- Подела задужења унутар актива 

СЕ
П

ТЕ
М

БА
Р Састанак актива 

и израда плана 
реализација, 
задужења и 

извештавања 

 

Директор, 
координатор 

актива 

- Праћење реализације активности 
планираних Развојним планом за 
школску 2021/22. годину 

 

Два пута 
годишње 

Праћење и 
писање извештаја 

Стручни 
актив 

-Анализа рада актива на јануар Израда извештаја координатор 



 

полугодишту  
- Сарадња са тимовима: тимом за 
самовредновање, ИОП тимом, 
тимом за културну и јавну делатност 
школе, тимом за унапређење рада и 
квалитет школе, тимом за заштиту 
ученика од насиља...) 

Током 
године 

Састанак са 
Тимовима, 
праћење, 

записници 

Стручни 
актив 

- разматарање и анализа битних 
питања за даљи развој школе и 
наставног процеса 

Током 
године 

Састанак, 
записник 

Стручни 
актив 

- Извештај о раду стручног актива 
(анализа остварених циљева) 
- Предлози за рад актива у наредној 
години 

август 

Писање 
извештаја, 
састанак, 
записник 

Стручни 
актив, 

координатор 

НАПОМЕНА: Развојни циљеви ће бити остваривани путем реализације задатака 
и активности предвиђених Развојним планом, а према планираној динамици 
рада. 
 

План рада Стручног актива за развој школског програма 

Предлагач плана:  Стручни актив за развој школског програма 

Одговорно лице:  Гордана Стефановић, наставник разредне наставе, координатор актива 

Чланови актива:   

Драгица Савичић – наставник историје,  

Драгана Рашевић – наставник хемије,  
Душица Аћимовић – наставник ликовне културе,  
Душица Јовановић и Јасмина Вујић – педагози,  
Светлана Алимпић - Ђокић, директор 

Сарадници у реализацији плана: руководоци стручних већа, сви наставници, секретар 
школе. 
Циљеви рада: Планирање, координација, помоћ у изради школских програма, праћење 
законских новина у наставном плану и програму, проналажење најадекватнијих метода рада за 



 

реализацију школских програма, анализа донетих школских програма, предлози за побољшање 
школских програма, подстицање наставника на израду што квалитетнијих школских програма. 
 

Планиране активности Оријентацио
но време 

Носиоци 
посла 

Очекивани ефекти, 
критеријум успешности 

Формирање актива, договор 
о раду и активностима 
током године 

септембар Чланови 
актива, 
чланови 
стручних већа 

Формиран актив, договорене 
активности током године 

Анализа новог Школског 
програма (2021-2025) с 
посебним освртом на 
школски програм четвртог и 
осмог разреда, праћење 
реализације 

    

Децембар/јун 

Чланови 
актива, 
чланови 
стручних већа 

Урађена  анализа по 
утврђеним критеријумима и 
у складу са законским 
основама 

Рад на унапређењу 
Школског програма (2021-

2025), предлози за тематске 
дане, посебне програме...  

   фебруар Чланови 
актива, 
чланови 
стручних већа 

Дати су предлози за 
унапређење Школског 
програма (програм тематских 
дана, посебни програми и сл. 

Припрема за израду  новог 
Анекса школског програма 
(Дигитални свет и додатна 
настава у трећем разреду, 
слободне наставне 
активности...) 

         мај Чланови 
актива, 
чланови 
стручних већа 

Урађена писана анализа по 
утврђеним критеријумима и 
у складу са законским 
основама 

Збирна анализа свих 
постојећих школских 
програма и предлог 
евентуалних нових анекса 

         јун Чланови актива Урађена анализа, 
презентација на 
Наставничком већу 

Праћење законских новина 
везаних за садржаје 
школског програма 

 током године Секретар 
школе, Актив 

Праћење законских новина, 
Упознавање чланова 
Наставничког већа 

Извештај о раду Стручног 
актива и предлог за 
унапређење рада за наредну 

јун Чланови актива Израђен Извештај о раду 



 

школску годину 

 

План рада Тима за самовредновање рада школе 

Предлагач плана: Тим за самовредновање рада школе 

Одговорно лице: Душица Јовановић- координатор 

Остали чланови тима: 

Раде Павловић- наставник разредне наставе 

Валерија Ђурђевић- наставник разредне наставе 

Маријана Дишић – наставник биологије 

Драгица Савичић – наставник историје 

Јасмина Вујић - педагог 

Борисав Карајчић, представник локалне самоуправе 

представник ШО – Биљана Илић 

представник родитеља:Даница Тешић 

Представник ученика: члан Ученичког парламента 

Директор: Светлана Ђокић-Алимпић 

 

Делокруг рада: Планира, прати, анализира, извештава, иновира рад школе, евалуира 

 

План рада стручног актива за школско развојно планирање представљен је табеларно: 
 

 

месец активности 

септембар -Израда плана Тима; 
-Договор о даљем раду (подела задужења); 

новембар -Обрада добијених резултата за област Настава и учење 

децембар -Писање извештаја за област Настава и учење и израда акционог 
плана 

фебруар -Припрема потребне документације за вредновање области ЕТОС, 
израда анкета и чек листа 

март -Спровођење анкета и обрада резултата 

април Израда извештаја и акционог плана 

јун Писање извештаја о раду тима 

Јун-јул Презентација резултата на НВ, СР и ШО 



 

 

 

 

План самовредновања 
 

 

Ред. 
Бр. АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Област квалитета Настава и учење 

1.  Обрада добијених резултата Октобар 
Тим 

 

Увид у 
резултате 

2.  Израда извештаја и акционог плана  Новембар/деце
мбар 

Тим 

 

Извештај и 
акциони план 

3.  Презентација резултата НВ, СР и ШО фебруар директор записник 

Област квалитета ЕТОС 

1. 

 Припрема потребне документације за 
вредновање области ЕТОС, израда 
анкета и чек листа 

фебруар Тим 
Увид у 

записник Тима 

2.  Спровођење анкета и обрада резултата март Тим 
Увид у 

резултате 

3.  Израда извештаја и акционог плана април Тим 
Извештај и 

акциони план 

4.  Презентација резултата НВ, СР и ШО јун директор записник 

 

  

 

  



 

Акциони план за унапређење области квалитета: Подршка ученицима 
Активност Време  Носиоци Критеријум 

успешности 

Инструмент праћења 

Обезбеђивање 
бесплатних уџбеника за 
ученике из осетљивих 

група 

 

Мај-
септембар 

директор Сви ученици 
имају 

уџбенике 

Извештај о раду директора 

Обезбеђивање 
средстава за екскурзију 

за ученике из 
осетљивих група 

 

април Одељењске 
старешине 

У сваком 
одељењу по 
један ученик 
из осетљивих 
група иде на 
екскурзију 

Извештај о реализацији екскурзије 

Успостављање 
механизама за 

идентификацију 
ученика са изузетним 

способностима  

Током 
године 

Педагог, 
Тим за 

инклизију 

Формиран 
механизам у 

писаној 
форми 

Записник Тима и увид у план 
идентификације 

Израда корективног 
програма за ученике 

који дуже одсуствују са 
наставе (сажимање 

градива) 
 

Током 
године 

Предметни 
наставници 

Ученици 
остварују 

боља 
постигнућа у 

односу на 
претходни 

период 

Анализа успеха 

 

Органозовање 
вршњачког учења за 
ученике који дуже 

одсуствују са наставе 

Током 
године 

Вршњаци и 
предметни 
наставници 

Ученици 
остварују 

боља 
постигнућа у 

односу на 
претходни 

период 

Анализа успеха 

 

 



 

Програм стручног тима за инклузију  

 Инклузивни програм је планиран за све оне ученике који због неких својих специфичних, 
посебних потреба нису у могућности да прате и савладају предвиђени редовни програм. 
Посебна пажња се посвећује  деци са сметњама у учењу, поремећајима   у понашању као и 

емоционалном функционисању, деци која имају различите развојне сметње, као и онима који 
потичу из социјално нестимулативних средина, или из неких других разлога остварују право 
на подршку у образовању. Кроз сарадњу са свим непосредним  учесницима образовно-

васпитног процеса, врло битну сарадњу са родитељима, као и учешће свих оних који могу 
бити од помоћи у самом процесу  инклузије, очекујемо успешну реализацију. 

  

САДРЖАЈ РАДА НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Стручног тима за инклузивно 
образовање и израда годишњег програма рада 
Стручног тима за инклузивно образовање 

тим  Август, 
Септембар 

Анализа актуелне школске ситуације, број ученика 
којима је потребна образовна подршка и врста подршке 

НВ,тим Септембар 

Током године 

Прикупљање података о ученицима који наставу 
треба да похађају по ИОПу 

НВ, тим крај септембра 

Анализа иницијалних тестова са почетка школске 
године којом се утврђује постојање ученика којима 
је потребна подршка у раду 

НВ, тим Септембар 

Састанак ОС и Тима за инклузивно образовање ради 
праћења и извештавања о потребама израде ИОП-а 
или плана за диференцијални рад са ученицима 

Тим за ИО и ОС Октобар 

Састанак ОС ученика3-1, 3-1,3-4,3-5, 5-1, 6-1,7-1,7-

2,8-1 

Тима за инклузивно образовање ради даљег 
праћења реализације ИОП-а 

Тим за ИО и ОС 
и ОВ 

Октобар 



 

Добијање сагласности родитеља или старатеља 
ученика по ИОП-у или диференцирани рад са истим 

Тим, ОС Октобар 

Увид у медицинску документацију (интерресорне 
комисије) 

Тим,ОС Октобар 

Прикупљање свих релевантних података о новим 
ученицима ради израде педагошких профила          ( 
кроз разговоре са самим дететом, са родитељима- 

старатељима,  одељењским старешинама, 
наставницима који су упућени на конкретну децу, 
као и свим оним особама које су учествовале у 
процесу праћења и чије искуство  може бити 
драгоцено) 

Тим, ОС Септембар  

Формирање базе података (ажурирање података) педагог током године 

Формирање посебних (малих) тимова за рад са тим 
ученицима 

Тим,ОС,  Октобар 

У оквиру посебних (малих) тимова за ИО саставља 
се ИОП или се примењује диференцијална настава 

Посебни 
тимови, ОС 

Октобар 

Консултације стручног тима са посебним 
(малим)тимовима 

Стручни тим и 
посебни тимови 

Током године 

Праћење реализације постављених циљева и 
анализа добијених резултата 

Сви чланови 
укључени у 
тимове ИО 

Тромесечно 

Сарадња са другим установама Тим Током године 

Сарадња са тимовима других школа( размена 
искустава) 

Тим Током године 

Набавка наставних средстава, помагала Директор Током године 



 

Сарадња са осталим родитељима, са чијом децом је 
у одељењу дете коме је потребна образовна 
подршка 

Тим, ОС Током године 

Иницирање даљег стручног усавршавања 
наставника 

Директор, 
педагог 

Током године 

Увођење у процес инклузије и оних уче-ника чије 
специфичне потребе нису препознате на самом 
почетку године, или су неки други разлози условили 
да се промени начин на који је дете претходно 
третирано 

Наставници, 
педагог 

Током године 

Набавка стручне литературе Директор Током године 

Извештај о раду Тима Тим Јун 

Предлози за рад у наредној години Тим Јун 

 

 

Програм  заштите ученика од насиља, занемаривања и злостављања 

 

             Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама детаљније се разрађује интервентни 
поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и оквир за 
превентивне активности  који води  унапређењу стандарда за заштиту деце-ученика. 
          Ученици Вршњачког тима су активни чланови Тима за безбедност ученика. Њихова 
дужност је да прате шта се дешава у учионици, школском дворишту, на путу до куће и о томе 
обавештавају на састанцима чланове Тима за безбедност ученика. Уче о облицима наљсиља и 
преносе у својим одељењима, као и мере које су предложене за решавање конфликтних 
ситуација. 

Циљеви 

1. Упознавање са Општим и Посебним протоколом 

2. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 

3. Израда Програма за заштиту деце – ученика од насиља 



 

4. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

5. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности  
6. Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

7. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце – 

ученика од насиља 

8. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

9. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

10. Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски 
одбор, Ученички парламент, Наставничко веће)  

1. ЦИЉ: Упознавање са Општим и Посебним протоколом 

 Директор упознаје Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће и остале 
запослене у установи са одредбама Општег и Посебног протокола за заштиту деце од 
насиља, злостављања и занемаривања  

2. ЦИЉ: Усклађивање постојећих подзаконских аката установе: 

 Правилник о понашању ученика и запослених у школи (директор и секретар школе) 
 Правилник о безбедности ученика (директор и секретар школе) 
 Правилник о материјално – дисциплинској одговорности запослених и 

ученика(директор и секретар школе) 
 Усвојити нове правилнике на Школском одбору, Савету родитеља, Ученичком 

парламенту и Наставничком већу  

3. ЦИЉ: Израда програма за заштиту ученика од насиља 

 Формирање тима одлуком директора школе и Наставничког већа 

 Снимак почетног стања о конфликтним ситуацијама у Школи   
 Израда акционог плана за спровођење превентивних активности  
 Усвајање акционог плана на Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком већу 

 Информисање Ученичког парламента  

4. ЦИЉ: Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 



 

Процедура за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког насиља, 
верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и слично 

Руководство 

1. Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола 

2. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 

3. Избор чланова тима 

4. Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од стране запослених 
у установи или одрасле особе која није запослена у установи (консултације у установи, 
предузимање мера према запосленом, информисање родитеља, предузимање заштитних 
мера према ученику) 

5. Подношење пријава надлежној служби 

6. Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру сталне сарадње са 
тимом  

Чланови тима: 

 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања 
минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 
реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика 

 Организују упознавање ученика , родитеља, старатеља и локалне заједнице са  Општим 
протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља 

 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика 

 Сарађују са релевантним установама 

 Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима 

 Организују евидентирање појава насиља 

 Прикупљају документацију 

 Извештавају стручна тела и органе управљања  



 

Предметни наставници 

 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 
интервенцији  

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи (прекидање 
насиља међу децом или обавештавање одговорне особе, смиривање ситуације или хитна 
акција, прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи, праћење 
понашања потенцијалних учесника) 

 Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима (према 
приручнику за при мену Посебног протокола) 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над ученицима од стране 
запослених или одраслих особа које нису запослене у установи 

 Обавеза наставника физичког васпитања да на часовима детектују знаке могућег 
физичког насиља код ученика  

Одељењске старешине 

 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 
интервенцији  

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 
стране запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање одговорне 
особе, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествује у 
консултацијама у установи, информисање родитеља, договор о заштитним мерама, 
праћење ефеката предузетих мера, праћење понашања потенцијалних учесника, 
пружање подршке детету) 

 Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима и израда 
извештаја на крају школске године  (према приручнику за примену Посебног 
протокола) 

 Обавезно одржавање ЧОС –а и упознавање ученика са правилником о понашању и 
кућном реду, као и са Протоколом 

 Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од насиља над њима 

Дежурни наставници 

 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 
интервенцији  



 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 
стране запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање тима и 
директора, смиривање ситуације или хитна акција – МУП или здравствена служба, 
прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи ) 

 Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству наставника 

 Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурног наставника  

Остали запослени у школи (администрација, помоћно особље) 

 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 
интервенцији  

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи или од 
стране запослених особа (прекидање насиља међу децом или обавештавање дежурног 
наставника и директора, смиривање ситуације, прикупљање информација, учествује у 
консултацијама у установи) 

Ученици 

 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама учешћа у 
интервенцији  

 Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља : 
 Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу ученицима у 

оквиру школе 

 Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног наставника о 
случајевима насиља у одељењу. 

4. ЦИЉ : Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру 
васпитно – образовних активности 

Циљ ће бити остварен кроз: 

 Теме у оквиру ЧОС – а, које се односе на безбедност деце и заштиту од насиља  
 Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе, али и осталих предмета  
 Трибине за ученике 

 Пано-презентације  



 

5. ЦИЉ: Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 
конфликата 

 Обука ученика за ненасилну комуникацију у оквиру Г.В. и верске наставе 

 Обука ученика за конструктивно решавање конфликата у оквиру Г.В.и верске наставе 

6. ЦИЉ: Организовање разговора, трибина, представа, изожби о безбедности и заштити 
ученика од насиља 

 Кроз ЧОС-ове (од. старешине) 
 Кроз трибине, на пр.  Трговина људима, Верски култови, деструктивне секте,  Одлике 

адолесцентног периода, Превенција болести зависности, Превенција делинквенције, Дан 
борбе за женска права, Колико здраво живимо, Породични односи  

 Састанци Ученичког парламента 

 Пано-прикази  
 Ученичке представе  

7. Дефинисање правила понашања и последице кршења правила 

 Консултације Тима са свим запосленим  (кроз стручна већа и личне контакте) око 
предлога (у писаној форми) за осавремењивања Правилника о понашању  

 Осавремењивање Правилника о понашању ученика и запослених, тј. Укључивање 
нових обавеза , одговорности и захтева  

 Дефинисање последица кршења правила (секретар) 
 Усвајање  Правилника на Наставничком већу и Школском одбору  

8. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 Основна обука свих запослених у превенцији, препознавању, процени и реаговању на 
ситуације насиља  

10.Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 

 Са Школским одбором су умрежени  и Ученички парламент, Савет родитеља и 
Наставничко веће преко својих представника. Ученички парламент ће бити умрежен  



 

 Континуирана сарадња Тима са осталим носиоцима 



 

Активности Циљ активности Носиоци активности Динамика 

Упознавање ученика 

са правилима 

понашања и кућним 

редом школе 

Да се код ученика 
развија свест оправима и 
одговорности 
заједничког 

живота 

Одељенске 

старешине 

Септембар 

Упознавање ученика 

са законом о СШ 
/Васпитно-дисциплинске 
мере/ 

Да се код ученика 
развија свест о 
поштовању правне 

процедуре у уређеном 
друштву 

Одељенске 

старешине 

Септембар 

Упознавање са улогом 

Школског полицајца 
Да се ученици упознају 
са радом школског 
полицајца 

Одељ.старешине 

Шк.полицајац 

Септембар 

Упознавање Наставничког 
већа са Општим и 
Посебним протоколом за 
заштиту ученика од 
насиља 

Да се наставници 
упознају са правном 
регулативом Председник Тима Октобар 



 

заштите ученика 

Израда Програма за 

заштиту ученика од 

насиља са превентивн-им и 
интервентним 

активностима 

Дефинисање улога и 
одговорности у примени 
процедура и поступака 
заштите ученика од 
насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Август – Септембар 

Информисање ученика 

о Програму зештите од 
насиља 

Развијање свести о 

правима и мерама 

заштите од насиља 

Тим за заштиту 

ученика од насиља/ 

Одељ.старешине/ 

Наставници 

Септембар-јун 

Организовање слободних 
активности 

/секције,екскурзије, излети, 
хуманитарних акција, 
такмичења и сл./ 

Развијање 

позитив.социјалних 
мотива и вештина 

Одељ.старешине 

Предметни 

наставници 

Септембар-јун 

Организовање обуке за 
препознавање, реаговање и 
пријављивање  у 
ситуацијама насиља 

Развијање 

вештина 

ефикасног реаговања у 

Школски тим за 
превенцију насиља 

Школска управа 

Октобар-мај 



 

конфлик.ситуациј. 

Реализација програма 

Медијације 

Развијање вештина 

ефикасног реагов ањау 

конфлик.ситуациј. 
Психолог Септембар-јун 

Маркирати ризичне групе 
ученика (насилници и 
жртве) и планирати њихово 
укључивање у примену ПП. 

Развијање 

вештина 

ефикасног реагов у 

конфлик.ситуациј. 

Одељенске 

старешине 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Септембар-јун 

Обезбедити ризичне 
периоде дана и активности 
када долази до повећаног 
ризика по безбедност 

Физичко-техничко 
обезбеђење Обезбеђивање 

благовременог реаговања 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља/ 

Школски полицајац 

Септембар-Октобар 



 

Годи
шњи 
акцио

ни 
план 
рада 
Тима 

за 
зашт

иту ученика од насиља, занемаривања и злостављања 

 

Превентивне активности  
 

АВГУСТ 

-Израда акционог плана за безбедност 

-Упознавање наставника са радом тима за безбедност 

-Упознавање са постојећим правилником о безбедности ученика и предлози за његову допуну 

СЕПТЕМБАР 

-Дефинисање правила понашања и последице кршења правила 

-Планирање  и организовање турнира у којима долази до изражаја ненасилно навијање,игра и 
такмичење 

НОВЕМБАР 

-Договор о избору радионице/ истраживања  
-Планирање превентивних активности поводом прославе Нове године 

-Разно 

ДЕЦЕМБАР 

-Извештај педагога  о евидентираним слуцајевима насиља у школи 

-Разно 

ФЕБРУАР 

-Анкетирање ученика о њиховом осећају безбедности у школи и случајевима насиља 

МАРТ 

Организовање заједничке 
акције за промоцију Школе 
као безбедног места 

Развијање 

позитив.социјал. 

мотива и вештина 

Тим за заштиту 

ученика од насиља/ 

Вршњачки тим/ 

Савет родитеља 

Март –Мај 



 

-Договор о начину упознавања ученика са правилима понашања у циљу превенције насиља 
током извођења екскурзије 

МАЈ 

Извештај о спроведеном анкетирању ученика о осећају безбедности у школи 

-Разно 

ЈУН 

-Подношњњ известаја о раду тима за безбедност 

-Израда годишњег плана рада тима за безбедност за наредну школску годину 

 

План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва  
 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има најмање 6  чланова 
и чине га: председник  стручног већа за разредну наставу, председник стручног већа 
друштевних наука, председник стручног већа природних наука, председник стручног већа 
вештина. Наставници који желе могу бити чланови овог тима. 
 

Чланови Тима су: Координатор – Драгица Савичић 

Члан: Милоје Радовановић 

Члан: Драган Аврамовић 

Члан – Ивана Андрић 

Члан – Снежана Пуцаревић 

 

Акциони план тима: 

Р
.б
р 

Циљ Активност Начин реализације 

Носиоц
и 
активно
сти 

Инструм
ент 
праћења 



 

1. 

Формирање 
тима и 
подела 
задатака 

Одабир 
наставника 
који ће 
чинити тим 

Одабир на основу анализе 
успешности учешћа 
наставника на семинарима 
за међупредметне 
компетенције и 
предузетништво, као и 
анализе професионалних 
компетенција 

Чланови 
педаг. 
колегиј. 

Записниц
и са 
састанка 
педагошк
ог 
колегију
ма 

2. 
Креирање 
плана рада 

Операционал
и-зација рада 

Дефинисање активности 
које ће тим реализовати у 
овој школској години 

Тим и 
психоло
г 

Записник 
са 
састанка 
тима 

3. 

Подстицање 
наставника 
да креирају и 
изводе часове 
који развијају 
међупредмен
е 
компетенције 

Креирање 
базе припрема 
за час који 
развијају 
међупредметн
е 
компетенције 

Одабир најбољих припрема 
са семинара за развој 
међупредметних које су 
похађали наставници 
општеобразовних предмета 
и формирање базе 

Тим 

Сајт 
школе, 
записник 

4. 

Промоција 
предузетниш
а 

Организовање 
предавања, 
радионице и 
продајне 
изложбе 

Промоција пројеката. 
Укључивање ученика у 
израду радова за 
Новогодишњу и Ускршњу 
продајну изложбу 

Тим, 
чланови 
еколошк
е 
секције, 
Ученичк
и 
парламе
нт 

Сајт 
школе 

5. Активности у 
оквиру 

Реализација 
планираних 

Промовисање 
предузетништва код 

чланови 
Продукти 
рада 



 

секције 
Предузетништво 

активнсти ученика и укључивање 
ученика у прве 
предузетничке активнсоти 

6. 

Праћење и 
вредновање 
резултата 
рада 

Евалуација 
рада тима 

Анализа спроведених 
активности и учешћа 
чланова тима 

Тим и 
педагог 

Записник 
и 
упитниц
и 

 

План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има најмање 6 чланова и чине га: директор, 
наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадници, руководиоци тимова за 
самовредновање,  развојно планирање и представници Савета родитеља. Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој Школе именује директор. 
 

  



 

Чланови Тима: 
Координатор: Раде Павловић 

Чланови: Директор школе -Светлана Алимпић-Ђокић 

Педагози: Душица Јовановић и Јасмина Вујић  
Наставник разредне наставе : Гордана Стефановић 

Наставник српског језика: Јасмина Томић 

Предлог годишњег плана рада Тима по темама за предвиђене састанке (на састанцима је 
планирано да се теме детаљно разраде и уграде у живот школе у циљу побољшања квалитета и 
достизања нових критеријума за спољашње вредновање школе): 
 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ

И 

Конституисање Тима  

август 

-Договори, консултације, 
састанци предлагање 
чланова, избор 
координатора и 
записничара 

 

директор 

Усвајање Годишњег 
плана рада Тима 

 

август 

-консултације, састанци 

-дефинисање елемената 
потребних за израду 
Програма 

 

чланови Тима 

Праћење развоја 
компетенција 
наставника и стручног 
сарадника у односу на 
захтеве квалитетног 
васпитно-образовног 
рада, резултате 
самовредновања и 
спољашњег вредновања 

 

 

 

 

новембар/април 

 

-разматрање података 
добијених 
самовредновањем  
-разматрање извештаја 

Тим за 
самовредновањ
е 

Тим за 
професионални 
развој 

Мере за унапређење 
сарадње са родитељима 

 

 

-анализа добијених 
података, сарадња, 

 

Тим за 



 

и локалном заједницом, 
другим установама и 
организацијама у циљу 
побољшања рада 
установе 

 

новембар 

 

 

 

договарање, предлагање 
мера за побољшање рада 
установе 

обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Анализа успеха ученика, 
помоћ ученицима који 
раде по ИОП-у, 
извођење допунске, 
додатне наставе и 
ваннаставних 
активности 

новембар 

април 

-анализа 

-предлог мера за 
унапређење 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Разматрање Извештаја о 
педагошко-

инструктивном раду са 
препорукама за 
унапређење 

 

април 

-посета часовима 

-анализа посете и 
вредновање рада 
наставника 

директор,струч
ни 
сарадник,ТИО 

Иницирање реализације 
пројеката и 
истраживања у 
функцији унапређења 
васпитно-образовног 
рада 

 

Новембар/апри
л 

 

-компетенција активности 
пројектаобогаћеног 
једносменског рада и 
ICCS2022 националног 
тестирања 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Разматрање Извештаја о 
реализацији активности 
планираних Развојним 
планом за школску 
2021/22.годину 

Разматрање Извештаја о 
реализацији Акционих 
планова након 
обављеног 
самовредновања 

 

 

 

 

децембар/авгус
т 

 

 

-анализа, дискусија, 
сугестије 

-Извештај 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој у Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 
станове 

Анализа рада школских 
Тимова 

децембар/јун 

 

-анализа, дискусија, 
сугестије 

Тим за 
обезбеђивање 



 

-Извештај квалитета и 
развој установе 

Праћење и вредновање 
активности у области 
ОЈР-а 

 

децембар/јун 

-праћење ,вредновање, 
анализа рада у области ОЈР 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Учешће у креирању 
Развојног плана, 
Школског програма, 
Годишњег плана рада и 
Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада 

 

 

 

 

јун/август 

-дефинисање приоритета за 
унапређивање 

-давање предлога 
активности 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Извештај о раду Тима и 
предлог за унапређење 
рада Тима за наредну 
школску годину 

 

август 

-самоевалуација рада Тима 
(статистичка процена 
степена реализованих 
активности) 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

 

 

 

  



 

Планови   рада   стручних   сарадника 

План рада педагога  

Циљ: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 
образовања васпитања, као и посебним законима. 

Задаци:   

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

васпитног рада; 

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика; 

- Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног 
рада; 

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање 
и образовање деце и ученика; 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада; 

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стреучним и струковним организацијама 
од значаја за успешан рад установе; 

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе; 
 

Тема Активности 
Време 

реализације 

Предвиђени 
сарадници 

 

 

 

 

Учествовање у изради Анекса школског 
програма, плана самовредновања и акционих 
планова 

На почетку 
школске 
године 

Директор, 
наставници 

Учествовање у изради годишњег плана рада На почетку Директор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Планир
ање и 
програми
рање 
образовно
-

васпитног 
рада 

установе и његових појединих делова  школске 
године 

наставници 

Припремање годишњих и месечних планова 
рада педагога 

На почетку 
школске 
године и 
месеца 

 

Спровођење анализа и истраживања у установи 
у циљу испитивања потреба ученика, 
родитеља, локалне самоуправе 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Учествовање у припреми индивидуалног 
образовног плана за ученике 

Током 
године 

Директорп, тим за 
ИО 

Учешће у планирању и организовању 
појединих облика сарадње са другим 
институцијама 

Током 
године 

Директор школе 

Учествовање у писању пројеката установе и 
конкурисању ради обезбеђивања њиховог 
финансирања и примене 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Учествовање у избору и конципирању разних 
ваннаставних и ваншколских активности, 
односно учешће у планирању излета, 
екскурзија, боравка ученика у природи 

Током 
године 

Директор, наставници, 
координатор тима за 

планирање екскурзија 

Учешће у планирању и реализацији културних 
манифестација, наступа деце, односно ученика, 
медијског представљања и слично 

Током 
године 

Директор, 
наставници, 

координатор тима за 
културну и јавну 
делатност школе 

Пружање помоћи наставницима у изради 
планова допунског, додатног рада, плана рада 
одељењског старешине, секција 

На почетку 
школске 
године 

Наставници 

Припремање плана посете часовима 

На почетку 
школске 
године 

Директор 



 

Учешће у избору и предлозима одељењских 
старешинстава 

Август Директор 

Формирање одељења, распоређивање 
новопридошлих ученика 

Август, 
током 

школске 
године 

Директор 

 
Припремање плана сопственог стручног 
усавршавања и професионалног развоја 

Август, 
септембар 

 

2.Праћење и

вредновање 

образовно- 

васпитног 

рада школе 

Систематско праћење и вредновање наставног 
процеса, развоја и напредовања ученикa 

Током 
године 

Директор 

Праћење реализације образовно-васпитног 
рада 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Праћење ефеката иновативних активности и 
пројеката, као и ефикасности 
новихорганизационих облика рада 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Рад на развијању и примени инструмената за 
вредновање и самовредновање различитих 
области и активности рада установе 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Учествовање у праћењу и вредновању примене 
мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана 

Током 
године 

наставници, 
родитељи 

Учествовање у раду комисије за проверу 
савладаности програма увођења у посао 
наставника, стручног сарадника 

Током 
године 

Директор, секретар 

Иницирање и учествовање у истраживањима 
праксе у циљу унапређивања образовно-

васпитног рада 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 
установе  Јул - август 

Директор, 
наставници 

Учествовање у праћењу реализације Током наставници 



 

остварености општих и посебних стандарда, 
постигнућа ученика 

године 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 
на класификационим периодима, као и 
предлагање мера за њихово побољшање 

На крају 
класификаци
оног периода 

наставници 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима, такмичењима, завршним и 
пријемним испитима за упис у средње школе 

Током 
године 

Директор, 
наставници 

 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 
предлагање решења за побољшање школског 
успеха 

Током 
године 

наставници 

Праћење поступака и ефеката оцењивања 
ученика 

Током 
године 

Директор 

3.Рад са 
наставни
цима 

Пружање помоћи наставницима на 
конкретизовању и операционализовању циљева 
и задатака образовно-васпитног рада 

Током 
године 

Наставници 

Пружање стручне помоћи наставницима на 
унапређивању квалитета наставе увођењем 
иновација и иницирањем коришћења 
савремених метода и облика рада  

Током 
године 

наставници 

Рад на процесу подизања квалитета нивоа 
ученичких знања и умења 

Током 
године 

наставници 

Мотивисање наставника на континуирано 
стручно усавршавање и израду плана 
професионалног развоја и напредовања у 
струци 

Током 
године 

Наставници 

Анализа реализације праћених активностии 
посећених часова редовне наставе и давање 
предлога за њихово унапређење 

Током 
године 

Директор 

Праћење начина вођења педагошке 
документације васпитача и наставника 

Током 
године 

Директор  

Иницирање и пружање стручне помоћи 
наставницима у коришћењу различитих 

Током 
године 

 



 

метода, техника и инструмената оцењивања 
ученика 

Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима којима је 
потребна додатна подршка (даровитим 
ученицима, односно ученицима са тешкоћама у 
развоју) 

Током 
године 

наставници 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
из осетљивих друштвених група кроз 
развијање флексибилног става према 
културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости  

Током 
године 

 

Оснаживање наставника за тимски рад кроз 
реализацију заједничких задатака, кроз 
координацију активности стручних већа, 
тимова и комисија 

Током 
године 

Наставници 

Пружање помоћи наставницима у остваривању 
задатака професионалне оријентације и 
каријерног вођења и унапређивање тога рада 

Током 
године 

 Наставници, 
координатор тима за 

ПО 

Пружање помоћи наставницима у реализацији 
огледних и угледних часова и примера добре 
праксе, излагања на састанцима већа, актива, 
радних група, стручним скуповима и 
родитељским састанцима 

Током 
године 

наставници 

Пружање помоћи наставницима у изради 
планова допунског, додатног рада, плана рада 
одељењског старешине и секција 

На почетку 
школске 
године 

Наставници 

Упознавање одељењских старешина и 
одељењских већа са релевантним 
карактеристикама нових ученика 

Током 
школске 
године 

Наставници 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 
реализацији појединих садржаја часа 
одељењске заједнице 

Током 
године 

одељењске 
старешине 

Пружање помоћи наставницима у остваривању 
свих форми сарадње са породицом 

Током 
године 

наставници, 
родитељи 



 

Пружање помоћи приправницима у процесу 
увођења у посао, као и у припреми полагања 
испита за лиценцу 

Током 
године 

Директор, секретар, 
приправник 

Пружање помоћи наставницима у примени 
различитих техника и поступака 
самоевалуације 

Током 
године 

наставници 

Предавање на Наставничком већу - Приказ 
програма стручног усавршавања „Одговоран 
однос према здрављу“ 

септембар Наставници 

Предавање на Наставничком већу: ”Како 
побољшати мотивацију код ученика“ 

јануар Наставници 

 

 

 

 

 

 

4.Рад са 
ученицима 

Испитивање детета уписаног у основну школу 

 
април, мај  

Праћење оптерећености ученика (садржај, 
време, обим и врста и начин ангажованости 
ученика) 

Током 
године 

Наставници 

Саветодавни рад са новим ученицима, 
ученицима који имају тешкоће у учењу и 
проблеме у прилагођавању и понашању 

Током 
године 

наставници 

Стварање оптималних услова за индивидуални 
развој ученика и пружање помоћи и подршке 

Током 
године 

наставници 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 
ученичког парламента и других ученичких 
организација 

Током 
године 

Наставници, ученици 

Рад на професионалној оријентацији ученика и 
каријерном вођењу 

Током 
године 

Координатор тима за 
ПО 

Анализирање и предлагање мера за 
унапређивање ваннаставних активности 

Током 
године 

Директор школе, 
наставници 

Пружање помоћи и подршке укључивању 
ученика у различите пројекте и активности 
стручних и невладиних организација 

Током 
године 

Директор школе, 
наставници 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 
организовању активности за креативно и 
конструктивно коришћење слободног времена 

Током 
године 

Ученици 



 

Промовисање, предлагање мера, учешће у 
активностима у циљу смањивања насиља, а 
повећања толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање здравих 
стилова живота 

Током 
године 

наставници 

Учествовање у изради педагошког профила 
детета, односно ученика за децу односно 
ученике којима је потребна додатна подршка 
израда индивидуалног образовног плана 

Током 
године 

наставници, 
родитељи 

Анализирање предлога и сугестија ученика и 
родитеља за унапређивање рада школе и помоћ 
у њиховој реализацији 

Током 
године 

Директор 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 
ученика који врше повреду правила понашања 
у школи или се не придржава одлука директора 
и органа школе, неоправдано изостане са 
наставе пет часова, односно који својим 
понашањем угрожава друге у остваривању 
њихових права 

Током 
године 

Директор, секретар, 
наставници, 
родитељи 

Радионица за ученике 5. разреда: „Технике 
учења“ 

октобар 
наставници, 

ученици 

Радионица за ученике 7. и 8. разреда: 
„Превенција дигиталног насиља“ 

фебруар 
наставници, 

ученици 

Радионица за ученике 7. разреда „Болести 
зависности“ 

децембар 
наставници, 

Радионица за све ученике „У туђим ципелама“ По потреби ученици 

Радионица за ученике 6. разреда: „Ненасилна 
комуникација“ 

март 
наставници, 

ученици 

 

 

 

Учествовање на општим и групним 
родитељским састанцима у вези са 
организацијом и остваривањем образовно-

васпитног рада, радионице са стручним темама 

Током 
године 

Директор, 
одељењске 

старешине, 
родитељи 

Укључивање родитеља, односно других 
законских заступника у поједине облике рада 
установе (настава, секције, предавања, 

Током 
године 

Директор, 
одељењске 
старешине, 



 

 

 

 

 

5.Сарадњ
а са 
родитељи
ма/ДЗЗ 

пројекти...) и партиципација у свим сегментима 
рада установе 

родитељи 

Пружање подршке родитељима, другим 
законским заступницима у раду ученицима са 
тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју, професионалној 
оријентацији 

Током 
године 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
родитељи 

Упознавање родитеља, односно других 
законских заступника са важећим законима, 
конвенцијама, протоколима о заштити ученика 
од занемаривања и злостављања и другим 
документима од значаја за правилан развој 
ученика у циљу представљања корака и начина 
поступања установе 

Током 
године 

Директор, секретар, 
одељењске 
старешине, 
родитељи 

Пружање подршке и помоћи родитељима у 
осмишљавању слободног времена ученика 

Током 
године 

Одељењске 
старешине 

 

Рад са родитељима, односно другим законским 
заступницима у циљу прикупљања података о 
ученицима 

Током 
године 

 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога по 
питањима која се разматрају на савету 

Током 
године 

Директор, родитељи 

 

 

 

6.Рад са 
директор
ом, 
библиоте

Сарадња са директором, стручним 
сарадницима на истраживању постојеће 
васпитно-образовне, односно образовно-

васпитне праксе и специфичних проблема и 
потреба установе и предлагање мера за 
унапређење 

Током 
године 

Директор, психолог 

Сарадња са директором у оквиру рада 
стручних тимова и комисија и редовна размена 
информација 

Током 
године 

Директор 



 

каром, 
личним 
пратиоце
м 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду школе 

Током 
године 

Директор 

Сарадња са директором на формирању 
одељења и расподели одељењских 
старешинстава 

Јул - август Директор 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 
начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи 

Током 
године 

Директор 

Сарадња са директором на планирању 
активности у циљу јачања наставничких и 
личних компетенција 

Август  
и током 
године 

Директор 

Сарадња са личним пратиоцима ученика на 
координацији активности у пружању подршке 
ученицима за које се доноси индивидуални 
образовни план 

Током 
године 

лични пратилац 
ученика 

Сарадња са директором и секретаром по 
питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно других законских 
заступника на оцену из предмета и владања 

Током 
године 

Директор, секретар 

Сарадња са директоромм и библиотекаром на 
истраживању постојеће образовно-васпитне 
праксе и специфичних проблема и потреба 
установе и предлагање мера за унапређење 

Током 
године 

Директор, 
библиотекар 

7.Рад у 
стручним  
органима 

Учествовање у раду наставничког већа 
(давањем саопштења, информисањем о 
резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности од значаја за 
образовно-васпитни рад и јачање наставничких 
компетенција) 

Током 
године и на 

крају 
класификаци
оних периода 

Директор, чланови 
Наставничког већа 

Руководилац: Актив за развојно планирање, 
Тима за инклузивно образовање, Тима за 
самовредновање. Учествовање у раду Стручног 
актива за развој школског програма, Тима за 

Током 
године 

Директор, чланови 
тимова, већа, актива 

и комисија 



 

заштиту ученика од ДНЗЗ-а, Тима за 
професионалну оријентацију, Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе, 
Тима за реализацију завршног испита 

Учествовање у раду педагошког колегијума Током 
године 

Директор, чланови 
Педагошког 
колегијума 

Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа установе 

Током 
године 

Директор 

8.Сарадњ
а са 
надлежни
м 
установам
а, 
организац
ијама, 
удружењи
ма и 
јединицо
м локалне 
самоупра
ве 

Сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним, научним, културним и другим 
установама које доприносе остваривању 
образовно-васпитног рада и добробити 
ученика: национална служба за запошљавање, 
центар за социјални рад, дом здравља, матични 
факултет, заводи за вредновање и унапређење 
образовно-васпитног рада, Центар за културу 
„Вук Караџић“, Регионални центар за таленте... 

Током 
године 

Представници 
установа 

Учествовање у истраживањима научних, 
просветних и других установа 

Током 
године 

Представници 
установа 

Учествовање у раду стручних друштава, органа 
и организација 

Током 
године 

Чланови стручних 
друштава, органа и 

организација 

Учешће у раду и сарадња са комисијама на 
нивоу локалне самоуправе, које се баве 
унапређивањем положаја деце и ученика и 
услова за раст и развој 

Током 
године 

Представници 
локалне самоуправе 

Сарадња са стручним сарадницима из других 
школа 

Током 
године 

Стручни сарадници 
из других школа 

 

9.Вођење 
документ

Вођење евиденције о сопственом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу 

Свакодневно, 
на почетку 
месеца и 
школске 

 



 

ације, 
припрема 
за рад и 
стручно 
усавршав
ање 

године 

Израда, припрема и чување посебних 
протокола, чек листа за праћење наставе и 
васпитних активности на нивоу школе 

Континуиран
о током 
године 

 

Припрема за послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада 
педагога 

Континуиран
о током 
године 

 

Прикупљање података о ученицима и чување 
материјала који садржи личне податке о 
ученицима у складу са етичким кодексом 
педагога 

Континуиран
о током 
године 

наставници, 
родитељи 

Стручни сарадник педагог се стручно се 
усавршава: праћењем стручне литературе и 

периодике, праћењем информација од значаја 
за образовање и васпитање на интернету; 
учествовањем у активностима струковног 
удружења (Педагошко друштво Србије) и на 
Републичкој секцији педагога и психолога 
Србије, похађањем акредитованих семинара, 
учешћем на конгресима, конференцијама, 
трибинама, похађањем стручних скупова, 
разменом искуства и сарадњом са другим 
педагозима и стручним сарадницима у 
образовању. 

Током 
године 

 

 

 

Стручни сарадници у 
образовању, чланови 

удружења 

 

План рада библиотекара 

 

ЦИЉ  

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 



 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 
школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 
библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 
развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, 
остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и 
локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава 
ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и 
перманентност учења током читавог живота.  

ЗАДАЦИ  

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, 
као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, 
доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима 
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:  

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

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 
током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном 
развоју,  



 

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у 
тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 
институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 
креативности код ученика,  

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како 
би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 
потребама и посебним способностима,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

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

ОБЛАСТИ РАДА  

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

I.  

ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Планирање набавке литературе 
и периодичних публикација за 
ученике, наставнике и стручне 
сараднике,  

2. Израђивање годишњег, 
месечних и оперативних планова,  

3. Планирање и програмирање 

Септембар 

У току школске 
године 

 



 

рада са ученицима у школској 
библиотеци,  

4. Израда програма рада 
библиотечке секције,  

5. Планирање развоја школске 
библиотеке и набавка 
библиотечке грађе потребне за 
реализацију наставе и образовно-

васпитног рада.  

 

II. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1.Учешће у изради годишњег 
плана рада и самовредновања 
рада установе,  

2. Вођење аутоматизованог 
библиотечког пословања, са 

увидом у наставне планове и 
програме рада школе,  

3. Одабирање и припремање 
литературе и друге грађе за разне 
образовно-васпитне активности 
(теоријска и практична настава, 
допунски и додатни рад, 
ваннаставне активности ученика 
и др.),  

4. Коришћење сазнања и 
достигнућа савремене науке, 
научно проверене методе и 
резултата сопственог 

Септембар 

У току школске 
године 

 



 

истраживачког рада,  

5. Побољшање информационе, 
медијске и информатичке 
писмености корисника 
развијањем критичког односа 
према различитим 
информацијама и изворима 
сазнања и осећаја за естетске 
вредности.  

 

III. РАД СА 
НАСТАВНИЦИМА  

 

1. Сарадња са наставницима на 
промоцији читања ради 
задовољства кроз све облике 
образовно-васпитног рада,  

2. Сарадња са наставницима у 
припремању ученика за 
самостално коришћење разних 
извора информација,  

3. Организовање наставних 
часова из појединих предмета у 
школској библиотеци,  

4. Сарадња са наставницима око 
утврђивања годишњег плана 
обраде лектире, и коришћења 
наставничко-сарадничког дела 
школске библиотеке,  

5. Коришћење ресурса 
библиотеке у процесу наставе,  

 У току школске 
године 

 



 

6. Систематско информисање 
корисника школске библиотеке о 
новоиздатим књигама, стручним 
часописима и другој грађи, о 
тематским изложбама у вези с 
појединим издањима, ауторима, 
акцијама и јубилејима, и усмено 
или писмено приказивање 
појединих књига и часописа.  

 

IV. РАД СА 
УЧЕНИЦИМА  

 

1. Припрема (обучава) ученика за 
самостално коришћење 
различитих извора сазнања и 
свих врста информација у 
настави и ван ње,  

2. Систематски обучава ученике 
за употребу информационог 
библиотечког апарата, у складу 
са њиховим способностима и 
интересовањем,  

3. Пружа помоћ ученицима код 
учење ван школе и усвајању 
метода самосталног рада на 
тексту и другим материјалима,  

4. Пружа помоћ ученицима у 
припреми и обради задате теме,  

5. Упознаје ученике са методама 
и техникама научног 
истраживања и библиографског 

У току целе 
школске године 

 



 

цитирања,  

6. Ради на развијању позитивног 
односа према читању и важности 
разумевања текста и упућивању 
на истраживачке методе рада 
(употреба лексикона, 
енциклопедија, речника и др.) и 
омогућавању претраживања и 
употреби свих извора и 
оспособљавању за самостално 
коришћење,  

7. Стимулише навикавање 
ученика да пажљиво користе и 
чувају библиотечку грађу, да 
развијају навику долажења у 
школску и јавну библиотеку и да 
узимају учешћа у њеним 
културно-просветним 
активностима у складу са 
њиховим интересовањима и 
потребама (часови 
библиотекарства и упознавање са 
радом школских секција; читање, 
беседништво, стваралаштво, 
такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање 
комуникације код ученика и сл.),  

8. Подстиче побољшање 
информационе, медијске и 
информатичке писмености 
ученика, развијањем 
истраживачког духа и критичког 



 

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

9. Ради са ученицима у 
читаоници, у радионицама за 
ученике, и на реализацији 
школских пројеката (Здрав 
живот, Екологија, Толеранција, 
Школа без насиља, Дечија права 
и друго).  

 

V. РАД СА 
РОДИТЕЉИМА, 
ОДНОСНО 
СТАРАТЕЉИМА  

 

1. Учешће на родитељским 
састанцима ради давања 
информација о читалачким 
интересовањима и потребама 
ученика, ради развијања 
читалачких и других навика 
ученика и формирању личних и 
породичних библиотека,  

2. Остваривање сарадње са 
родитељима у вези са развијањем 
читалачких навика ученика.  

 

 

За време 
родитељских 
састанака 

 

VI. РАД СА 
ДИРЕКТОРОМ, 
СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА, 
ПЕДАГОШКИМ 

1. Сарадња са стручним већима 
наставника, педагогом, 
психологом и директором школе 
у вези с набавком и коришћењем 
књижне и некњижне грађе, те 

Октобар, у току 
школске године 

 



 

АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ 
УЧЕНИКА 

целокупном организацијом рада 
школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, 
стручних сарадника и директора 
о набавци нове стручне 
литературе за предмете, 
дидактичко-методичке и 
педагошко-психолошке 
литературе,  

3. Информисање о развоју 
медијске и информатичке 
писмености, и упућивање на 
критички и креативни однос 
ученика приликом коришћења 
извора,  

4. Припрема заинтересованих за 
реализацију 
мултидисциплинарних пројеката, 
изложби, креативних радионица; 
за организовање књижевних 
сусрета и других културних 
догађаја, као и еколошких 
пројеката и садржаја у којима се 
апострофира борба против свих 
облика зависности,  

5. Сарадња око обезбеђивања 
књижне и некњижне грађе за 
школску библиотеку коју 
користе ученици, наставници и 
стручни сарадници,  



 

6. Припремање и организовање 
културних активности школе 
(књижевне трибине, сусрети, 
разговори, акције прикупљања 
књига и завичајне књижне и 
друге грађе, изложбе, конкурси, 
обележавање значајних јубилеја 
везаних за школу и просвету: 
"Месец књиге", "Светски дан 
књиге", "Дечија недеља", "Дан 
писмености", "Дан матерњег 
језика", Јубилеј школских 
библиотека и школских 
библиотекара и др.),  

7. Учешће у припремању прилога 
и изради школског гласила и 
интернет презентације школе.  

 

VII. РАД У 
СТРУЧНИМ 
ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА  

 

1. Рад у школским тимовима на 
изради годишњег и развојног 
плана школе и школског 
програма, на реализацији наставе 
засноване на истраживању - 

пројектне наставе,  

2. Рад у стручним тимовима у 
складу са решењем директора,  

3. Рад у стручним тимовима у 
циљу промовисања школе и 
прикупљања средстава за обнову 
књижног фонда.  

У току школске 
године 

 



 

 

VIII. САРАДЊА СА 
НАДЛЕЖНИМ 
УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

 

1. Сарадња са другим школама, 
школском, народном и другим 
библиотекама на територији 
локалне самоуправе, управног 
округа и Републике Србије по 
питању размене и 
међубиблиотечке позајмице,  

2. Сарадња са локалном 
самоуправом по питању 
промоције рада библиотеке и 
школе,  

3. Сарадња са просветним, 
научним, културним и другим 
установама (новинско-

издавачким предузећима, радио-

телевизијском центрима, 

филмским и позоришним кућама, 
домовима културе и културно 
просветним заједницама и 
организацијама које се баве 
радом и слободним временом 
омладине и другим образовним 
установама),  

4. Учешће у раду Друштва 
школских библиотекара Србије и 
других стручних друштава у 
локалној самоуправи и 
Републици Србији.  

У току школске 
године 

 

IX. ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
ПРИПРЕМА ЗА РАД 

1. Припремање тематских 
библиографија и израда 
анотација, пописа и скупљања 

У току школске 
године 

 



 

И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ  

 

података у вези с наставним 
предметима и стручно -

методичким образовањем и 
усавршавањем наставника и 
сарадника,  вођење збирки и  
посебних фондова,  

2. Праћење и евиденција 
коришћења литературе у 
школској библиотеци,  

3. Вођење документације о раду 
школске библиотеке и школског 
библиотекара - анализа и 
вредновање рада школске 
библиотеке у току школске 
године,  

4. Стручно усавршавање - 

учешће на семинарима, 
саветовањима и другим 
скуповима на којима узимају 
учешће и школски библиотекари.  

 



 

План рада ученичког парламента 

Чланови Ученичког парламента: 
1.Емилија Чугуровић – 7/1 

2.Тијана Јовановић – 7/1 

3.Вукашин Костадиновић – 7/2 

4.Тијана Алексић – 7/2 

5.Сара Тешић – 8/1 

6.Иван Павловић – 8/1 

7.Никола Андрић – 8/2 

8.Матеја Бајић – 8/2 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 
НОСИОЦИ 

-Конституисање Ученичког парламента и избор 
руководства (председника и заменика); 

-Усвајање годишњег плана рада Ученичког парламента 

-Избор два представника Парламента који ће 
учествовати у раду Школског одбора; 

-Избор председника и подпредседника Ученичког 
парламента; 

-Утврђивање циљева, очекивања, активности, 
стратегија и начина одлучивања, начина прикупљања 
података, постављање јасних правила, усвајање начина за 
праћење успешности; 

-Учешће ученика у обележавању дана школе. 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

директор 

педагог 

секретар 

наставници 

парламент 

       -План активности поводом Дечје недеље; 
-Упознавање ученика са правилима понашања и 

обавезама ученика у школи; 
-Упознавање ученика са Посебним протоколом о 

заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у 
школи; 

-Упознавање чланова парламента са планом 
реализације екскурзија. 

 

октобар 

 

парламент 

педагог 

-Анализа успеха и владања ученика на крају I 
класификационог периода; 

-Анализа сарадње ученика и наставника; 
-Израда паноа - 16. новембар, Међународни дан 

толеранције; 
-Израда паноа (тема по избору ученика-здравље, спорт, 

култура, забава)  
-Припрема свечаности поводом дана Светог Саве; 

 

 

Новембар 

децембар 

 

 

педагог 

парламент 

наставници 

-Анализа успеха и владања ученика на крају I   



 

полугодишта; 
-Предлагање мера за побољшање успеха, дисциплине и 

комуникације између ученика, наставника и родитеља; 
-Превенција болести зависности; 
-Организовање слободних и ваннаставних активности-

организовање квиза знања, креативности и 
сналажљивосгти;  

-Анализа реализације активности Обогаћеног 
једносменског рада у школи; 

-Комуникација у групи и ненасилно решавање 
конфликата 

-Хуманитарна акција у сарадњи са Црвеним Крстом 

 

 

фебруар 

март 

 

 

педагог 

наставници 

парламент 

-Анализа успеха и владања ученика на крају III 
класификационог периода; 

-Актуелни проблеми у школи; 
-Учешће Ученичког парламента у уређивању школског 

простора; 
-Израда паноа – професионална орјентација ученика; 
-Планирање прославе матуре и испраћај ученика осмог 

разреда. 

 

април 

мај 

 

парламент 

педагог 

одељенске 
старешине 

 

-Анализа успеха и владања ученика на крају школске 
године и предлози за побољшање у наредној школској 
години; 

-Анализа рада Ученичког парламента; 
-Извештај о раду Ученичког парламента; 

 

 

јун 

 

парламент 

педагог     



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

СЕКЦИЈА «МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ»: Велизар Кондић  

ДРАМСКА СЕКЦИЈА:  Јасмина Томић     
СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Зорица Ђурђевић      

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА : Душица Аћимовић 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА: Драгица Савичић                                  
СТОНО-ТЕНИСКА СЕКЦИЈА: Зоран Милићевић     
СТРЕЉАШТВО: Зоран Милићевић               
ХОР: Дејан Митровић 

КЛУБ ВЕРОНАУКЕ: Драган Радичевић     
ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА:Весна Томић-Ивановић         
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА: Милоје Радовановић 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО: Драган Аврамовић 

Слободне активности  

Слободне активности  остварају услове и погодне животне и васпитне ситуације за стицање 
знања и афирмацију ученичких способности, да васпитавају за друштвену активност и 
солидарност; да развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у решавању заједничких 
задатака и проблема; да негују и развијају патриотску свест .. Задовољавајући своја разноврсна 
интересовања, слободно се опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици, самостално 
и уз помоћ својих наставника, водитеља програма и инструктора, изграђују веома богат систем 
интересних колектива, које називамо – слободне активности ученика. Ти интересни колективи 
су секције, групе, дружине, активи. 
Слободне активности школа ће организовати кроз различите облике васпитно-образовног рада, 
чији је циљ да сваком ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, склоности и 
способности за поједине области живота,  рада и стварлаштва 

 

 Слободне активности школа ће организовати кроз различите облике васпитно-образовног 
рада, чији је циљ да сваком ученику помогне откривање и развој посебних интересовања, 
склоности и способности за поједине области живота,  рада и стварлаштва. 
 Слободне активности треба да допринесу остваривању васпитних циљева и задатака: 
 да ученици открију, испробају и даље развијају своје интересовање и способности на 

подручју културе, уметности, науке, технике, спорта и забаве;  



 

 да се оптимално развије личност ученика; 
 подстицај најразноврснијих видова стваралаштва у области за које имају посебне склоности 

и интересовања; 
 пружање прилике и услова за здраву, ведру забаву и разоноду и испуњавање дела слободног 

времена корисним садржајима; 
 буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и стварање могућности да ученици 

упознају највећа достигнућа у науци и култури. 
 неговање смисла, спремности и способности за сарадњу у колективима, развијање 

способности за процењивање својих и туђих поступака и резултата рада, изграђивање и 
усвајање друштвених норми и критеријума за вредновање рада и понашања, неговања 
међусобног поверења, искрености, другарства и пријатељства; 

 развијање смисла за демократску расправу и одлучивање; 
 подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва, оспособљавање 

ученика за рационалну организацију, програмиарње и планирање рада друштвених 
активности и слободног времена; 

 формирање навика културног понашања у складу са етичким вредностима и нормама нашег 
друштва. 
У школи ће се одвијати: 

 *Културно-уметничке активности 

 *Научно-истраживачке (предметне) активности 

*Техничке и радно производне 

 *Спортске активности. 
*Културно уметничке активности 

                                                     

  



 

План рада секције „Млади библиотекари“ 
 

Р. 
број Садржај рада Време 

Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

1. 

Формирање секције 
"Млади 
библиотекари". 
Упознавање ученика 
са библиотечким 
простором; 
утрђивање правила 
понашања у 
библиотеци 

септембар, 2 
часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници разговор, пано 

2. 

Обележавање Дана 
европских језика - 
26. септембар 

септембар, 1 
час 

библиотекар,учен
ици, наставници 
страних језика 

разговор,презента
ција,изложбени 

пано 

3. 

Упознавање ученика 
са деловима књиге; 
начин враћања и 
издавања књига; 
печатирање књига 

октобар, два 
часа 

библиотекар, 
ученици 

разговор, 
сређивање књига 

4. 

Новости о 
овогодишњем Сајму 
књига у Београду 

октобар, два 
часа 

библиотекар, 
ученици разговор, пано 

5. 

Сређивање и 
припрема 
библиотеке за 
обележавање Дана 
школе 

октобар, четири 
часа 

библиотекар, 
ученици, помоћне 

раднице, 
хигијеничарке 

сређивање књига 
и простора у 
библиотеци 

6. 

Обележавање 
Светског дана 
школских 
библиотека 
(последњи пондељак 
у октобру) 

октобар, један 
час 

библиотекар, 
ученици 

разговор, 
презентација, 

изложбени пано 

7. 

Спровођење акције 
"Поклони књигу 
библиотеци" 

новембар, 
четири часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

прикупљање 
књига 

8. 

Подела 
библиотечког фонда, 
смештај књига и 
УДК систем 

новембар, два 
часа 

библиотекарка, 
ученици 

разговор, 
сређивање књига 

9. 

Санирање поцепаних 
корица и страница 
књига 

децембар, 
четири часа 

библиотекарка, 
ученици сређивање књига 

10. 

Обележавање дана 
рођења Јована Ј. 
Змаја /6.12.1833.г./ и 

децембар, два 
часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

час поезије, 
израда паноа 



 

Дана библиотекара 
Србије /14. 
децембра/ 

11. 

Сређивање полица са 
књигама и естетско 
уређење библиотеке јануар, 2 часа 

библиотекар, 
ученици сређивање књига 

12. 

Обележавање 
школске славе 
Светог Саве јануар, 4 часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

приредба, израда 
паноа 

13. 

Обележавање 
Међународног дана 
матерњег језика - 21. 

фебруара и 
Националног дана 
књиге - 28. фебруара фебруар, 2 часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

разговор, час 
поезије 

14. 

Попис књига за 
отпис фебруар, 4 часа 

библиотекар, 
ученици сређивање књига 

15. 

Врсте и израда 
каталошких листића март, 2 часа 

библиотекар, 
ученици 

израда 
каталошких 

листића 

16. 

Обележавање дана 
рођења Мирослава 
Антића /14.3. 1932.г./ 
и Светског дана 
поезије /21. марта/ март, 2 часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

разговор, час 
поезије 

17. 

Попис књига за 
отпис март, 4 часа 

библиотекар, 
ученици сређивање књига 

18. 

Обележавање 
Међународног дана 
дечје књиге /2. 
априла/ април, 2 часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници 

израда 
сликовница, 
писање бајки 

19. 

Обележавање 
Светског дана књиге 
/23. априла/ април, 2 часа 

библиотекар, 
ученици,  пано 

20. 

Сусрет и дружење са 
библиотечком 
секцијом друге 
школе мај, 2 часа 

библиотекар, 
ученици, 

наставници разговор 

21. 

Сређивање полица са 
књигама и естетско 
уређење библиотеке мај, 2 часа 

библиотекар, 
ученици сређивање књига 

22. 

Израда Извештаја о 
раду секције јун, 2 часа 

библиотекар, 
ученици писање извештаја 

 

Велизар Кондић, руководилац секције 

 

  



 

План рада драмске секције 

Теме:                                        Садржај рада: 

 

 

  1. 

Организациона тематика:  
1. Избор руководства секције 

2. Формирање радних група 

 

 

   2. 

Упућивање ученика у рад на драмском тексту:  
1. Ниво изражајног читања, приповедања и говорења одређених 

текстова, одломака из романа и одабраних драмских скечева 

2. Вежбе у говору 

 

 

  3. 

Кратки курсеви:  
1. Дикције: акценат, интонација, паузе у говору 

2. Понашање на сцени: покрети (гестикулација, мимика, фацијалне 
експресије (елементи глуме)) 

 

 

  4. 

 

       Одабир музике и костима  
        Рад на сценографији представе 

 

 

  5. 

Учешће у пригодним програмима школе: 
- Припреме програма за обележавање значајних датума и прослава: 
- Дана школе, Октобарских свечаности ( манифестација Дани дечије 

поезије и прозе), дана Савиндана, завршетка школске године 

Учешће на Фестивалу глумачких остварења у Лозници 

 

 

  6. 

 

   Заједничко праћење позоришних представа и културних дешавања. 

 

 

 

    Месец: 
 

                                  Садржај рада: 

 

Септембар 

1. Конституисање чланова секције : 
избор руководства, формирање радних група 

2. Проучавање драмског текста за Дан школе и упознавање 
ученика са радом на драмском тексту 

      

 

Октобар 

3. Дикција, акценат, интонација, паузе у говорењу 

4. Рад на гестикулацији (покретима), мимици, елементима 
глуме 



 

5. Учешће у програму за Дан школе 

 

Новембар 

 

6. Проучавање драмског текста за програм поводом Нове 
Године ( изражајно читање; вежбе у говору ) 
 

 

Децембар 

 

7.  Организовање такмичења: извођење кратких драмских 
скечева( давање инструкција радним групама за 
такмичење)  

8.  Учешће у новогодишњем програму 

 

 

Јануар 

9.  Проучавање драмских текстова за прославу Савиндана 

       ( изражајно читање; вежбе у говору ) 
10.  Учешће у програму за Савиндан 

 

 

Фебруар 

11.   Проучавање драмских текстова и одабир за рад 

 

 

Март 

      12.  Увежбавање понашања на сцени; гест, мимика 

 

 

 

Април 

13. Учешће на Фестивалу глумачких остварења у Лозници 

 

 

Мај 
14. Изражајно читање текста 

15. Одабир музике и костима за представу поводом завршетка 
школске године 

 

 

Јун 

      16. Учешће у видовданском програму 

 

  Укупно: 
 

    16 часова 

 

                                                                                   

Напомена: Ако епидемиолошка ситуација због Ковида 19 буде дозвољавала организовање 
приредби и манифестација часови драмске секције ће бити реализовани.Уколико то не буде 
могуће , часови ће бити организовани on line. 
 

 

Руководилац секције : 
                         

                                                                                     Јасмина Toмић 

 

 

 



 

 

План рада ликовне секције 

Теме:                                        Садржај рада: 

 

 

  1. 

 

    Организациона тематика: 
1. Избор руководства секције 

2. Формирање радних група 

 

 

  2. 

 

Израда: 
-креативних паноа 

-слика 

-цртежа 

-изложбеног материјала у зависности од тематике 

 

 

  3. 

 

     Цртање: 
      -изложби (Дан школе,Нова година,Свети Сава,Св.Валентино, 
                          Моја мама-најлепша мама,Вук Караџић) 

 

 

  4. 

 

   Сликање: 
     - изложби (Дан школе,Нова година,Свети Сава,Св.Валентино, 
                          Моја мама-најлепша мама,Вук Караџић) 
 

 

 

  5. 

 

    Активно учешће у естетском уређењу школе 

(корелација са секцијом за естетско уређење школе и историјском 
секцијом) 

 

 

 

    Месец: 
 

                                  Садржај рада: 

 

Септембар 

1. Конституисање чланова секције 

2. Избор руководства, формирање радних група 

3. Израда креативних паноа за Дан школе 

4. Израда креативних паноа за Дан школе 

5. Цртање-израда цртежа за изложбу поводом дана школе 

6. Цртање-израда цртежа за изложбу поводом дана школе 

 

Октобар 

1. Сликање – израда слика за изложбу поводом Дана школе 

2. Сликање – израда слика за изложбу поводом Дана школе 

3. Поставка изложбе за Дан школе 

4. Уређивање школског простора поводом Дана школе 

5. Уређивање школског простора поводом Дана школе 



 

 

Новембар 

 

1. Договор око израде паноа и изложбе поводом 

предстојећих новогодишњих празника  
2. Договор око израде паноа и изложбе поводом 

предстојећих новогодишњих празника  
3. Акција прикупљања материјала и израда Новогодишњих 

украса  
4. Акција прикупљања материјала и израда Новогодишњих 

украса  
5. Цртање-новогодишња тематика 

 

Децембар 

 

 

 

 

9. Сликање-новогодишња тематика 

10. Израда новогодишњих честитки 

(разне технике и материјали) 
11. Поставка Новогодишње изложбе 

12. Кићење јелке и украшавање школског простора 

13. Кићење јелке и украшавање школског простора 

Јануар 1. Цртање и сликање за изложбу поводом Св.Валентина  
 

Фебруар       1.Цртање и сликање за изложбу поводом Св.Валентина 

      2. Цртање и сликање за изложбу поводом Св.Валентина 

      3. Поставка изложбе за Св. Валентина и уређење школског          
простора 

      4. Цртање и сликање на тему:Моја мама- најлепша мама 

Март       1.  Израда честитки поводом празника 8. Марта  
      2.  Израда честитки поводом празника 8. Марта  
      3. Цртање и сликање поводом осмог марта 

      4.  Цртање и сликање поводом осмог марта  
      5. Поставка изложбе поводом 8. Марта 

Април 1. Цртање и сликање на тему Ускрса 

2. Цртање и сликање на тему Ускрса 

3. Поставка ускршње изложбе и уређење школског простора 

4. Поставка ускршљњ изложбе и уређење школског простора 

Мај 1. Допринос секције Ђачком Вуковом сабору 

(цртање,сликање по теми) 
2. Допринос секције Ђачком Вуковом сабору 

(цртање,сликање по теми) 
3.  Допринос секције Ђачком Вуковом сабору 

(цртање,сликање по теми) 
4. Прикупљање и израда колекције радова са школских 

изложби 

5. Прикупљање и израда колекције радова са школских 
изложби 

Јун 1. Сликање радова за завршну изложбу (слобна тема) 
2. Сликање радова за завршну изложб 

3. Израда паноа добродошлице за ђаке прваке 

 



 

    

 

 

План рада историјске секције 

Р
.

б
. 

ТЕМА 

месец Уку
пно 
часо
ва 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

I

X 

X XI XI

I 

I II II

I 

IV V VI 

1 Сведочанства о 
стрељању 

2          2 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

УЧЕЊЕ 

 

2 У сећање на 
проф др 

Добривоја 
Тошковића 

 2         2  

3 Новогодишња 
тема 

   4       4 ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
ЕСТЕТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  
 

4 Историјат 
женске моде-

ципеле 

     1 2    3 РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  

ЕСТЕТИЧКА 
КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДИГИТАЛНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ВЕШТИНА САРАДЊЕ 

5 Часопис 
„Драгинац“ 

четврти  број 

       1 2  3 ДИГИТАЛНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Предметни наставник 

Драгица Савичић 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                    



 

План рада информатичке секције 

 
Фонд часова: 22. 
Циљ секције: Основни циљ Информатичке секције је да се материја и информације из одређене 
области, као и примена знања представе на начин који ће ученицима бити што прихватљивији, 
узимајући у обзир узраст и ниво знања ученика који варира у зависности од појединца. 

ТЕМА ИСХОДИ 

месец 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ I

X 

X X

I 

XI

I 

I II III IV V V

I 

 

Програмирање 

у програмском 
језику Python 

 

 

-креира програм 
у текстуалном 
програмском 
језику; 
-самостално и 
групно решава 
проблеме и 
проблемске 
задатке 

2 3 3 3 1 3 3 3 1   

-Дигитална 

-Рад са подацима 

-Решавање проблема 

-Сарадња 

 

 

Програм рада секције: 
Септембар: 

1. Основне аритметичке операције и наредба Print  у Python-у 

2. Променљиве 

Октобар: 
1. Линијски програми-задаци 

2. Линијски програми-задаци 

3. Тестирање и дебаговање програма 

 

Новембар: 
1. Целобројно и реално дељење- линијски програми-задаци 

2. Позициони запис бројева-цифре броја-задаци 

3. Уграђене функције- задаци 

 

Децембар: 
1. Уграђене функције- задаци 

2. Вежбање- линијски програми 

3. Гранање 

 

Јануар: 
1. Гранање-задаци 

Фебруар: 
1. Комбинација више логичких услова- задаци 

2. Конструкција elif- задаци 



 

3. Конструкција elif- задаци 

Chapter Two Март: 

1. Понављање-задаци 

2. Понављање-задаци 

3. Петља while-задаци 

Април: 
3. Петља while-задаци 

4. Угнежђене петље-задаци 

5. Угнежђене петље-задаци 

Мај: 
1. Задаци за вежбање 

 

                                                                                предметни наставник, 

                                                                              Весна Томић Ивановић 

 

 

  



 

Предузетништво 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. Стицање теоријских знања о предузетништву 

2. Развијање креативности и предузетничког духа код ученика 

3. Јачање самопоуздања, иницијативе и мотивације код ученика 

4. Препознавање ресурса школе и места у ком живимо 

5. Оспособљавање ученика за израду пословног плана 

6. Израда пословног плана 

 

ЧАСОВИ 

1. Уводни час, организација по одељењима 

2. Упознавање са планом часова и дискусија 

3. Предузетништво појам и значај 
4. Коришћење различитих извора информисања у праћењу промена у сфери 

предузетништва 

5. Развијање креативних техника стварања идеја 

6. Формирање тимова за израду пословног плана 

7. Препознавање ресурса школе и места у ком живимо 

8. Оспособљавање ученика за израду пословног плана 

9. Подношење предлога од стране формираних тимова за израду пословног плана 

10. Разговор вођа тимова са директором школе о појединачним предлозима 

11. Избор пословног плана који ће се израђивати 

12. Израда пословног плана 

13. Израда пословног плана 

14. Израда пословног плана 

15. Израда пословног плана 

16. Презентација пословног плана осталим ученицима и наставницима 

17. Анализа презентација 

18. Предлози за остварење пословног плана 

Наставник Драган Аврамовић 

План рада хора 

 

Годишњи (глобални) план рада секције хорa 

Редни 
број Наставна тема Број композиција 

Број часова 

обрада утврђивање 

1. Вокална техника 0 0 0 

2. Певање канона 1 1 4 

3. 
Композиције домаћих и 

страних аутора 
2 3 11 

4. 
Композиције са пригодном 

тематиком 
2 2 10 



 

5. 
Композиције са 

фолклорном тематиком 
1 1 4 

укупно 6 7 29 

 

Композиције за певање 

Наставна тема 
Редни бр. 

композиције 
Композитор Композиција 

II 1.  Брате Иво 

III 
1. 

2. 

Перголези 

К. Бабић 

Где је онај цветак 
жути; 

Вишњичица род 
родила 

IV 
1. 

2. 

К. Станковић 

Д. Јенко 

Химна Светом Сави; 
Боже правде 

V 1.  Пошла Румена 

План рада хора 

Месец Број часова План манифестација 

Септембар 5  

Октобар 4 Дан школе 

Новембар 4  

Децембар 4  

Јануар 1 Дан Светог Саве 

Фебруар 3  

Март 5  

Април 3  

Мај 4  

Јун 3  

Укупно: 36  

 

 Руководилац секције: Дејан Митровић 

 

  



 

План рада секције за верску наставу 

 

Р. број Садржај рада Број часова 

1. Молитвени почетак школске године – 12. 

септембар, 2021. у Црквама у Драгинцу, 
Дворској и Брадићима 

1 

2. Припрема комеморативне свечаности у 
Кривајици  октобар 2021 

4 

3. Припрема програма за школску Крсну 
Славу – Светог Саву, децембар 2021.  и 
јануар 2022 

7 

4. Акатист Светом Јовану Кронштатском, 
Светом Серафиму Саровском и Светом 
Нектарију Егинском – среда и петак  сваке 
друге седмице у Цркви у Драгинцу 

20 

5. . Активно учешће на Светој Литургији – 

Црква у Драгинцу, једном у месецу 

12 

УКУПНО: 44 

 

Драган Радичевић, 
наставник верске наставе 

Спортско рекреативне активности 

 

Секција за стони тенис 

 

Теме: Садржај рада: 
1. Организациона тематика: 

-Избор руководства секције 

-Формирање група 

2. Упознавање ученика са планом и програмом секције као и значајем стоног 

тениса у физичком васпитању 

3. Увођење ученика у разне технике стоног тениса: 

-држање рекета 

- форхенд 

-бекхенд.. 

4. Учешће на такмичењима: 

-Организовање школског такмичења 

-Учешће на општинском и даље пласираним такмичењима 

 

 



 

Месец: Садржај рада: 
Септембар 1.Упознавање ученика са планом и програмом стоног тениса 

2.Место и значај стоног тениса у физичком васпитању 

3.Правила и терминологија у стоном тенису 

4.Суђење у стоном тенису 

5.Основна механичка кретања у стоном тенису 

Октобар 1.Држање рекета 

2.Форхенд у месту 

3.Бекхенд у месту-вођење 

4.Форхенд-бекхенд,наизменично у месту 

Новембар 1.Форхенд од под у месту 

2.Бекхенд од под у месту 

3.Форхенд-бекхенд,наизменично од под у месту 

Децембар 1.Форхенд у кретању 

2.Бекхенд у кретању 

3.Форхенд-бекхенд,наизменично у кретању 

4.Форхенд у кретању са вођењем од под  
5.Бекхенд у кретању са вођењем од под 

Јануар 1.Штафете применом научених елемената 

Фебруар 1.Форхенд од зид са одскоком лоптице од под 

2.Бекхенд од зид са одскоком лоптице од под 

3.Форхенд-резане лопте над столом 

4.Бекхенд-резане лопте над столом 

Март 1.Форхенд-резане лопте ван стола 

2.Бекхенд-резане лопте ван стола 

3.Прелаз у напад офанзивних играча 

4.Прелаз у одбрану одбрамбених играча 

5.Такмичења 

Април 1.Такмичења  
2.Такмичења 

3.Такмичења 

Мај 1.Такмичење 

2.Такмичење 

3.Такмичење 

4.Такмичење 

Јун 1.Такмичење 

2.Такмичење 

Укупно: 36.часова 

 

Руководилац секције: 
  Зоран Милићевић 

 

 

  



 

Секција за стрељаштво 

 

Месец: Садржај рада: 
Септембар 1.Упознавање ученика са планом и програмом стоног тениса 

2.Место и значај стрељаштва у физичком васпитању 

3.Правила и терминологија у стрељаштву 

4.Суђење у стрељаштву 

5.простор – стрељана где се изводе такмичења 

Октобар 1.ваздушна пушка 

2.ваздушна пушка – делови 

3.држање пушке 

4.држање пушке 

Новембар 1.став за гађање 

2.став за гађање 

3.вежбе дисања 

Децембар 1.вежбе дисања 

2.нишањење 

3.подешавање нишана 

4.вежбе концентрације 

5.вежбе концентрације 

Јануар 1.пуњење пушке 

Фебруар 1.пробно гађање 

2.анализа пробног гађања 

3.одлазак у градску стрељану 

4.долазак на место за гађање 

Март 1.одлазак са места гађања 

2.безбеднсот на стрелишту 

3.школско такмичење 

4.такмичење 

5.Такмичења 

Април 1.Такмичења  
2.Такмичења 

3.Такмичења 

Мај 1.Такмичење 

2.Такмичење 

3.Такмичење 

4.Такмичење 

Јун 1.Такмичење 

2.Такмичење 

Укупно: 36часова 

 

Руководилац секције: 
  Зоран Милићевић 

 

            У току првог и другог полугодишта по једну седмицу, наставник Зоран Милићевић ће 
водити „Недељу спорта“. 

 

 



 

План рада саобраћајне секције 

 

ред. 
број 

                     САДРЖАЈ РАДА МЕСЕЦ број 
часова 

1 

 

2 

Формирање групе,упознавање са програмом 

рада и материјалом који се користи на часовима 

Сврха и значај обучавања у области саобраћаја 

септембар 2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Правила и прописи кретања возила бицикла и 

пешака. 
Расклапање појединих делова на бициклу, 
подмазивање и припрема за вожњу. 
Објашњење елемената полигона ,упутство за  
правилну вожњу 

Спретност вожње у појединим дисциплинама 

октобар 4 

 

 

 

 

7 

8 

9 

 

10 

Саобраћајни знаци ,врсте и примена 

Право првенства пролаза 

Решавање ситуације на раскрсницама ,анализа  
кретања пешака и возила 

Кретање пешака на прометним путевима,кретање подземним 
пролазима,тунелима и мостовима 

новембар 4 

 

 

11 

12 

13 

 

14 

Решавање тестова 

Исправљање тестова и дискусија о питањима 

Коришћење ауто-мото карте,анализа ознака и симбола 

Како и на који начин се оријентисати помоћу ауто 

карте Београда 

децембар 4 

 

 

15 

16 

 

Обнављање саобраћајних правила и прописа 

Решавање тестова 

 

јануар 2 

 

 

17 

18 

19 

20 

Обнављање саобраћајних правила и прописа. 

Решавање тестова 

Одржавање исправности бицикла 

Бициклиста у саобраћају - правила 

фебруар 4 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Вожња бицикла на полигону 

Вожња бицикла на полигону 

Мерење времена споре вожње 

Оцењивање вожње на полигону(осмица,косина...) 
Провера исправности и одржавање бицикла 

Решавање тестова 

март 6 

 

 

27 

28 

29 

30 

Припрема за такмичење 

Припрема за такмичење 

Вожња на полигону 

Вожња на полигону 

април 4 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Припрема за такмичење 

Припрема за такмичење 

Вожња на полигону 

Вожња на полигону 

Утврђивање знања 

Анализа постигнутих резултата 

мај 6 

 

 



 

 Час је реализовн путем вибер групе. 
Гледање занимљивих садржаја преко интернета. 
Решавање тестова. 

 

План рада секције енглеског језика 

Циљ секције је стицање додатних знања, упознавање језичких појмова и појава, подизање 
свести о различитости култура у писаној и усменој речи, оспособљавање за дубљу дискусију на 
разне теме, подстицање на критичко мишљење и истраживачки рад. Активности обухватају: 
дискусије на енглеском језику, обележавање значајних датума кроз израду паноа, рецитације, 
игре; гледање филмова/ цртаних филмова. 

 

ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНЕ 

Септембар 1.Договор око термина за секције и ангажовања ученика;  
2.Избор тема и договор о начину рада са ученицима 

3.Израда паноа на тему јесени 

4.Израда паноа на тему јесени 

Октобар 5.Учешће у активностима поводом Дана дечије поезије и прозе и 
Дана школе 

6. Учешће у активностима поводом Дана дечије поезије и прозе и 
Дана школе 

7.Припрема материјала за тематски дан Halloween 

8.Прављење распореда часова на енглеском језику 

Новембар 9.Израда календара и временских прилика 

10.Обележавање празника Дана захвалности кроз мини презентације, 
игре речи и писање састава I am thankful for 
11.Гледање краћих филмова/ цртаних филмова 

12.Читање изабраних књига 

Децембар 13.Припрема материјала за новогодишње и Божићне празнике 

14. Припрема материјала за новогодишње и Божићне празнике 

15.Прављење паноа на тему Новогодишњих и Божићних празника 

16.Израда честитки 

Јануар 17.Гледање цртаног филма/ филма 

18.Израда паноа на тему Храна 

19. Припрема материјала за Дан заљубљених 

Фебруар 20.Израда паноа на тему Дан заљубљених 

21.Пишемо писмо другу/другарици 

Март 22.Припрема материјала за 8.март 

23.Израда паноа поводом 8.марта и прављење честитки 

24.Израда паноа на тему пролећа 

25.Писање песмица 

Април 26.Припрема материјала за Васкрс 

27.Израда паноа на тему Васкрс 

28.Видео презентације на тему сличности и разлике у прослави 
празника код нас и у другим културама 



 

29.Обележавање Дана планете 

Мај 30.Историјат 1.маја кроз видео презентације 

31.Мој омиљени спорт 

32.Видео презентације о омиљеним рок групама 

33.Израда паноа на тему животиње 

Јун 34.Живот у граду- презентације кроз слике, паное, видео 
презентације 

35.Живот у селу- презентације кроз слике, паное, видео презентације 

36.Анализа укупних резултата секције 

 УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 



 

Хуманитарне активности 

 

Дечји савез 

 

 Дечији савез је општа, васпитна, друштвена, добровољна организација деце светког 
карактера, независна у односу на политичке партије. У њој се изражавају, остварују развијају и 
усклађују потребе и интереси детета и друштва. Дечији савез је самостална организација која 
заједно са организацијом одраслих, пријатељима деце Србије чине једну организацију. Рад 
Дечијег савеза заснован је на Уставу Србије, одговарајућим законима, конвенцији ОУН о 
правима детета. 
 Дечији савез окупља децу основношколског узраста у њиховом слободном времену. 
Организација учествује заједно са школом у остваривању циљева и задатака васпитања и 
образовања. 

 

ЦИЉ  И  ЗАДАЦИ 

 

 

 Дечији савез доприноси складном развоју личности деце, њиховом срећном детињству 
и припреми за самостални, креативан живот и рад у друштву и за изграђивање лепшег, 
богатијег и праведнијег света, у духу мира, слободе, једнакости и солидарности. 
 У том циљу организација: 
 омогућава деци да на занимљив начин проводе део свог слободног времена, задовоље 

потребе за друштвом вршњака и стичу искуства у непосредној социјалној интеракцији, 
 доприноси развоју дечјје личности, повезујући различите могућности и потребе деце у 

здравствено-социјалној, културној, научно-техничкој, спортско-рекреативној и друштвено 
забавној области, 

 ствара разноврсне васпитне ситуације у којима се остварује активност саме деце и стичу 
конструктивна искуства и богате свој емотивни живот, 

 подстиче: развој личних могућности деце и умешност (усвајање знања, вештина, навика, 
вредности), формирање позитивног односа према здрављу, раду и животној средини, 
развијање смисла за сарадњу са другима и за живот у заједници, њихову хуманост, 
солидарност, патриотизам и интернационализам, упознавање и поштовање слободних 
традиција и културних вредности свога и других народа, 



 

 доприноси социјализацији потреба деце и развијању нових, које ће их оријентисати на 
продуктивну и друштвено и лично вредну активност, 

 подстиче мотивацију деце да личној срећи теже: постизању физичког и психичког здравља, 
интелектуалном радозналошћу и активношћу, тежњом за стваралаштвом и животним 
оптимизмом. 

 

 

ПРОГРАМСКА   ОСНОВА 

 

 Програмска подручја и садржаји рада Дечијег савеза су:  
 игра као најважнија и основна дечија активност, 
 комуникација, дружење, друштвено-забавни живот, 
 упознавање и усвајање здравих стилова живљења, еколошко васпитање, 
 подстицање радозналости за достигнућа науке и технике, 
 истраживачке игре као пут у стваралаштво, радне активности, 
 упознавање са културним, историјским, уметничким и етичким вредностима и традицијама 

свога и других народа, разумевање и поштовање различитих култура, језика и земаља, 
 остваривање комуникације дружења и сарадне са децом из других школа и места у земљи и 

децом из других земаља, 
 васпитање за мир, поштовање слобода и права човека, развијање свести о зависности 

народа света и потреби солидарности и сарадње. 
 

НАЧИН   ОРГАНИЗОВАЊА 

 

 У школи, где деца живе и раде, проводе своје слободно време, на рекреативној настави 
организоваће се заједнице, групе и дружине. 
 Дечија заједница је основни колектив Дечијег савеза у школи. Обухвата децу једног 
оделења која учествују у раду заједнице. 
 Групе и дружине формираће се на основу избора деце ради задовољавања и развијања 
њихових посебних интересовања и склоности. Повремене групе осниваће се поводом 
остваривања одређених активности које се организују у краћем врененском периоду. У школи 
ће се формирати Савет Дечијег савеза и чиниће га родитељи, наставници. Задатак Савеза је да 
руководи и врши координацију акција. 

 

Задужени за рад: учитељи првих разреда, руководилац Гордана Стефановић 

 



 

 

Посебни програми образовно-васпитног рада 

Културне и јавне активности школе 

 

  

Садржаји програма Број часова Активности ученика Активности наставника 
Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Обележавање: Дечје недеље, 

пријем првака у Дечији 
савез 

Септембар, 
октобар 

Учешће у маскембалу, трци 
за „ Срећније детињство “, 

дечијем вашару,  приредба 
за прваке  

-координирање 

-усмеравање активности 
-развијање хуманих осећања 

Обележавање: 
Манифестације   „  ДАНИ 
ДЕЧЈЕ ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 
“ – Драгинац   
Дана школе. 

Октобар 

Присуствовање и слушање 
награђених ученика, 
дечијих песника, припреме 
и учешће у приредби, 
Одлазак на Спомен-

костурницу у Драгинцу 

-припремање 

-усмеравање активности 

-естетско уређење школе 

-дочек гостију 

-развијање љубави према 
књижевности, стваралачком раду 
ученика и песника  
-изражавање поштовања према 
палим жртвама у току Другог 
светског рата 

Обележавање школске славе 
– Светог Саве 

јануар 

Припрема и извођење 
приредбе, учешће на 
ликовном и литерарном 
конкурсу, израда паноа 

-израда сценарија за 
приредбу 

- одабир ликовних и 
литерарних радова за 
уређењеучионице и хола 

-указивање на значај и дело Светог 
Саве 

-обележавање школске славе 

Обележавање 8. Марта 

 
март 

Припрема честитки, 
изложба радова, 
организовање приредбе 

-координисање 

-усмеравање активности 
ученика 

-указивање на историјски значај и 
вредност мајке као ослонца 
породице 

Обележавање  
Васкрса 

април 

Украшавање, фарбање 
васкршњих јаја, цртање, 
сликање, вајање, изложба 

-усмеравање активности 
ученика 

-очување традиције 

-развијање креативности 

Обележавање државних 
празника који се славе ( 
8.новембар, 11.новембар, 
27.јануар, 
15.фебруар, 
22.април, 1. Мај 9.мај, 28.јун) 

прво и друго 
полугодиште  

Прављење паноа, 
организовање изложби, 
писање реферата  

  

-задуживање ученика 

-усмеравање активности 

-презентовање садржаја 

-неговање културног и историјског 
наслеђа наших народа 

Посете позоришту, музеју, 
библиотеци, галерији 

прво и друго 
полугодиште 

Посете ученика, 
презентовање 

-координисање 

 

-развијање естетских и културних 
вредности 

-стицање знања 



 

Програм школског спорта и спортских активности 
 

Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика 

Активности 
наставника 

Начини и поступци 
остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

-штафетне игре 

-атлетски полигон   
(кидс атлетикс) 
-између две ватре 

-мали фудбал 

-крос 

( I -IV) 

-Октобар 

-Maj 

 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање         
-суђење                         

 

-спортска такмичења и 
турнири према полу и 
узрасту 

 

 

Правилан развој,практиковање 
здравог начина живота,развој свести 
о важности сопственог здравља и 
безбедности , потреба неговања и 
развоја физичких способности, 
превенција насиља,наркоманије и 
малолетничке деликвенције 

-штафетне игре 

-атлетски полигон   
(кидс атлетикс) 
-између две ватре 

-мали фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

-крос 

( V -VIII) 

-Октобар 

-Maj 

 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање         
-суђење                         

 

спортска такмичења и 
турнири према полу и 
узрасту 

 

Правилан развој,практиковање 
здравог начина живота,развој свести 
о важности сопственог здравља и 
безбедности , потреба неговања и 
развоја физичких способности, 
превенција насиља,наркоманије и 
малолетничке деликвенције 

 

  



 



 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања 

ЦИЉ: Реализација превентивних и интервентних активности у циљу успостављања атмосфере 
међусобног уважавања и поштовања ученика, наставника и родитеља 

Задаци Активности Начин остваривања 
програма 

Време / 
динамика 

 1.Планирање и реализовање 
превентивних активности 
међу ученицима, 
родитељима и наставницима 

 

2. Правовремено реаговање 
тима у ситуацијама свих 
облика и нивоа насиља, 
занемаривања и злостављања 

Планирање рада тима за заштиту од насиља, 
занемаривања и злостављања 

Организовање састанка 
тима ради евалуације и 

допуњавања плана новим 
активностима 

август 

Реализовање предавања за ученике 
наставнике и родитеље 

Чланови тима у сарадњи са 
одељењским старешинама, 

директором реализују 
радионице 

Током сваке 
школске године 
према годишњем 

плану 

Спровођење упитника за ученике о 
препознавању облика насиља, занемаривања 

и злостављања 

Ученици попуњавају 
упитнике које тим обрађује 

и анализира 

Током сваке 
школске године 
према годишњем 

плану 

Сарадња са МУПом и Центром за социјални 
рад 

Реаговање у превентивним 
и интервентним 
активностима 

Током сваке 
школске године 
према годишњем 

плану 

Сарадња са Ученичким парламентом Организовање акција у 
циљу побољшања 

атмосфере поштовања и 

Током сваке 
школске године 



 

међусобног уважавања 

Формирање вршњачког тима Тим у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

Према годишњем 
плану 

Вођење записника о реализованим 
активностима и састанцима тима 

 Према годишњем 
плану 

Израда извештаја о раду тима  Јун 

 

 

Програм професионалне орјентације ученика 
  
 
 

УЧЕНИЦИ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

НОСИОЦИ 

-укључивање ученика у слободне активности у складу 
са њиховим интересовањима; септембар Анкета, ОС 

-планирање и реализација наставних тема и 
наставних јединица кроз које се могу остварити 

циљеви професионалне орјентације; 
Током године 

Предметни 
наставници 

-учвршћивање радних навика и оспособљавање за 
рационално планирање дневних активности;  Педагог, ОС 

-мотивисање ученика да у слободно време реализују 
своја интересовања и способности упражњавањем 

различитих хобија; 
Током године 

Педагог, ОС, 
родитељи 

-мотивисање и укључивање ученика у спортске и 
друге физичке активности (учешће у сређивању 

школског простора, учешће у кућним пословима...) 
Током године 

Часови физичког в. 
Родитељи, ОС 

-упознавање ученика са старим занатима Током године 
Народна традиција, 
учешће ученика у 



 

радоницама старих 
заната у оквиру 
Вуковог сабора 

УЧЕНИЦИ VIII РАЗРЕДА 

-реализација радионица у оквиру пројекта 
"Професионална орјентација" Током године 

Педагог, предметни 
наставници 

-посета предузећима у окружењу (продавница, 
Пошта, радионице старих заната) Април, мај Тим, ОС 

-посета средњим школама у Лозници Март, април 
"Отворена врата", 

ОС 

-промоција средњих школа ученицима осмог разреда Март, април 
Презентација, 

ученици и запослени 
средњих школа 

-сарадња са Националном службом за запошљавање мај 

Трибина за ученике 
VII и VIII разреда и 
њихове родитеље, 

Тим 

-експерти представљају своја занимања Март, април 
Родитељи као 
представници 

занимања, Тим 

-упућивање ученика осмог разреда на изворе 
информација о професионалној орјентацији 

Током године Тим, ОС 

-испитивање  професионалних интересовања и 
способности ученика осмог разреда 

мај Тестирање, педагог 

-саветодавни разговор са ученицима који су 
неодлучни у избору будућег занимања 

јун педагог 

-израда ПАНОА - "Водич за избор занимања" мај Ученички парламент 

-информативни и саветодавни разговори са 
родитељима ученика осмог разреда у циљу њихове 

едукације ради што успешније помоћи деци приликом 
професионалног опредељења 

Друго 
полугодиште 

Родитељски 
састанак, инд. 

разговори, 
Педагог, ОС 

 

Чланови Тима ће у сарадњи са предметним наставницима одржати предвиђене радионице ПО, 
организовати посету фирмама у околини Драгинца, разговоре са родитељима експертима, 
различитих занимања и посету средњих школа кроз Отворена врата. Ученици ће бити у 
прилици да посете и сајам запошљавања у Лозници. 

Радионице за ученике осмог разреда: 
1. Представљање програма и портфолија за 8 разред 

САДРЖАЈ УЧЕЊА 1- Самоспознаја (6 часова) 



 

2. Графикон интересовања 

3. У свету врлина и вредности 

4. Самоспознаја- то сам ја 

5. Какав/каква сам на први поглед 

6. Моја очекивања 

7. Моја очекивања/колаж, рад са ученицима/ученицама, родитељима, старатељима 

САДРЖАЈ УЧЕЊА 2 и 3: Информисање и истраживање могућности школовања и 
каријере (упознавања са понудом информација и њиховим прибављањем селекцијом 
и одабиром), (14 часова) 

8. Слика савременог света рада и књучне компетенције за занимања 

9. Образовни профили у средњим школама 

10. Мрежа средњих школа 

11. Захтев и занимања, одговарајуће способности и контраиндикације 

12. Сазнајем преко интернета куда после основне школе 

13. Путеви образовања и каријере 

14. Припрема и спровођење интервјуа 

15. Опис занимања помоћу мапе ума 

16. Критеријум за избор школе 

17. Поштујемо родну равноправност при избору занимања 

18. Испитивање ставова- радни учинак и доходак 

19. Избор занимања и приходи 

20. Оријентација ствара јасну слику 

21. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку 

САДРЖАЈ УЧЕЊА 4: РЕАЛНИ СУСРЕТИ (5 часова) 
22. Припрема за реалне сусрете 

23. Учење путем реалних сусрета 

24. Документација за реалне сусрете 

25. Рефлексија за учење у оквиру реалних сусрета 

САДРЖАЈ УЧЕЊА 5: ОДЛУКА (8 часова) 
26. Обука за конкурисање 

27. На разговору у предузећу 

28. Предузетништво 



 

29. Моја одлука о школи и занимању 

30. Саветодавни рад 

31. Моји родитељи, старатељи – Моја подршка на путу до одлуке, рад са родитељима и 
ученицима/цама  

 

Програм здравствене заштите ученика  

Брига о здрављу ученика заузима заузима једно од кључних места у раду Школе. Брига 
о здрављу прожима се у редовној настави многих предмета: Свет око нас, Природа и 
друштво,Биологија, Географија, Хемија, физичко и здравствено васпитање, у часовима 
одељенског старешине, а представници неких институција локалне средине ће се ангажовати 

при реализацији овог програма. Пре свих ту су здравствене установе, а посебно патроножна 
служба, Завод за јавно здравље, Црвени крст, МУП. Циљ програма је друштвена и лична брига 
детета о здрављу.  

Један од најважнијих циљева у области здравствене заштите је и развијање код сваког 
ученика појединачно, свести о значају очувања личног здравља и значају његовог активног 
односа према томе, као и развијање правилног односа према исхрани, слободном времену, 
боравку у природи, редовним консултацијама у здравственим службама и избегавању 
ризичних ситуација и понашања,која могу штетно утицати на њих.  

Један од приоритетних задатака школе биће заштита здравља ученика. Здравствено 
васпитање се остварује у свим облицима васпитно-образовног рада и обухвата стицање 
хигијенских знања, вештина и навика ради обезбеђивања нормалног развоја ученика што за 
последицу има и повећану способност ученика. 
 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Реализација садржаја на Наставничком већу и у 
оквиру одељења у складу са упутствима са обуке  

«  Одговоран однос према здрављу » 

Септембар, октобар Педагози и ОС 

Стварање што повољнијих општих хигијенских 
услова  у школи(ношење маски, одржавање 
дистанце, загрејаност,осветљеност, проветреност 
учионица.,  чистоћа санитарних чворова)    

током године Помоћни 
радници, 
директор 



 

Остваривање здравственог програма у оквиру 
часова ОЗ           

током године ОС 

Преглед ученика зрелих за упис у први разред                    април лекар 

Едукативна предавања и радионице Током године Стручна лица, 
наставници, 

педагог 

Ослобађање неких ученика од наставе физичког 
васпитања      

током године педијатар 

Систематски преглед ученика трећег, петог и 
седмог разреда 

септембар Дом здравља 

Шестомесечни преглед особља које ради у ђачкој 
кухињи 

Два пута годишње Санитарно 

Контрола санитарно-хигијеннских услова                               Током године Инспекција 

Контрола хигијенских услова живота у рада у 
школи           

Током године директор 

Евиденција ангажовања стурчњака ван школе                                   Током године педагог 

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА 

Активности са ученицима -развој међупредметне компетенције – одговоран 
однос према сопственом здрављу кроз све обавезне и 
изборне предмете, часове одељењског старешине, 
секције 

-препоручене радионице: Школа без насиља, 
Учоница добре воље, Чувари осмеха, Умеће одрастања 

Актавности наставника -стручно усавршавање наставника и стручних 
сарадника у циљу развијања компетенција за 
превентивни рад са ученицима и рад са родитељима 

-информисати све запослене у вези са обавезама и 
процедурама реаговања у ситуацијама сумње или 
сазнања о употреби дрога 

Активности са родитељима -предавања за родитеље (Улога породице у 



 

формирању здравих животних стилова, комуникација 
родитеља и деце, осмишљавање заједничког слободног 
времена) – носиоци активности су педагог и ОС; 

Редовно информисање родитеља од стране 
наставног особља о свим аспектима коришћења ПАС-а, 
(преношење знања стеченог током информисања из 
активност; 

-општински савет родитеља (планирање активности 
на нивоу Града)  

Поступање у ситуацијама сумње на употребу дрога или сазнање о употреби дрога 

-организовање одељењског родитељског састанка (родитељима се даје информација о 
томе да је у школи/одељењу примећена могућност присуства употребе дрога или ризичног 
обрасца понашања); 

-вођење васпитно-дисциплинског поступка; 
-појачан васпитни рад (сарадња са родитељима и огућност укључивања здравствених 

институција и стручњака из здравтвеног система – психолога, лекара, психијатра) 



 

 

 Програм социјалне заштите ученика  
 

Школа ће у сарадњи са надлежним установама бринути о социјалној заштити, посебно ученика 
из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. Школа посебно води 
рачуна о ученицима који имају потешкоће у породичном окружењу (породица у процедури 
развода брака, тешки материјални услови, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија болест 
ужег члана породице или ученика, поремећај понашања родитеља или ученика, други 
поремећаји понашања- бежање, крађа, припадност деструктивној групи). У зависности од 
наведених потреба ученика у школи ће се спроводити програми социјалне заптите, корективни 
рад са ученицима, програм здравствене превенције или превенције малолетничке деликвенције 
у сарадњи са локалном заједницом, пре свега  са Центром за социјални рад. 
Циљ овог програма је праћење развоја и напредовања и оснаживање у психолошком и 
финансијском погледу  деце која живе у специфичним - неповољним социјалним условима.    
 

Социјални услови Активности школе Динамика 

 

Ученици из многочланих 
породица  (5 и више чланова ) 

 

- стално праћење у сарадњи са 
Центром за Социјални рад 

- саветодавни рад са децом ОС 
и ПП службе 

- саветодавни рад са 
родитељима ОС и ПП службе 

тромесечно 

 

 

по потреби 

 

по потреби  
 

Ученици без  једног или оба 
родитеља 

 

-стално праћење у сарадњи са 
Центром за Социјални рад 

- саветодавни рад са децом ОС 
и ПП службе 

- саветодавни рад са 
старатељима ОС и ПП службе 

тромесечно 

 

 

по потреби 

 

по потреби 

 

Ученици која живе у изузетно 
тешкој финансијској 
ситуацији према процени 
одељенских старешина 

 

- повремене хуманитарне 
акције  
"Новогодишњи пакетић за мог 
школског друга" и 

акција "Друг-другу" 

- бесплатна ужина 

 

најмање 2 годишње 

 

 

по процени ОС 

 



 

 - евентуално "гратис" 
путовање на екскурзије или 
наставу у природи  

по процени ОС 

 

Ученици примаоци социјалне 
помоћи 

 

 

- бесплатни уџбеници 

- повремене хуманитарне 
акције  
"Новогодишњи пакетић за мог 
школског друга" и 

акција "Друг-другу" 

- бесплатна ужина 

- евентуално "гратис" 
путовање на екскурзије или 
наставу у природи 

годишње 

 

најмање 2 годишње 

 

 

по процени ОС 

 

по процени ОС 

Ученици - деца разведених 
родитеља - 
уколико постоје проблеми у 
односу родитеља након развода 

 

 

- стално праћење у сарадњи са 
Центром за социјални рад 

- саветодавни рад са децом ОС 
и ПП службе 

- саветодавни рад са 
родитељима ОС и ПП служ. 

тромесечно 

 

 

по потреби 

 

по потреби 

Ученици који наставу похађају 
по ИОП-у 

- саветодавни рад са 
родитељима ОС и ПП служ. 

-укључивање у заједничке 
активности ученика 

континуирано 

 

континуирано 

Сарадња са институцијама и 
стручњацима ван школе 

-Одсек за социјалну, дечју и 
здравствену заштиту Града; 
-Центар за социјални рад 

по потреби 

 

       

 

  



 

Програм заштита животне средине  
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести , као и 
очување природних ресурса. Школа доприноси заштити животне средине остваривањем 
програма о заштити животне средине – локалним еколошким акцијама, заједничким 
активностима школе, родитеља и јединице локалне самоуправе.  
У оквиру овог програма ће се ученици информисати о значају очувања животне средине са 
посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање у реализацији акција на нивоу 
школе и локалне заједнице. На часовима одељенског старешинства у свим узастима, обрађују 
се одређене теме. Посебне активности реализују наставници биологије у редовној настави и у 
раду секције. У редовној настави приликом обраде пригодних тема / Свет око нас, Природа и 
друштво, географија, биологија, физика хемија, техничком- ученици ће добити информације о 
загађивачима ваздуха, променама у клими и њиховом утицају на живот планете , значају 
одрживе енергије, значај селекције отпада, рециклаже истог, заштити вода, шума, утицај 
отпада-посебно пластике  на животну средину ,опасности од пожара и поплава.  
                     САДРЖАЈ    ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

 1.     – Уређујемо нашу учионицу 

        -  Бринемо о биљкама и животињама 

          - Истраживање у животној средини 

    

Септембар, октобар 

 

   Учитељи и 
наставници, ученици                   

   

1. Чување и уређење животног простора  
Улепшавамо нашу учионицу за Нову 
годину 

           

                                  

 

 

децембар 

 

 

 

   Учитељи, 
наставници, ученици                                                                                                          

 

2. Сакупљање и раздвајање  отпада  
( акција) : Прикупљамо    пластичне 
флаше и конзерве (акција) 

  

     Значај зеленила и зелених површина      
(заштита-дискусија) 

 

 

 

               

март и април 

 

 

Учитељи, 
наставници, ученици                                                                                                          

3. Акција сакупљања старог папира Током године Директор, 
наставници, ученици 

4. Организација и реализација 
хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“ 

Током године Наставник чувара 
природе, педагог, 
ученици 



 

    

5. Посматрање и истраживање извора 
загађивања (активно истраживање у 
непосредној околини) – Јадар 

 

 

 

                 мај 

 

Учитељи, 
наставници, ученици                                                                                                          

6. Реализација тематског дана на тему 
заштите животне средине 

Током године Учитељи, 
наставници, ученици                                                                                          

7. Обележавање битних датума везаних 
за заштиту животне средине – израда 
паноа 

Током године Настваници 
биологије и 
географије, учитељи, 
ученици 

 

8. Активности у оквиру садржаја 
слободних наставаних активности 
Чувари природе 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Наставник, ученици 
5/1, 6/1 и 7/1 

 

9. Учешће ученика наше школе у 
литерарним и ликовним конкурсима на 
тему заштите животне средине 

Током године Наставници разредне 
наставе, српског 
језика, ученици 

 

  



 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

ЦИЉ: Укључење школе у активности локалне самоуправе у циљу проширења активности 
ученика школе 

Задаци Активности Начин остваривања програма Време / 
динамика 

 1. Праћење активности 
које организује локална 
самоуправа 

 

2. Укључивање школе у 
активности локалне 
самоуправе 

Присуство ученика наше 
школеЂачком сабору 

Сваке године изабрани наставник води 
изабране ученике нижих и виших разреда 

на Ђачки сабор 

мај 

Дечја недеља Учествовање у ученика нижих разреда у 
продајној изложби на градском тргу у 

Лозници 

Припрема и реализација маскембала у 
оквиру школе 

октобар 

Вуков сабор Сваке године изабрани наставник води 
изабране ученике нижих и виших разреда 

на Вуков сабор 

септембар 

Хуманитарне акције Учешће у акцијама прикупљања помоћи 
угроженима које организује град и Црвени 

крст, као и самостално организовање 
хуманитарних акција (представе, 

прикупљање помоћи) 

По потреби  

Цвијићеви дани Чланови географске секције са задуженим 
наставником узимају учешће у 

активностима 

октобар 

  



 

План сарадње са породицом 

Садржаји 
програма 

(активности) 

Оријентацио
ни број 

активности 

Активности 
родитеља 

 

Активности 
наставника 

Начин и 
поступци 

остваривања 
програма 

Циљеви и задаци планираних активности 

Родитељски 
састанци 

На почетку 
школске 

године и на 
класификаци

оним 
периодима 

Коментариш
у, слушају, 
предлажу, 
дискутују, 

усвајају 

 

 

 

Упознају, 
излажу, 

предлажу, 
саветују, 

информишу, 
евидентирају 

Родитељски 
састанак 

Упознавање са наставним планом и програмом, организацијом 
рада школе, уџбеницима, правилима понашања, интерним 
актима, успехом и проблемима одељења…Анализа успеха 

ученика, 
 дисциплине, договор у вези са екскурзијама и наставом у 
природи, решавање проблема у одељењу. 

Индивидуални 
разговори 

Према 
потреби 

Коментариш
у, слушају, 
предлажу, 
дискутују 

 

 

Упознају, 
излажу, 

предлажу, 
саветују, 

информишу, 
евидентирају 

разговор 

Размена информација о успеху,напредовању, интересовањима и 
понашању ученика у породици и школи. 
Анализа успеха ученика, дисциплине, решавање проблема у 
учењу и развојних проблема, предлагање и спровођење мера за 
побољшање успеха и дисциплине 

Присуство 
часовима-

отворена врата 
школе 

Једном 
месечно 

Прате, 
слушају 

Излажу, 
информишу, 
организују, 

коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 

сугеришу 

Реализација 
часова 

Праћење успеха и дисциплине ученика и одељења и договарање 
мера за побољшање; унапређивање сарадње са родитељима 

Професионална 
оријентација 

Према 
потреби 

Организују, 
демонстрира
ју, излажу, 
дискутују, 

информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 

сугеришу 

Посете 
институцијама, 

школама и 
присуство 
родитеља 
часовима 

Помоћ ученицима у професионалној оријентацији, упознавање 
са одређеним профилом занимања ( обућар итд... ) 

Кутија добрих 
жеља 

 

На крају 
сваког 
полугодишта 

Убацивањем 
жеља 

исказују 
своје 

мишљење, 
жеље. 

 

Прате, 

коментаришу, 
дају повратну 
информацију 

Ученички 
парламент и 

педагог-додговор 
о реализације 

кутије 

Унапређивање сарадње са родитељима, дају предлоге за 
унапређење квалитета и услова рада (афирмише се позитиван, 
сараднички и конструктиван однос према школи) 



 

Потребе 
деце 

Сарадња са 
родитељима 
деце/ученика 

којима је 
потребна додатна 

подршка 

Према 
потреби 

Коментариш
у, слушају, 
предлажу, 
дискутују, 

дају 
сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 

сугеришу, 
саветују, 
предлажу 

Разговори, 
састанци Тимова 

за додатну 
подршку 

Пружање додатне подршке ученицима којима је потребна, 
унапређивање развоја и напредовања ученика, сарадња са 
родитељима и добијање сагласности за ИОП. 

Сарадња са 
родитељима 

ученика у вези са 
решавањем 

дисциплинских 
проблема  

Према 
потреби 

Коментариш
у, слушају, 
предлажу, 
дискутују, 

дају 
сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 

сугеришу, 
саветују, 
предлажу 

Разговори, 
родитељски 

састанци 

Праћење дисциплине, предлагање и примена мера за 
побољшање. 

Анкетирање 
родитеља у вези 
са сарадњом са 

школом 

На крају 
сваког 

полугодишта 

Попуњавају 
анкете, 

сугеришу, 
предлажу 

Примењују 
анкете, обрађују 
податке, изводе 

резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у ставове родитеља у вези са сарадњом са 
школом , унапређивање сарадње и унапређивање рада 
школе,самовредновање. 

Остала 
анкетирања 
предвиђена 
Годишњим 

планом рада и 
акционим 
плановима 

Тимова 

Према 
потреби 

Попуњавају 
анкете, 

сугеришу, 
предлажу 

 

 

Примењују 
анкете, обрађују 
податке, изводе 

резултате 

Анкетирање 
Стицање увида у ставове родитеља у вези са разним питањима , 
унапређивање сарадње и унапређивање рада школе 

Донације 

 

 

На 
добровољној 

бази 
родитеља 

Предлажу, 
дају 

мишљење, 
пружају 
помоћ 

Упуте, 
предложе, 
саветују, 
прпоруче 

Разговор са 
директором, 

сколски одбор-

одлука, вршњачки 
ки тим 

хуманитарним акцијама за помоћ социјално угроженим 
ученицима, као и у побољшању услова рада и техничкој 
опремљености ш 

 

 

 



 

Програм рада школске библиотеке 

ЦИЉ: Унапређење образовно васпитног рада кроз развијање и неговање навике читања и коришћења библиотечког фонда код 
наставника и ученика 

Задаци Активности ученика 

 

Активности 
реализатора 

Начин 
остваривања 

програма 

Време/динамика 

Развијање културе читања код 
ученика, говорне културе као и 
потреба, навика и интересовања 
за коришћење библиотечке 
грађе 

Припремање 
материјала на задате 
теме, постављање 
паноа 

 

 

Анализирање потреба 
за информацијама и 
изворима знања 
ученика у образовном 
процесу школе 

 

На часовима 
одељенске 
заједнице, у 
библиотеци 

Током године 

Оспособљавање за самостално 
коришћење и проналажење 
потребне књижне и некњижне 
грађе 

Ученици који су већ 
упознати са фондом 
библиотеке своја 
искуства могу пренети 
новим корисницима 
библиотечких услуга 

Ученицима давати 
конкретне смернице 
усменим путем где се 
шта налази у 
библиотеци и 
читаоници 

 

У библиотеци 

Током године 

Развијање индивидуалне 
стваралачке способности и 
креативности код ученика 

Сачиниће чланак, 
извештај или осврт на 
библиотеку, али 
прикупљаће и текстове 
за школски лист 

Врши одабир прилога 
за школски лист 

 

У библиотеци Током године 

 

 



 

Програм здравља и безбедности на раду 

ЦИЉ: Успостављање безбедне атмосфере у школи за све актере школског живота 

Задаци Активности Начин остваривања 
програма 

Време / 
динамика 

 1. Успостављање услова за 
безбедно функционисање 
школског живота 

 

2. Спровођење превентивних 
активности у циљу 
успостављања безбедних 
услова школског живота 

 

3. Успостављање сарадње са 
надлежним институцијама у 
циљу успостављање 
безбедних услова школског 
живота 

Израда плана дежурства  наставника Педагог школе израђује 
план који је саставни део 

Годишњег плана рада 
школе 

август 

Израда плана дежурства ученика Педагог школе израђује 
план који је саставни део 

Годишњег плана рада 
школе 

август 

Израда плана превентивних активности тима 
за заштиту од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Реализовање планираних 
активности у одељењима 

август 

Обука запослених  за противпожарну 
заштиту 

Сваке треће године се 
реализује обука запослених 

- 

Истицање бројева телефона хитне помоћи, 
ватрогасне службе и инспекције рада 

Секретар школе истиче 
бројеве на видно место у 

ходнику школе 

септембар 

Постављање ормарића за пружање прве 
помоћи 

Директор школе поставља и 
допуњује ормарић 

Током сваке 
школске године 

Организовање предавања за ученике првог 
разреда  

Представници МУПа 
реализују предавање 

септембар 



 

Програм сарадње школе са другим институцијама 

 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

ОБЛИК САРАДЊЕ 

Министарство просвете – одељење у 
Лозници 

-сарадња у изради Оперативног плана школе за 
организацију о-в рада у посебним условима; 
- сарадња у области реализације завршног испита и 
уписа ученика у средњу школу 

Основне школе у Лозници 

- такмичења 

- састанци актива директора 

- састанци актива стручних сарадника 

Средње школе у Лозници 

- посете ученика 8. разреда у оквиру „Дана отворених 
врата“; 

-размена информација и документације за ученике 
који су наставу похађали по ИОП-у 

Предшколском установом „Бамби“ 

-сарадња приликом уписа ученика у први разред; 
-Коришћење наших просторија за предшколски 
узраст 

Центар за културу „Вук Караџић“, 

Лозници 

- укљученост у организовање манифестације „Дани 
дечје поезије и прозе“ 

КУД „Караџић“ Лозница 

- укљученост ученика у фолкорну секцију 

- учешће на Драмском фестивалу уметности 

- посета позоришним представама 

-учешће на литерарном конкурсу „Песнички поздрав 
пролећу“ 

Регионални центар за теланте 

-тестирање ученика за укључивање у активности 
Регионалног центра 

-оспособљавање ученика у самосталном 
истраживачком раду 

Музеј „Јадар“ - посете изложбама 

Предузећа Града Лознице 
- помоћ школи у организацји одржавања свечаности 

и др. 



 

Дом здравља „Др Миленко Марин“, 

Лозница 

- здравствени и систематски прегледи ученика; 

-помоћ стручањака у реализацији прогрма 
здравственог васптитања и примарно превентивних 
програма; 

-представници Дома здравља су наши гости на 
угледним часовима и радионицама на теме значаја 
здраве исхране и очувања здравља 

Центар за социјани рад 
- праћење појединих ученика 

-услуга лични пратилац 

Полицијска управа у Лозници 

-предавања представника ПУ на тему превенције 
насиља, болести зависности (безбедносна култура 
младих) 
-сарадња са школским полицајцем 

Библиотека „Вук Краџић“ 

- посета ученика и запослених литерарним вечерима, 
сусретима писаца; 

- организација манифестације „Дани дечје поезије и 
прозе“ 

- коришћење књига и литераруте; 

-бесплатна чланарина за ученике првог разреда 

Туристичке агенције - организација екскурзије 

Црвени крст 

- „Трка за срећније детињство“ 

-Акција „Друг другу“ 

-Конкурс „Крв живот значи“ 

Књижара „Тршић“ 
- осавремењивање учила и обезбеђивање награда 
ученицима 

Црква у Драгинцу - посете, организовање ликовне колоније 

Месним заједницама -Велико Село, Цикоте, Јаребице, Ступница… 

Телевизија Лотел плус 

-учешће уквизу знања Питалице за свезналице 

-представљање школе и информисање о 
постигнућима ученика 

Телевизија Подриње 
-промоција школе и информисање о постигнућима 
ученика 

Недељни лист Лозничке новости 
- промоција школе и информисање о постигнућима 
ученика 

 



 

 

Програм школског маркетинга  
 

Интерни маркетинг: 
 У оквиру интерног маркетинга, школа ће радити на томе да ученике и особље школе благовремено обавештава  о свему што 
је значајно за успешно функционосање школе. Такође ће, путем огласне табле, паноа, усмених обавештења, презентовати 
достигнућа ученика из области цртања, литерарних радова, резултате такмичења, итд. 
 

Екстерни маткетинг: 
 И у току ове школске године, школа ће бити заступљена у средствима јавног информисања на локалном нивоу, а по потреби 
и шире у циљу упознавања шире јавности са достигнућима школе и активностима у оквиру културне манифестације “Дани дечје 
поезије и прозе” и «Октобарски дани у Јадру». Родитељи, ученици и сви заинтересовани о раду наше школе могу се информисати 
на школском сајту. 
 

 

 

 

  



 

Програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

 

Чланови комисије за планирање стручног усавршавања: 
1. Ивана Андрић (координатор) 
2. Велизар Кондић 

3. Лидија Милановић 

 

Врста стручног 
усавршавања 

Назив стручног 
усавршавања 

Време реализације 

Семинар  Како препознати и радити са 
ученицима који имају 
поремећај читања и писања 

Октобар/новембар  
или током године 

Семинар  Примена техника учења у 
настави 

Октобар/новембар  
или током године 

 

Семинар  
Решавање сукоба ученика 
методом реконструкције 

Новембар  
или током године 

Семинар  Луткарство у настави и 
ваннаставним активностима 

Фебруар/март 

 или током године  
Стручна предавања 
(презентација уџбеника) 

Клет, логос, едука... Фебруар или током године 

Семинар  Мотивисање и развијање 
интересовања за учење 
математике 

 Март или током године  

Семинар  Зимски сусрети учитеља  Март 

Семинар  Индивидуални образовни 
планови у пракси 

Мај/јун 

 или током године 

Семинар  Корак ка култури 

-коришћење уметничких дела 
за креирање активне наставе 
у основном и средњем 
образовању 

Мај  или током године 



 

 

Семинар  
Праћење физичког развоја и 
развоја моторичких 
способности ученика у 
функцији циља и задатака 
наставе физичког васпитања 

Током године  

 

Семинар 

 

Како мислити другачије и 
интердисциплинарно 

-тематско-

интердисциплинарно 
планирање садржаја и 
подстицање креативних 
активности и дивергентног 
мишљења у настави 

Током године 

Семинар  Методологија и садржаји 
рада на часовима одељенске 
заједнице 

Током године 

Семинар  Употреба мултимедијалних 
средстава у настави 

Током године 

Семинар  Савремени час у настави 
физике 

Мај или током године 

 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у установи 

 

Запослени ће 44 сата (сразмерно норми) реализовати према личним плановима и то кроз:  
-реализацију угледних часова; 
-организовање приредби и изложби 

-уређивање школског сајта 

-такмичење ученика 

-презентацију семинара 

-презентацију стручне литературе 



 

-присуство презентацијама, предавањима и угледним часовима 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“  

 

И ове школске године наша школа је међу 398 школа у Републици Србији у којој ће се у школској 2021/22. години реализовати 
активности у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Нови приступ у организацији једносменског рада подразумева 
обогаћену и проширену образовно-васпитну подршку ученицима кроз различите активности које се прилагођавају потребама 
ученика и специфичностима окружења.  
Циљ 

Активности имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних 
компетенција, а посебно: 

- постизању бољих образовних постигнућа ученика; 

- превазилажењу препрека у учењу; 

- развоју здравствено-хигијенских навика ученика; 

- развоју социјалних вештина и тимског рада ученика; 

- развоју предузетничког духа ученика; 

- укупном личном и социјалном развоју ученика; 

- промоцији активности ученичке задруге; 

- развоју квалитетније образовно-васпитне понуде школе. 

Реализација пројекта 
И ове школске године Обогаћени једносменски рад ће се реализовати у матичној школи за ученике и млађих и старијих разреда. За 

ученике млађих разреда активности ће се реализовати једном недељно (среда) у трајању од сат времена. Ученици се неће 
међусобно мешати, нема група, сваки учитељ ће радити у оквиру свог одељења. Ангажована су 4 наставника разредне наставе у 4 
одељења матичне школе.Ученици страијих разреда активности ће похађати два дана недељено по 2 сата. У старијим разредима 
активности ће реализовати 2 наставника. Ученици ће имати бесплатан ручак. Након спроведене анкете и давања сагласности од 
стране родитеља, од 174 ученика матичне школе за активности у оквиру једносменског рада (подршка ученицима) изјаснило се 
преко 50% ученика.  
 

Ангажовања наставника 



 

1. Гордана Стефановић, наставник разредне наставе - 1 сат недељно 

2. Снежана Пуцаревић, наставник разредне наставе -1 сат недељно 

3. Милена Пантић, наставник разредне наставе -1 сат недељно 

4. Јасмина Јелачић, наставник разредне наставе -1 сат недељно 

5. Велизар Кондић, наставник српског језика и кљижевности- 2 сата недељно 

6. Драган Радичевић, наставник верске наставе- 4 сата недељно 

Временска динамика рада 
Време предвиђено за реализацију планираних активности је школска 2021/22. година. Свака три месеца ученици ће поново моћи да 

се определе да ли ће наставити да похађају активности, или ће им пак бити понуђене нове активности у зависности од 
самоевалуације, унутрашњег и спољашњег вредновања,а у зависности од епидемиолошке ситуације у земљи. 
 

Праћење и вредновање активности 
Праћење и вредновање активности у оквиру обогаћеног једносменског рада вршиће се интерно и екстерно. Интерно праћење и 
вредновање остварује Тим за квалитет и развој установе најмање два пута у школској години. Наставници који су ангажовани на 
пројекту вршиће самоевалуацију реализованих активности. Екстерно праћење и вредновање  остварују просветни саветници 
посебним стручно-педагошким надзором најмање једном у школској години. Извештаје о реализацији, праћењу и вредновању 
активности школа доставља школској управи Ваљево. 
 

Прилог:  
 Модел/област 
рада 

 

Планиране 
активности 

Реализација активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пружање помоћи 
ученицима у изради 
домаћих задатака 

 

 

 

 

Циљ је да ученици искористе време 
проведено у школи за израду домаћих 
задатака. Наставник пружа помоћ 
ученицима, појашњава евентуалне 
нејасноће. Акценат је на 
индивидуализованом облику рада са 
ученицима.  

Рад са ученицима који 
спорије напредују у 
савладавању наставног 
градива и са 
ученицима који се 

Израда задатака са којима ученици имају 
потешкоћа.Учити ученике разним 
техникама и методама учења.  
Размена искустава у оквиру групе. Циљ је 
развијање мотивације код ученика и 



 

 

ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

образују по 
индивидуалном 
образовном плану 

помоћ у превазилажењу школског 
неуспеха и ефикасно коршћење времена за 
учење. 

Рад са ученицима који 
брже напредују  у                                                                               
савладавању наставног 
градива и постижу 
стандарде постигнућа 
на напредном нивоу 

 

Проширивање и продубљивање знања 
ученика, рад са ученицима који имају 
посебна интересовања, припрема ученика за 
такмичење. 
 

Технике учења Упознавање и примена нових техника 
учења са ученицима (израда мапа ума, 
тајмер учење, тематски речник, игра 
улога...). Циљ је мотивисати ученике за 
учење, научити их да ефикасно користе 
време за учење и да сичу знање на 
разичите начине и да развију трајне 
навике за учење 

СПОРТ 

Игре без граница - 
елементарне игре, 
штафетне игре, вежбе 
с лоптом, 
традиционалне игре 
(трка у џаковима, 
превлачење конопца, 
превлачење штапа и 
сл.) 

Оријентација у простору, развој 
спретности, гипкости, брзине реаговања, 
координације, равнотеже;  
Стицање навика за редовно бављење 
физичким активностима, развијање 
спортског духа, развијање самопштовања 
и вере у себе. 
 

„БИО ШПАЈЗ“ 

Прикупљање биљака 
за чајеве, припрема 
зимнице од воћа и 
поврћа, прављење 
компоста у школском 
дворишту 

Упознавање ученика са појмом органска 

намирница и предностима употребе 

органских производа у исхрани човека, са 

значајем лековитог биља за човеково 

здравље; 
Сицање првих знања о производњи 

компоста и органске производње биљака и 

развој предузетничког духа ученика; 



 

Промовисање здраве исхране у школи. 

КРЕАТИВНА 
СЛАГАЛИЦА 

Израда предмета од 
семенки јесењих 
плодова (кукуруза, 
пшенице, соје, 
бундеве...) 

Развијање креативности у раду, 
стваралачког учења, тачности  и 

прецизности у раду, развијање уредности 

и педантности;  
Развијање идејних решења за украшавање 

ентеријера и екстеријера; 

ОРЈЕНТИРИНГ 

Рад са ученицима на 
развијању вештина 
везаних за боравак и 
кретање у природи 

Ученици одлазе у ближу околину, пешаче, 
орјентишу се у простору,читају и праве 
топографске карте, уче о опсностима на 
терену, о утицају временских услова и 
правилном реаговању на њих, пружању 
прве помоћи 

ЛУТКАРСТВО 

Припрема позоришних 
и луткарских 
представа 

 

 

 

Школске приредбе 

Учешће на Фестивалу глумачких 
остварења, на ФЛУОШ-у и Фестивалу 
глумачких остварења у Лозници 

 

 

Припремање програма за школске 
приредбе 

 

 

  



 

План посете часовима  
 

Број радне 
недеље 

Наставник Облик ов рада 
Особа која врши 
евалуацију часа 

9 
Јасмина Јелачић 

Снежана Пуцаревић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

10 
Ковиљка Сарић 

Лидија Милановић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

13 
Раде Павловић 

Зорица Ђурђевић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

14 
Ивана Андрић 

Јелена Бојић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

16 
Драган Аврамовић 

Велизар Кондић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

17 
Драгана Рашевић 

Јасмина Томић 

Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

25 Душица Аћимовић 
Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

26 Дејан Митровић 
Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

28 Зоран Милићевић 
Редовна настава 

Ваннаставна активност 

Директор 

Педагог 

 

 

 

  



 

Праћење и евалуација годишњег плана рада школе  

Садржај програма Динамика Тимски 

рад 

Праћење 

Ур/ну 

1. Израда документације за праћење 
реализације програмских задатака школе 

- израда документације за свакодневно 
праћење остваривања фонда радног 
времена за реализацију програмских 
задатака школе: 
а) реализација фонда часова 

б) одсуство са посла због боловања и 
приватних потреба 

ц) стручно усавршавање наставника 

- израда документације за планирање рада 
у школи 

- документација за свакодневно праћење 
осавремењавања о-в процеса     

током 
године 

директор и 
педагог 

 

2. Праћење и вредновање квалитета остварене 
сарадње наставника са родитељима ученика 

- праћење квалитета сарадње са 
родитељима 

- упитник за родитеље 

1. и 6. ОС, 
педагог, 
директор 

 

3. Праћење и процењивање стручног 
усавршавања наставника 

      - колективно усавршавање на НВ, ОВ, СА 

       - индивидуално стручно 

          усавршавање 

        - праћење и процењивање стручног 
усавршања кроз вођење Дневника и 
евиденционих листи 

6. 

током 
године 

НС, 
педагог, 
директор 

 

1.  Поступци и технике самоевалуације 

- анализа непосредне припреме за час 

- евидентне листе за праћење сарадње 
са родитељима 

- извештај кумулативног карактера о о-в 

током 
године 

1. и 6. 

НС, ОС, 
педагог, 
директор 

 



 

раду 

- евиденционе листе о примени 
иновација у настави  

2.  Праћење и вредновање рада ученика у 
наставном процесу 

- петоминутна испитивања 

- испитивање ставова ученика према 
појединим областима 

- уједначавање критеријума испитивања 

током 
године 

НС  

3.  Праћење и вредновање садржаја 
активности ученика у слободном времену 

- вредновање интересовања ученика за 
садржај активности у слободном времену 

12. ОС, РД  

4.  Праћење односа ученика према обавезама 

- праћење односа ученика према дужности 
дежурног и редара у школи 

током 
године 

НС, ОС  

5.  Вредновање социјалног понашања и 
прихваћености ученика у одељењу, 
колективу 

- социометријско испитивање 

10. ОС, 
педагог 

 

6.  Евалуација и самоевалуација рада 
педагога 

- праћење и вредновање рада педагога 
са ученицима 

- праћење и вредновање рада педагога 
са родитељима 

- праћење и вредновање рада педагога 
са наставницима и одељенским 
старешинама 

- праћење и вредновање рада педагога 
на унапређивању о-в процеса 

- аналитичко-истраживачки рад 

- вођење педагошке документације 

током 
године 

педагог, 
директор 

 

7.  Праћење и вредновање припрема 
наставника за о-в процес 

током 
године 

директор, 
педагог 

 



 

- праћење припремања наставника за 
часове редовне, изборне, додатне, 
слободних активности, Чос 

8.  Праћење и процењивање организације о-в 
процеса 

- ниво организације наставног рада 

- процењивање организације о-в 
процеса и положаја ученика 

током 
године 

директор, 
педагог, 

НС 

 

9.  Праћење остварености циљева и задатака 
једносменског рада 

- Анкета за ученике 

- Праћење реализације планова 

- Процењивање организације 
једносменског рада 

Током 
године 

Педагошки 
колегијум 
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	4.Евалуација реализације Пројекта обогаћеног једносменског рада
	5.Усвајање закључака за седницу Наставничког већа
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	План рада Стручног актива за развој школског програма
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	Програм  заштите ученика од насиља, занемаривања и злостављања
	Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама детаљније се разрађује интервентни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и оквир за...
	Ученици Вршњачког тима су активни чланови Тима за безбедност ученика. Њихова дужност је да прате шта се дешава у учионици, школском дворишту, на путу до куће и о томе обавештавају на састанцима чланове Тима за безбедност ученика. Уче о облиц...
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	Руководство
	Чланови тима:
	Предметни наставници
	Одељењске старешине
	Дежурни наставници
	Остали запослени у школи (администрација, помоћно особље)
	Ученици

	Годишњи акциони план рада Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања
	Планови   рада   стручних   сарадника
	План рада педагога
	Циљ: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама сист...
	Задаци:
	- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно – васпитног рада;
	- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика;
	- Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног рада;
	- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика;
	- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада;
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