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На основу члана 89 Закона о основама образовања и васпитања и члана 29 Закона о основној школи и члана 38. Статута ОШ „Илија Бирчанин“, 

Школски одбор Основне школе " Илија Бирчанин " у Београду, на седници од 17. 9.2020. године, донео је                                          

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ИЛИЈА БИРЧАНИН ” 
 

1. УВОД 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 Годишњи план рада Основне школе „Илија Бирчанин“ је основни документ којим се планира образовно-васпитни рад у школи, одређују 

задаци и координирају активности педагошких чинилаца у школи и непосредној друштвеној средини, ради обезбеђења одговорног утицаја на 

ученике,перманентног побољшања квалитета образовно-васпитног рада и стварање услова за свестран развој личности у демократски 

уређеном,хуманом и толерантном друштву. 

 Школа је у прошлој школској години радила у, може се слободно рећи, нешто повољнијим  укупним условима у односу на претходне године, 

јер су тешкоће финансијске природе мање израженије и све више олакшавају реализацијку планираних циљева и задатака, нарочито у погледу 

материјално-техничког опремања Школе. 

 Број ученика у последње четири школске године има тенденцију благог опадања, што је последица доста динамичне флуктуације 

становништва насеља Земун Поља, а и опадања укупног процента наталитета. У овој школској години, број уписаних ученика у први разред  је мањи 

у односу на прошлу школску годину. У први разред, у матичној школи је уписано 154 ученика, а у истуреном одељењу, у насељу „13. мај“, нисмо 

имали уписаних ученика. 

 Финансијска средства којим је школа располагала била су недовољна за обогаћивање материјално – техничке основе наставе и укупног рада у 

школи. Наставна средства су попуњена тек за једну четвртину, у односу на прописане стандарде. Са друге стране, имамо да су нето зараде 

наставника повећане за 5%, у односу на претходну календарску годину. Мотивација наставника је и даље лоша, зато што су плате и даље испод 

републичког просека. 

 Без обзира на све то, и у таквим условима, школа остварује добре  радне резултате, који би свакако могли бити и знатно бољи уз само мало 

више залагања и одговорности. На такмичењима које организује министарство просвете, остварили смо добре резултате на такмичењима на којима 

смо учествовали.  

КРАТКА РЕТРОСПЕКТИВА РАДА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 



 

 

 

 

 

 Основна школа „Илија Бирчанин“ у непрекидном  континуитету свог постојања је прошла доста буран и динамичан развојни пут. Данашње 

насеље Земун Поље настало је у време одржавања Прве конференције несврстаних земаља у Београду 1961.  године. Планирано је да има привремен 

карактер. Мали, насељени део данашање локације овог приградског насеља звао се Камендин.  

 Прва четвороразредна школа основана је 1949. године, значи, пре 72.године, у насељу преко железничке пруге, у згради института за 

сточарство.У почетку се звала „Бр.47“ и имала је око 120 ученика. Од 1952.  године носи назив „Милован Глишић“, али се због малог броја ученика, 

школске 1957/58.  године, припаја Основној школи „Соња Маринковић“. У међувремену се формира насеље „ 13.мај “,на тамошњем пољопривредном 

добру, а нагло се гради и дивље насеље, па је на данашњој локацији подигнута школска зграда 1961. године са 4 учионице и та школа добија име 

„Илија Бирчанин“. Те године се спајају све три школе: „Пољопривредно добро“ „13. мај“, “Милован Глишић“ и „Илија Бирчанин“ и од тада школа 

носи назив „Илија Бирчанин“. 

 Решењем бр. 281/65 НО општине Земун од 11. 1. 1965. године, школа прераста у потпуну осмогодишњу школу, од школске 1964/65. године и 

има 12 одељења од 1. до 4. разреда, а седам одељења од 1. до 7. разреда, а од наредне школске године и са осмим разредом. Нова школска зграда са 

осам учионица, зборницом, канцеларијама и трпезаријом завршена је септембра 1964.године, а други део је дефинитивно дограђен 10 година касније 

са централним грејањем. У сваком случају, 1964. година је значајна, зато  што је те године завршена изградња старог дела школске зграде, што је  

школа прерасла у потпуну осмогодишњу школу, што се навршило 200 година од рођења Илије Бирчанина, и што је обележена стогодишњица смрти 

Вука Караџића. 

 Број ученика школе је био различит у појединим периодима њеног функционисања. У школској 1953/54. години имала је свега 30 уч еника, 

међутим, када је припојена ОШ „Соња Маринковић“ имала 85 ученика, да би највећи број ученика достигла у школској 1977/78. години када је имала 

1.610 ученика. Последњих година тај број се креће између 1.200  и 1.250 ученика. 

 Дан школе се непрекидно слави 20. маја и то од школске 1985/86. године, јер је по запису проте Матеје Ненадовића, негде око  Ђурђевдана 

1764. године рођен Илија Бирчанин, што би по новом календару одговарало 20. мају. Промени датума дана школе ишле су на руку и  чињенице да је 

друга половина маја временски погоднија за прославу, а и да је у то време био још увек снажан култ личности Јосипа Броза Тита, а да је датум 

прославе непосредно претходио 25. мају, Дану младости, па је та околност и у том контексту, макар и индиректно утицала на изб ор датума за Дан 

школе. 

 Школа, у овом насељу, је од свог оснивања до данас, прошла  кроз различите временске периоде и организационе облике на свом р азвојном  

путу. Од мале четворазредне до потпуне осморазредне  школе, од  једне учионице, па  две, затим, четири, осам, шеснаест до  40 учионица и кабинета, 

1 мултимедијална учионица уз још 6 помоћних кабинета, колико их има данас, у којима се изводи настава. За 71 годину постојања , школу је 

завршило око 9.215 ученика, а у школи је радио 531 наставник. 

 Школа је почела са једном половном дрвеном рачунаљком и једном таблом 1949. године, а од 1952. године тзв.“књижницом“ (библиотеком)  

од 132 књиге до модерне школе са, нажалост, малобројним наставним средствима, али са поносом истичемо и библиотеком са преко 12.000 књига. 



 

 

 

 

 Ипак, треба напоменути да је школа на  крају 2003. године имала свега 3 компјутера: један „Пентијум 1 “ и два „Пентијум 2“). Данас,  располаже са 

25 рачунара, 6 штампача, 25 пројектора, 2 пројекциона платна, 5 лап-топа, 25 интерактивних табли и једну покретну, 2 фотокопирна  

 

апарата, 4 телевизора, релативно нову ђачку опрему (школске клупе и столице) не баш велики број наставних средстава из физике, биологије , хемије, 

географије, разредне наставе, физичког васпитања и других наставних предмета, један синтисајзер и клавир, уз постојећи стари пианино. Школа је 

протекле школске године купила још десет интерактивних табли које ћемо инсталирати, највероватније, током ове школске године 2020. године. 

 Посебно треба истаћи, да је у овој школи, радио велики број изузетно часних, вредних и угледних наставника на васпитном одгајању и 

образовном уздизању многих генерација ученика. Многи од њих, на жалост нису  више  у животу, неки се налазе у поодмаклом, а н еки у зрелом  

људском добу. Све те личности, узорни васпитачи, који су радили, често у тешким и сложеним условима, треба да буду сачувани од заборава, да 

њихова имена остану уписана у аналима школе. 

 Данас у школи ради 75  наставника, у знатној већини младих, перспективних, савесних и одговорних, који представљају чврсту гаранцију  да 

ће Школа и у наредном периоду остваривати запажене и вредне резултате у свим областима наставних и ваннаставних активности.  

 Поред свега, треба истаћи, да је ОШ „Илија Бирчанин“, као једина образовна установа у овом, доста великом насељу, у времену свог 

постојања и данас остваривала и остварује значајну васпитно-образовну мисију и улогу на образовању школског подмлатка. Тај задатак ће, уверени 

смо и у наредном периоду успешно остваривати.  

             У децембру, 2009. године, школа је добила новоизграђену фискултурну салу и осам учионица. На тај начин је заокружена школска целина 

после шездесет година стрпљивог чекања. Од школске 2013/2014. године, школска зграда је подељена на две целине. У новоизграђеном делу школе 

наставу похађају ученици разредне наставе, а у старом делу предметне наставе. На овај начин, сматрамо, да смо створили боље услове рада, како за 

разредну, тако и предметну наставу, што у наредним годинама очекујемо још боље резултате. Такође, од школске 2009. године уче ници предметне 

наставе, наставу похађају само у првој смени, на тај начин су створени услови да се часови додатне и допунске наставе реализу ју у потпуности, као и 

све остале активности које су неопходне за постизање бољих резлтата у васпитно-образовном процесу.  

 Наша школа представља једину просветно-културну установу у насељу, које има око двадесетак хиљада становника. Налази се у једној 

веома специфичној друштвеној средини, хетерогеног националног састава, где преовлађују Срби са око 95 %, затим има Рома око 4%  и 1% 

проценат других националних мањина. Имајући у виду да Земун Поље сваким даном све више израста у урбано градско насеље, још увек има 

изражене карактеристике радничког насеља са преовлађујућим сиромашним слојем становништва и  недовољном инфраструктуром.  Имајући то у 

виду, мисија Школе је утолико значајнија и има у основи два значајна друштвена циља како би успешно остварила своју основну делатност: 

1. Да оствари што квалитетније свестрано и опште образовање школског подмлатка на подручју насеља и оспособи га за успешно   

укључивање у наредну фазу школовања. 

     2. Да усмери Школу према свом окружењу и њену активност на културном уздизању свих грађана, препознавању правих интереса,  



 

 

 

 

вредности и тежњи да дођу до изражаја, а да се сузбијају друштвено  негативне појаве  као што су: алкохолизам, наркоманија, криминал, 

верске секте, и друго. 

     Школа је децембра, 2019. године донела Школски развојни план за период 2019 - 2024. усвојен на седници Школског одбора 24. 12. 2019. године и 

саставни је део овог Годишњег програма рада школе. 

ЦИЉ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

     Циљ Годишњег плана  рада Школе је: 

  - да успех ученика у школској 2021/22. години буде бољи за 2 % у односу на претходну као и да се смањи број изостанака ученика као 

неопходан услов бољег успеха, бар за 1 % проценат; 

             - да квалитет рада буде препознатљиво бољи као резултат бољег планирања и организовања наставног процеса, веће мотивације и 

залагања наставника путем  идентификације личности и позива, стимулисање (награђивања), бољих услова рада (набавка  средстава и опреме); 

  - да се разраде, конкретизују и синхронизују разноврсни образовно-васпитни задаци; 

  - да се обезбеди правовремено праћење и информисање о квалитету извршених задатака и послова; 

  - да се вреднују и самовреднују остварени резултати рада у школи на свим нивоима. 

 Полазне основе Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину су:  

 1.Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС” бр. 88/2017) 

 2.Закон о Основној школи (“Сл.гл.РС” бр. 55/2013. и 101/2017) 

 3. Статут Школе, 

 4. Школски развојни план за период од 2019 - 2024. година, 

 5. Правилник о наставном плану за трећи и  разред основног образовања и васпитања  

 6. Правилник о наставном плану за седни разред основног образовања и васпитања 

 7. Правилник о наставном плану за први, други,четврти,пети, шести и осми разред основног образовања и васпитања  

 8. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи  

 9. Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи  

 10. Правилник о оцењивању ученика основне школе  

 11. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника  

 12. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за српски језик, математика и природа и друштво  

 13. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања  

 14. Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску  2021/2022. годину  

 15. Остали подзаконски акти и друга нормантивна акта школе. 

 Конкретизација програмских циљева и задатака Школе биће утврђена и разрађена у оквиру појединих захтева кроз посебне планове који чине 

саставни део Годишњег плана  рада Школе. 

2. УСЛОВИ РАДА 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 



 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

             

 

      

 

 

 

 

 

            

Мате

ријал

но-технички услови за рад на почетку школске 2021/22. године су исти у односу на почетак претходне школске године, 

 До краја школске 2020/21. године, извршена је поправка оштећених славина, керамичких плочица, WC шоља итд. Канализациона и 

одводна мрежа је очишћена од муља и отпадака, Протекле школске године нисмо имали штете на прозорима школске зграде , али смо 

извршили хобловање, обележавање спортских терена и лакирање спортске сале, као и трибина.  

Р.бр. Школске просторије 
Број 

просторија 

Површина 

1. Учионице за разредну наставу 12 720 

2. Кабинети за предметну наставу             26 1.664 

3. Кабинети за наставнике (припремни)         7 125 

4. Кабинет информатике 2 112 

5. Мултимедијална учионица  1 64 

6. Библиотека 1 48 

7. Велика фискултурна сала са пратећим просторијама 1 820 

8. Мала сала за физичко васпитање разредне наставе 1 140 

9. Канцеларије за педагога, психолога и школског асистента 3 50 

10. Зборница за наставнике 1 40 

11. Админстративне канцеларије  (за секретара и рачуноводство) 2 30 

12. Канцеларије за директора и помоћника директора 2 40 

13. Школска трпезарија са кухињом и помоћним простором 1 108 

14. Амбуланта - зубна 1 50 

15. Портирница и просторија за родитеље 3 20 

16. Просторија за домаре и магацински простор 2 30 

17. Санитарне просторије 14 320 

18. Просторије за полудневни боравак 2 185 

19. Ходници 12 1.100 

20. Подрумске просторије 3 160 

21. Остале просторије 4 60 

22. Спортски терени + двориште + парк + атријум 2+1+1+1 1.6 х 

Истурено одељење у насељу „ 13, мај “ Бр. просторија површина 

1. Учионице 2 80 

2. Наставничка зборница 1 20 

3. Просторија за теткице са купатилом 1 40 

4. Ходници 2 40 

5. Мокри чвор 1 12 



 

 

 

 

 За Стручно веће физичког и здравственог васпитања  купљено је преко стотину лопти (фудбалских, кошаркашких, одбојкашких и 

рукометних.. Сви наставници који су водили ученике на такмичења и освајали прво, друго или треће место, добили су увећане плате у 

износу од 5% процената на једномесечном нивоу.  

ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА 

Р.бр. Назив објекта (специјализоване и универзалне учионице) 
Укупан број Ниво опремљености и број 

1. Учионице за разредну наставу 12 г 

2. Кабинет за српски језик 5 а 

3. Кабинет за енглески језик 2 г 

4. Кабинет за руски језик 2 г 

5. Кабинет за математику 4 г 

6. Кабинет за биологију 2 а 

7. Кабинет за физику 1 а 

8.  Кабинет за хемију 1 а 

9. Кабинет за техничко и информатичко образовање 4 г 

10. Кабинет за историју 1,5 а 

11. Кабинет за географију 1,5 а 

12. Кабинет за ликовну културу 1 а 

13. Кабинет за музичку културу 1 г 

14. Кабинет информатике 2 г 

15. Мултимедијална учионица 1 б 

16. Припремни кабинети за наставнике 5 б 

17. Фискултултурна сала са помоћним  простороријама 1 б 

18. Просторија за продужени боравак  2 в 
 

НИВО ОПРЕМЉЕНОСТИ: 

А - учионице и кабинети са класичном опремом (клупе, табекарте слике и др). 

Б - класичне учионице и кабинети  

В - уз инсталиран рачунар и могућност коришћења, лап-топа, бим пројектора, ДВД, ТВ и друге технике. 

Г - специјализоване учионице и кабинети са опремом: БИМ пројекција и интерактивна табла. 



 

 

 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

Р.бр. Назив наставног средства Комада 

1. Пројектор 25 

2. Рачунар „пентијум 4“ 25 

3. Ласерски штампач 3 

4. ТВ-апарат 4 

5. Апарат за фотокопирање 2 

6. Музички стуб 1 

7. ЦД касетофони 6 

8. Графоскоп 2 

9. Комплетно озвучење 1 

10. Разгласна станица са звучницима  1 

11. Струњаче 20 

12. Козлић 1 

13. Греда 1 

14. Гарнитура за стони тенис 1 

15. Скенер 2 

16. Лап-топ 6 

17. Камера 1 

18. Дигитални фотоапарат 1 

19. Апарат за коричење 2 

20. Микроскоп 5 

21. Скелет 1 

22. Трансформатор 1 

23. Пројекционо платно 1 

24. Одскочна даска 1 

25. Библиотека (број књига) 11.790 

26. Шаховске демонстрационе табле 2 

27. Шаховски сатови 3 

28. Шаховске гарнитуре 4 

29. ЦД и ДВД дискови (разни) 150 

30. Географске и историјске  карте 15 



 

 

 

 

31. Математички прибор 5 

32. Кошаркашке конструкције 4 

33. Рукометни голови 2 

34. Одбојкашка конструкција 1 

35. Сто за стони тенис 1 

36. Интерактивна табла 25 

37. Преносна интерактивна табла 1 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Р. број ОПИС РАДНОГ МЕСТА ИЗВРШИЛАЦА Свега ОШ ССС ВКВ ВС ВСС 

1. Директор школе 1     1 

2. Помоћник директора 1     1 

3. Педагог 1     1 

4. Психолог 1     1 

5. Библиотекар 1     1 

6. Наставник разредне наставе   24     24 

7. Наставник предметне наставе   46    2 44 

8. Секретар 1     1 

9. Рачунополагач 1  1    

10. Благајник, административнии радник 1  1    

11. Хигијеничари   17 2   15    

12. Домари 2  1 1   

13. Сервирка 0,50  0,5    

14. Педагошки асистент 1  1    

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

Српски језик Енглески језик Математика 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 



 

 

 

 

1/1 остваривању 

исхода је: 

20 3 6 остваривању 

исхода је: 

23 4 2 остваривању 

исхода је: 

20 3 6 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

23 6  27 2  23 6 

Број ученика 1/1 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/1 

Свет око нас Ликовна култура Музичка култура 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

20 3 6 26 3 / 20 3 6 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

23 6  26 3  23 6 

Број ученика 1/1 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/1 

 

Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска 

настава/грађанско 

васпитање 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално  

Уз 

мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Истиче 

се 

Добар Задово-

љава 

Истиче 

се 

Доба

р 

Задово-

љава 

26 3 / 20 3 6 24 4 1 / / / 

Ангажовање Стално Повремено Ангажовање Стално Повремено 



 

 

 

 

ученика је: 26 3 ученика је: 23 6 

Свега ученика 1/1 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/2 

Српски језик Енглески језик Математика 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

19 3 7 24 5 / 18 4 7 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

26 3  24 5  18 11 

Број ученика 1/2 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/2 

Свет око нас Ликовна култура Музичка култура 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

18 6 5 28 / 1 28 / 1 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

24 5  29 /  29 / 

Број ученика 1/2 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 



 

 

 

 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/2 

 

Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска 

настава/грађанско 

васпитање 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално  

Уз 

мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Истиче 

се 

Добар Задово-

љава 

Истиче 

се 

Доба

р 

Задово-

љава 

29 / / 25 2 2 15/12 2 / / / / 

Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено 

29 / 29 / 

Свега ученика 1/2 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/3 

Српски језик Енглески језик Математика 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

19 7 3 21 5 3 19 7 3 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

20 9  21 8  20 9 

Број ученика 1/3 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 Свет око нас Ликовна култура Музичка култура 



 

 

 

 

 

 

 

1/3 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

20 6 3 29 - - 29 - - 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

20 9  29 -  29 9 

Број ученика 1/3 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/3 

 

Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска 

настава/грађанско 

васпитање 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално  

Уз 

мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Истиче 

се 

Добар Задово-

љава 

Истиче 

се 

Доба

р 

Задово-

љава 

29 - - 29 - - Г-11 

В-12 В-6 

- - - - - 

Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено 

29 - 29 - 

Свега ученика 1/3 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

Српски језик Енглески језик Математика 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 



 

 

 

 

 

 

1/4 

остваривању 

исхода је: 

18 3 8 остваривању 

исхода је: 

25 4  остваривању 

исхода је: 

17 4 8 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

20 8  20 9  20 8 

Број ученика 1/4 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/4 

Свет око нас Ликовна култура Музичка култура 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

16 5 8 24 5  22 5 2 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

18 11  27 2  23 6 

Број ученика 1/4 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ. ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/4 

 

Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска 

настава/грађанско 

васпитање 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално  

Уз 

мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Истиче 

се 

Добар Задово-

љава 

Истиче 

се 

Доба

р 

Задово-

љава 

29   18 3 8 9/6      

Ангажовање Стално Повремено Ангажовање Стално Повремено 



 

 

 

 

ученика је: 29  ученика је: 20 9 

Свега ученика 1/4 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/5 

Српски језик Енглески језик Математика 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

22 3 4 22 3 4 22 3 4 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

25 4  25 4  25 4 

Број ученика 1/5 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/5 

Свет око нас Ликовна култура Музичка култура 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

22 6 1 29 - - 29 - - 

Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика  је: 

Стално Повремено 

23 6  29 -  29 - 

Број ученика 1/5 29 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА)  



 

 

 

 

Оде-

љење 

Предмет Предмет Предмет Предмет 

 

 

 

 

1/5 

 

Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска настава/грађан- 

ско васпитање 

Ромски језик са еле 

ментима нац. културе 

Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена Закључна описна оцена 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-    

стално 

Уз мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода је: 

Само-

стално  

Уз 

мању 

помоћ 

Уз већу 

помоћ 

Истиче 

се 

Добар Задово-

љава 

Истиче 

се 

Доба

р 

Задово-

љава 

29 - - 28 1 - Г-9       

В-11 В-8 

Г-1 - - - - 

Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено Ангажовање 

ученика је: 

Стално Повремено 

29 - 29 - 

Свега ученика 1/5 29 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Разред 

2. 

 

 

 

Завршило разред на крају другог полугодишта Преведених Свега завршило 

разред до краја 

школке године  

Преводи се 

Са једнном нега- 

тивном оценом 

Са две нега- 

тивне оцене 

Свега ученика Одли- 

чни 

Врло 

добри 

Добри Довољ- 
ни 

  

Са 1 недо- 

вољном  

оценом 

Са 2 

недовољне  

оцене 

  

% 

  

% 

  

% 

Свега 159    89    31 30        7          /         /   159 100 % 1      0,62    1     0,62 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Разред  

3. 

 

Завршило разред на крају другог полугодишта Преведених Свега завршило 

разред до краја 

школке године  

Остало да понови разред 

није положило    

неоцењених 
Свега ученика Одли- 

чни 

Врло 

добри 

Добри Довољ- 
ни 

Неоце-

њених 

Са 1 

нед. оц. 

Са 2 

нед. оц 

  

% 

  

% 

  

% 

Свега 170 96 30 30 8 6 / / 170 100% / / / / 
 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31.АВГУСТА) 



 

 

 

 

Разред  

4. 

 
 

Завршило разред на крају другог полугодишта Преведених  Свега завршило 

разред на крају 

школске године  

Остало да понови разред 

није положило    неоцењених 

Број ученика у  

одељењу 

Одли- 

чни 

Врло 

добри 

Добри Довољ- 

ни 

Са 1  

недовољном 

Са 2 

недовољне 

Број   

% 

Број   

% 

Број   

% 

Свега 139 70 28 18 8 0 0 124 88,49 1 0,72 14 10.79 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31.АВГУСТА) 

Разред  

5. 

 

 

Завршило разред на крају другог полугодишта Положило  

поправни испит 

Свега заврш- 

ило разред 

Остало да понови разред 

због недовољног успеха неоцењених 

Број учен. у  

одељењу 

Одлични Врло 

добри 

Добри Довољ- 
ни 

из једног 

предмета 

из два 

предмета 

Број   

% 

Број  

% 

Број  

% 

Свега 161 67 33 22 23 6 4 145 90,06 0 0 16 9,93 

 

УСПЕХ  УЧЕНИКА  ШЕСТОГ  РАЗРЕДА  НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ (31. АВГУСТА) 

Разред 

6. 

Завршило разред на крају другог полугодишта Положило поправни 

испит 

Свега завршило 

разред 

Остало да понови разред 

због недовољног успеха неоцењених 

Број уче. у  

одељењу 

Одли- 

чни 

Врло 

добри 

Добри Довољ- 
ни 

из једног 

предмета 

из два 

предмета 

Број  

% 

Број  

% 

Број  

% 

Свега 149 58 30 31 14 14 / 139 93,28 1  9 6,04 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ (31.АВГУСТА) 

Разред  

7. 

 

 

Завршило разред на крају другог полугодишта Положило поправни 

испит 

Свега завршило 

разред  

Остало да понови разред 

због недовољног успеха  неоцењених 

Број уч. Одлични Врло 

добри 

Добри Довољ- 

ни 

из једног 

предмета 

из два 

предмета 

Број   

% 

Број  

% 

Број  

% 

Свега 149 53 35 28 11 10 11 132 88,59 11 11,41 6 4,02 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ (31.АВГУСТА) 

Разред  

8. 

Завршило разред на крају другог полугодишта Положило 

поправни испит 

Положило 

поправни 

испит 

Неоцење-

них 

Полаже 

разредни 

испит 

Положило 

разредни 

испит 

Свега завршило 

разред 



 

 

 

 

 

 

Број уч.  Одлични Врло 

добри 

Добри Довољ- 

ни 

из једног 

предмета 

из два 

предмета 

Број  Број  Број Број Број  % 

Свега 132 52 39 16 / 20 / 20 5 5 5 132 100 

 

Кратак коментар успеха  ученика на крају школске 2020/2021. године 
     Укупно ученика у Школи на крају школске 2020/2021 . године 1.210.  Са позитивним успехом завршило је 1.156 ученика, 

одличних 485, врлодобрих 226, добрих 211, довољних 89 ученика. Упућени  да  полажу поправни и разредни  испит у јуну и августу 

79  ученика. Упућено да понови разред, после обављених разредних  испита 54. ученика. Ученици који су поновили разред нису се 

појавили у заказане термине за полагање разредног испита, и поред тога што су позивани у јунском и августовском испитном року. 

Највећи део ових ученика се не налази у нашој земљи. На основу информација које добијамо од одељењских старешина и 

педагошког асистента ови ученици су у иностранству  

     Средња оцена општег успеха свих одељења од 2. до 8. разреда  је 3,46,  без ученика првог разреда. У поређењу са успехом из 

школске 2019/20 . године, успех је приближно исти. 

                                                                                                                                                               
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА  ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

Редни 

број 
Презиме и име ученика Разред  

Ниво такмичења и освојено 

место 
Предмет  Наставник  

Општин- 

ско  
Градско 

Репу-

бличко 

1. Вујашевић Данило 3/4 2.   математика Весна Башчаревић-Кодић 

2. Ницуловић Огњен 7/2 1. 3.  Физика  Драгана Михајловић 

3. Милетић Нина 7/5 1. 3. 3. Физика  Драгана Михајловић 

4. Корлат Мирко 6/2 2.   Физика  Драгана Михајловић 

5. Максимовић Милица  6/2 3.   Физика  Драгана Михајловић 

6. Самарџија Дарко 8/3 3.   Хемија  Сања Иванић-Дељанин 

7. Вукосављевић Николај 8/3 3.   Хемија Сања Иванић-Дељанин 

8. Ницуловић Огњен 7/2 1.   Хемија  Вукица Изгаревић 



 

 

 

 

9. Рашков Зоран  7/4 2.   Хемија Сања Иванић-Дељанин 

10.  Реџепи Ален 7/6 3.   Хемија  Сања Иванић-Дељанин 

11. Додеровић Тамара  7/5 3.   Хемија Сања Иванић-Дељанин 

12. Милетић Нина  7/5 3.   Хемија Сања Иванић-Дељанин 

13.  Бериша Омер 6/6 1.   
Информатика и 

рачунарство 
Радован Делибашић 

14. 
Лалић Никола  

6/4       1.   
Информатика и 

рачунарство 
Радован Делибашић 

15. Самарџија Дарко 8/3 2.   математика Јелена Папић-Миленковић 

16. Замечник Јана 5/5 3.   математика Валентина Скакавац 

17. Милетић Нина 7/5 1. 3.  математика Јелена Папић-Миленковић 

18. Оморац Ана Марија 6/4 3   
Шта знаш о 

саобраћају 

Славица Бојовић, Ивица 

Пумпаловић 

19. Петровић Кристијан 6/4 3   
Шта знаш о 

саобраћају 

Славица Бојовић, Ивица 

Пумпаловић 

                                                                                        ЕКИПНО 

21. 
Илић Бојана 

8/2 3.   Физичко(одбојка) 
Милица Божић, Мирјана 

Станојевић 

22. Џекић Теодора 8/2 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

23. Петровић Нађа 8/5 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

24. Шогоров  Ива 8/2 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

25. Миловановић Анђела 7/1 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

26. Манесловић Андреа 8/2 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

27. Грчић Емилија 7/5 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

28. Милосављевић Лана 7/5 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

29. Тамара Ступар 8/3 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

30. Пајић Анђела 8/2 3.   Физичко(одбојка) Милица Б. и Мирјана С. 

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 



 

 

 

 

       Школа је донела крајем 2019. године Школски развојни план за период 2019/2024. године који представља добру основу за 

годишње планирање рада школе и утврђивање њених примарних задатака. Он је саставни део овог ГПР Школе. Школским развојним 

планом су, као и претходних година. За школску 2021/2022. годину утврђени развојни циљеви: 

а)  Унапређивање квалитета наставе увођењем мултимедијалне технологије 

б)  Унапређивање садржаја рада на инклузивном  образовању 

в)  Унапређење наставе опремањем кабинета и наставним средствима 

г)  Побољшање успешности у савладавању програмскох садржаја, подизање нивоа мотивације и аспирације код ученика 

д)  Повећање степена ангажованости ученика у ваннаставним активностима и продуженом боравку 

ђ)  Подизање квалитеета међуљудских односа, сарадње и комуникације између ученика и наставника 

е)  Развијање и неговање аматеризма и укључивање ученика у разноврсне области стваралаштва и креације 

ж) Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета  

з)  Атмосфера у школи, развијање другарства, љубави, толеранције и разумевања 

и)  Опремање учионица: пројекторима, рачунарима и интерактивним таблама у предметној настави. 

ј)   Уређење ентеријера и екстеријера 

к)  Развијање комуникације и односа у школи заснованих на толеранцији различитости, усмерен на конструктивно решавање проблема 

л)  Побољшати сарадњу са родитељима укључивањем родитеља у активности школе  

љ) Повећање безбедности ученика у школи и школском окружењу 
м)  Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања различитости 
      Сви ови развојни циљеви операционализовани су утврђеним конкретним задацима, садржајем активности на њиховом 

остваривању, временом реализације, носиоцима активности, критеријумом успеха, инструментима реализације, носиоцима и временом 

евалуације. 

     Полазећи од достигнутог нивоа рада наше школе у досадашњем периоду, као и тежње да се у неким областима делатности школе, 

посебно унапређења васпитно-образовног рада у целини, учини видан напредак, у школској 2021/2022. години, као приоритетне 

утврђујемо следеће опште и конкретне задатке: 

А) Општи задаци: 

1. Створити претпоставке за стваралачко нгажовање колектива на квалитетном остваривању свих васпитно -образовних задатака 

утврђених одредбама о основној школи Школским програмом и овим Годишњим планом рада;  

2. Непрекидно стварати услове и амбијент да у колективу владају добри међуљудск односи, здрава радна атмосфера, једноставно да се 

тежи школи у којој деца радо долазе, јер је у њој  настава савремена,  ефикасна,  квалитетна и прилагођена потребама и 

интересовањима ученика и  наставника.  

3. Примена наставног плана и програма у свим разредима кроз квалитетан пренос знања, високи професионализам у настави, постављање 

виших циљева у раду, коришћење савремених технологија и знања у процесу образовања.  

4. Програмирати стручно усавршавање наставника тако да служи унапређивању образовног рада. 

5. Развијати принцип индивидуализације у образовању и настави, иинтезивирати рад са ученицима који са тешкоћама прате наставн и 

процес. 

6. Наставити процес информатизације школе због осавремењавања наставе.  



 

 

 

 

7.Развијати интердисциплинарност и тематско умрежавање предмета у настави. 

8. Примењивати програм професионалне оријентације, са акцентом на активности саветовања у осмом разреду.  

9. Максимално се ангажовати да се ученици укључе у слободне активности у школи.  

 Б) Посебни задаци 

1. Побољшати успех ученика за 2 % у односу на предходну школску годину, смањити за најмање 1% број изостанака ученика, као ус лова 

за постизање бољег успеха; 

2. Наставити активности на вредновању и самовредновању резултата рада;  

3. Унапређивати сарадњу породице и школе у циљу ефикаснијег решавања проблема са ученицима који су дисциплински проблеми, те  

по истом питању интензивирати сарадњу са институцијама које се баве овим проблемима;  

4. Реализовати план набавки за 2019. годину у потпуности, планирати и реализовати план набавки и за 2020. годину.  

5. У складу са финансијским планом за ову школску годину осмислити нови пројекат у  циљу унапређења квалитета наставе (Тим за 

школско развојно планирање). 

6. Наставити и у овој школској години са кречењем учионица и кабинета у времену зимског распуста. 

7. Успостављање стабилиог система безбедности ученика и свих запослених у школи програмским мерама, ефикасним коришћењем 

видео надзора, а поред осталог и даљим ангажовањем школског полицајца . 

8. Обавезати педагошко-психолошку службу да до краја септембра, уз помоћ стручних већа сачини програме:истраживањакоја ће се  

вршити у школи, стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, примену савремених облика и метода рада на профе- 

сионалном оспособљавању ученика, оспособљавање ученика за самоучење, рад са ученицима који остварују надпросечне резултате (све 

то усмерити, разрадити, конкретизовати и операционализовати на одговарајуће стручне органе, стручна већа, педагошки колегијум, 

комисије наставничког већа, одељењска већа, секција и др.) 

9. Зависно од потреба школе у току школске године утврђивати и конкретне циљеве и задатке у облсти унапређења впитно-

образовног рада и укупној делатности школе. 

АКЦИОНИ ПЛАН  

за школску 2021 / 2022. годину 

Редни 

број 

Активности Носиоци активности Временски оквир Исходи 

1. Васпитни рад са ученицима: Учење учења ОС, педагог, психолог Током године  

2. Избор метода, техника и облика рада са ученицима 

прилагођен њиховим стиловима учења 

Предметни наставници Током године  

3. Промена начина управљања разредом Наставници Током године  

4. Унапређивање и осавремењивање реализације часа 

ОС и ОЗ 

ОС Током године  



 

 

 

 

5. Истраживање: Оцењивање у школи Психолог, педагог , 

наставници 

Јануар - март  

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи успешности Исходи 

1. Акција уређења школе (тематско 

уређење) 

Стручна већа 

разредне  

и предметне 

наставе 

Током  сваке 

наредне 

школске 

године 

Успешно извршено тематско уређење кабинета  
 

2. На састанцима Одељењских већа и 

Стручних већа, организовати предавања 

колега који су били на семинарима ради 

преношења стеченог знања на остале 

колеге  

Радници који 

су били на 

семина- рима 

Стални 

задатак  

Успешно пренета  стечена знања са семинара  

 Стечена знања се примењују у процесу наставе 

 Органозоване пленарне седнице и дискусије 

 

 

3. Редовно усмеравање рада школе на 

задовољавање различитих потреба 

ученика 

Радници који 

су били на 

семина- рима 

Стални 

задатак 

Успешно задовољене различите потребе ученика  

4. Проширивање избора метода об- лика 

рада и наставних средстава у складу са 

могућностима школе у циљу 

поспешивања  оптималног развоја 

различитих компетенција ученика  

 Стручна ве- 

ћа, ПП служба, 

директор   

Стални 

задатак 

Успешно разбијени стереотипи у настави 

 

 

5. Прилагођавање изборних предмета 

различитим интересовањима ученика  

Стручна већа, 

ПП сл. 

Август, сеп- 

тембар,сваке 

школске год. 

Већа заинтересованост уче- ника за изборне 

предмете  

 

6. Примена ваншколских искустава у 

процесу учења новог градива 

Стручна већа 

ПП сл. 

Током сваке 

школске год. 

Успешно организовани квизови знања и 

такмичења 

 

7. Функционално коришћење завршног 

дела часа и рад на повратној 

информацији 

  Стручна већа 

ПП служба 

Стални 

задатак 

Повратна информација о сте пену усвојености 

градива на крају часа и портфолио ученика 

 

8. Подједнако ангажовање свих ученика 

на часу у складу са њиховим 

Стручна већа, 

ПП служба 

Стални 

задатак 

Укључен већи број  уче- ника   



 

 

 

 

могућностима 

 

9. У раду са ученицима користити 

чешће групни, индивидуални и рад у 

пару 

Стручна већа, 

ПП служба, 

Стални 

задатак 

Постигнут бољи успех, развијена свест да тимски 

рад  доноси боље резултате  

 

10. Набавка савремених наставних 

средстава у складу са могућностима 

школе (интерактивне табле, 

пројекотри, телевизори...) 

Директор 

 

Стални 

задатак 

Купљена савремена наставна средства  

11. Континуирано оцењивање Стручна већа, 

ПП служба, 

 

Стални 

задатак 

    Постигнута већа мотивисаност ученика за 

континуирани рад. 

    Спречено кампањско учење код већине 

ученика. 

 

12. Додатни рад на мотивацији ученика Стручна већа, 

ПП служба, 

 

Стални 

задатак 

     Успешно образложени ра-злози  

зашто је неопходан до- датни рад.  

     Већи број ученика  је показао 

заинтересованост  за овај вид наставе.  

     Постигнути бољи успеси на такмичењима  

 

13. Неговање атмосфере на часу која је 

заснована на емпатији и међусобном 

уважавању 

Стручна већа, 

ПП служба, 

ученици 

Стални 

задатак 

   Постигнуто међусобно поверење и уважавање 

код  ученика 

 

14. Интензивније ангажовање на описме 

њавању Рома у 2, 3,4. и 5. разреду  

Учитељи, наст. 

српског јез. 

Стални  

задатак  

Успешно реализован План описмењавања   

15. Прилагођавање индивидуализа- ције 

различитим потребама ученика 

Стручна већа, 

ПП служба, 

Током 

школске 

године 

Постигнут бољи напредак и успех код ученика у 

складу  са индивидуалним могућностима 

ученика 

 

 

16. Адаптација ученика на нову средину Стручна већа, 

ПП сл. 

Током  школ- 

ске године 

Добра прилагођеност новој средини  

17. Увођење иновација у складу са 

материјалним и техничким 

могућностима 

Стручна већа, 

ПП служба, 

 

Током  

школске 

године 

Стечено знање је применљиво 

у свакодневном животу 

Постигнут бољи успех на такмичењима 

Постигнут бољи успех на крају школске године 

 

18. Укључивање више наставника и 

родитеља у процес самовредновања 

школе 

Тимови за са- 

мовредновање 

Током целе 

школске 

године 

Процес самовредновања је схваћен као 

неопходност у исправљању грешака у ВОР-у. 
 

19. Урадити портфолио за сваког ученика 

за ученике првог разреда 

Стручна већа, 

ПП служба, 

Друго полу- 

годиште  

2019/2020. 

Урађен портфолио за све ученике школе.  



 

 

 

 

20. Пружање подршке ученицима ромске 

популације у разредној ипредметној 

настави 

Педагошки 

асистент 

Током  

школске 

године. 

Већа заинтересованост ученика ромске 

популације за учење.  
 

21. На основу неостварених планира- них 

задатака, утврђених анализом провере 

резултата, извршити корекцију 

месечних планова                                                                 

Стручна већа, 

ПП служба, 

 

Током  

школске 

године. 

Успешно извршена корекција месечних планова.  

22. - Организовати и планирати већи 

број огледних-угледних часова и 

омасовити њихову посећеност. 

- Развити дискусију након одржаног 

огледног-огледног часа. 

Стручна већа, 

ПП служба, 

Током  

школске 

године.. 

Свако стручно веће је организовало по два часа 

огледних-угледних часова. 

 

 

23. Пружање додатне подршке учени- 

цима који спорије напредују држањем 

већег броја часова допунске наставе                                                                               

Стручна већа, 

ПП служба, 

Током  

школске 

године. 

Постигнут бољи успех.  

24. Организовати радионице на часовима 

одељењског старешине ради раз- 

вијања свести о одговорности за 

сопствено напредовање                                                

Стручна већа, 

ПП служба, 

Током  

школске 

године. 

Успешно развијена свест за сопствено 

напредовање и одговорност. 

 

25. Упућивање ученика како да користе 

различите изворе знања (енциклопе- 

дије, интернет сајтове...)                                                                                                      

Стручна већа, 

ПП служба, 

Током  

школске 

године. 

- Већи број ученика користи литературу у 

школској и град- ској библиотеци као и путем 

интернета. 

-Успех ученика је на вишем нивоу. 

 

26. Градиво научено у школи треба 

прилагодити реалним животним 

ситуацијама  

Стручна већа, 

ПП служба 

Током  

школске 

године. 

Градиво је успешно прилагође- но реалним 

животним ситуацијама. 

 

27. Контрола одржаних ваннаставних 

активности од стране директора, 

помоћника директора и ПП службе  

Директор, 

помоћник 

директора и 

ПП служба 

Током  

школске 

године. 

Већа редовност држања ван- наставних 

активности као и бољи успех унастави. 

 

28. Организовати посете различитим 

установама ради упознавања ученика 

са могућим будућим животним 

опредељењима                                                  

Директор, 

одељењске 

старешине 

Сваке 

школске 

године. 

Већа обавештеност ученика у вези са 

могућностима избора будућег занимања. 

 

29. Остварити бољу сарадњу на реали-   

цаији одељењски старешина-роди-тељ, 

ради индивидуалног савето-  вања о 

професионалној оријента-   цији деце. 

Одељењске 

старешине 

Током  

школске 

године.. 

 Већа информисаност роди- теља у вези са 

избором буду-ћих занимања.  

 



 

 

 

 

30. Конкретизација Плана стручног уса -

вршавања за наставно и ненаставно 

особље                                                                                                        

Стручна већа 

и ПП служба 

Током  

школске 

године.. 

Успешно извршена конкретиза ција планова 

стручног усаврша вања 

 

31.           Популаризација ваннаставних 

активности попут квиза: ,,Знање је 

моћ“ и такмичења ,,Мај - месец 

математике“                                                                    

Стручна већа 

и ПП служба 

Током  

школске 

године. 

- Постигнут бољи успех из пред мета из којих су 

организована такмичења, 

- Већа посећеност ученика који чине публику и 

њихова заинтересованост да и они буду 

такмичари 

 

32. Посета часовима провере знања 

приликом утврђивања закључних 

оцена   

Директор, 

помоћник 

директора и 

ПП служба 

Крај првог и 

другог полу- 

годишта и 

периодично 

Објективније оцењивање уче ника.   

33. Усаглашавање задатака акционог 

плана о самовредновању школе.                                                                                       

Директор, по 

моћник дире 

ктора, ПП 

служба и 

стручна већа 

Сваке 

школске 

године. 

Усаглашени задаци акционог плана о 

самовредновању школе са Школским развојним 

планирањем 

 

34. Конкретизација примарних задатака у 

месечним плановима  

Стручна већа  

и ПП служба  

Сваке 

школске 

године 

Извршена конкретизација примарних задатака у 

месечним плановима 

 

35. Примењивати облике рада који 

подразумевају интеракцију између 

ученика-групни рад и рад у паровима 

Чланови стр. 

већа природ- 

них наука 

Током 

школске 

године 

  Интеракција између ученика у групни рад и рад 

у паровима успешно извршена. 

 

36. Извршити потпуну замену дотрајале 

школске ограде у дужини од 150 

метара 

Директор, 

Секретаријат 

за образовање 

и дечју зашти- 

ту општине 

Земун 

До краја  

календарске 

2022. године 

Повећана безбедност ученика у школском 

дворишту 

 

37. Рад на побољшању сарадње на 

релацији ученик-ученик и наставник-

ученик                                                                                                                              

Разредни и 

предметни 

наставници  

Стални 

задатак 

-Остварена боља сарадња између ученика који 

слабије  уче са одличним ученицима,  

-Постигнуто међусобно повере ње на релацији 

наставник-уче- ник и родитељ-наставник 

 

38. Рад на школском листу Предметни 

наставници: 

Српског језика 

и учитељи 

Сваке 

школске 

године 

Учешће што већег броја уче ника свих узраста 

основне школе. 

Упознавање ученика са основ- ним облицима 

новинарског изра жавања, праћење и писање из- 

вештаја о актуелним дешавањи- ма у школи, са 

радња са учени- цима других секција, самостално 

писање литерарних радова.  

 



 

 

 

 

39, Повећање сарадње са родитељима 

посећивањем родитељских састанака  

и разговором са родитељима у 

присуству одељењских старешина  

Предметни 

наставници 

Стални 

задатак 

Боља сарадња са родитељима и препознавање 

заједничких циљева у процесу образовања 

 

40. Неговати прилагођавање захтева и 

начина рада мерама индивидуали- 

зације 

Чланови стр. 

већа матем. и 

ПП сл. 

Стални 

задатак 

Већа постигнћа ученика који раде по 

индивидуалном плану 

 

41. Омасовити сарадњу са родитељи- ма 

у вези припрема за завршни испит 

Чланови 

стручног већа 

математике, 

родитељи 

Стални 

задатак 

Бољи успех на завршном испиту, развијање 

свести да припреме треба вршити у току 

школске године 

 

42. Укључивање већег броја ученика у 

рад секција 

Чланови стр. 

већа матема- 

тике и ПП сл. 

Стални 

задатак 

Већа заинтересованост ученика за ваннаставне 

активности 

 

43. Побољшати сарадњу са Активом млађе 

наставе у смислу одржавања што већег 

броја предавања са зани- мљивим 

темама из матема тике које се могу 

непосредно примењивати у настави 

Чланови стр. 

већа матем. и 

стручно веће 

разредне на- 

ставе 

Стални 

задатак 

Вертикално повезивање градива и сагледавање 

процеса стицања знања у основној школи 

 

44. Одржавање угледних часова мате- 

матике у млађој настави или углед- 

них часова додатне наставе посебно у 

4. разреду 

Чланови стр. 

већа матем. 

 и стр. веће 

разред. наст. 

Стални 

задатак 

Помоћ млађим колегама у мотивисању што већег 

броја ученика за укључивање у додатни рад 

 

45. Организовање квиза у млађој настави Чланови стр. 

већа матем. и 

стр. в. раз. н. 

Током шк. 

године 

 

Популаризација знања, боља припрема ученика  

за прелазак на предметну наставу. 

 

 

Бројно стање ученика од првог до осмог разреда 
                                                                                                                                                                             

3.1.Ученици – бројно стање и пол 

Одељење Мушки Женски Свега 

1/1 15 16 31 

1/2 18 13 31 

1/3 15 15 30 

1/4 19 13 32 

1/5 19 11 30 



 

 

 

 

 

2/1 16 13 29 

2/2 12 17 29 

2/3 16 13 29 

 

2/4 15 14 29 

2/5 15 16 31 

 

3/1 17 11 28 

3/2 15 12 27 

3/3 15 12 27 

3/4 15 12 27 

3/5 16 12 28 

3/6 13 13 26 

 

4/1 16 13 29 

4/2 14 17 31 

4/3 16 15 31 

4/4 18 14 32 

4/5 17 15 32 

4/6 19 12 31 

 

5/1 12 16 28 

5/2 15 16 31 

5/3 12 18 30 

5/4 13 14 27 

5/5 16 11 27 

 

6/1 16 10 26 

6/2 13 13 26 

6/3 9 16 25 



 

 

 

 

6/4 10 15 25 

6/5 14 12 26 

6/6 12 13 25 

 

7/1 14 12 26 

7/2 14 11 25 

7/3 11 15 26 

7/4 16 9 24 

7/5 14 12 26 

7/6 13 12 25 

 

8/1 8 13 21 

8/2 12 9 21 

8/3 11 12 23 

8/4 7 14 21 

8/5 9 14 23 

8/6 12 11 23 

 

  Први разред 86 68 154 

  Други разред 74 73 147 

  Трећи разред 91 72 163 

  Четврти разред 100 86 186 

Свега од 1. до 4.  раз. 351 299 650 

  Пети разред 68 75 143 

  Шести разред                          74 79 153 

  Седми разред 82 71 153 

  Осми разред 59 73 132 

Свега од 5. до 8.  раз. 283 298 581 

Свега  од 1. до 8. раз. 634 597                             1.231 

Просечан број ученика по одељењу од првог до осмог разреда је 27. 35. У односу на претходну школску годину број ученика је повећан по 

одељењу за 1,14% 



 

 

 

 

РАПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

         V/1,  V/2,  V/3,  V/4,  V/5,   

         VI/1,  VI/2,  VI/3,  VI/4,  VI/5,  VI/6,  

        VII/1,  VII/2,  VII/3,  VII/4,  VII/5,  VII6, 

        VIII/1,  VIII/2,    VIII/4,  VIII/5,  VIII/6, 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА:  24 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

НЕПАРНА СМЕНА ПАРНА СМЕНА 

I/1, I/3, I/5 I/2, I/4 

II/1, II/5 II/2, II/3, II/4 

III/1, III/3, III/5 III/2, III/4, III/6 

IV/1,  IV/3,  IV/5, IV/2,  IV/4, IV/6 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА:  22 

УКУПНО  ОДЕЉЕЊА  НА НИВОУ ШКОЛЕ:  45 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ 

      У школској  2021/22. години, организција рада у школи биће постављена на следећи начин:  

- у преподневној смени од 8.00 до 13, 30 предметна настава од (5. до 8.) разреда.  

     Ученици разредне наставе, похађаће наставу у две смене и то од: 

 А) од 8 до 11, 55 часова и 

 Б) 12.05 до 16.10 часова 

      (Напомена: ученици разредне наставе: непарна, односно парна смена, сваке седмице се ротирају).  

     На основу Дописа 671 од 26.8.2021. године, који је школа упутила ШУ Београд да се часови скрате на четрдесет минута, због доласка 

ученика предметне наставе из ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ из Батајнице, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја – Школска управа Београд је Дописом - СЛУЖБЕНО, од 1.9.2021. године одобрило да часови трају четрдесет минута.  

       

ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  И  ОСНОВНО  ВАСПИТАЊЕ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  ОДРАСЛИХ 

      

 Школа не организује предшколско васпитање и основно васпитање и образовање одраслих. 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

        Имена одељенских старешина за сва одељења од 1. до 8. разреда унета су у задужења наставника - структура недељног фонда часова 

наставника.  



 

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Р.бр.                        Назив већа Бр. чланова         Руководиоци одељењских већа 
1 Одељењско веће  1. разреда   5 Медић Снежана 

2 Одељењско веће  2. разреда   5 Јела Ромић 

3..

....

....

. 

Одељењско веће  3. разреда   6 Весна Илић 

4 Одељењско веће  4. разреда   6 Стојановић Марија 

5 Одељењско веће  5. разреда   5 Станојевић Мирјана 

6

.. 

. 

Одељењсковеће 6. разреда   6 Јаковљевић Јелена 

7..

.. 

Одељењско веће  7. разреда   6 М а р и ћ  Јелена  

8..

. 

Одељењско веће  8. разреда   6 И в а н о в и ћ   М и л о ш 

Руководиоци стручна већа 
1

..

..

..

.. 

Стручно веће млађе наставе 24 Стојановић Марија 

2

. 

Стручно веће за језик и комуникације 14 Рудњанин Александра 

3

. 

Стручно веће друштвених наука    4 Ђукановић Александар 

4

4

. 

4

. 

Стручно веће природних наука    6 Иванић Дељанин Сања 

5 Стручно веће математике   5 Скакавац Валентина 

6

. 

Стручно веће уметности   4 Делибашић Владимир 

7

. 

Стручно веће физичког васпитања   4 Божић Милица 

8

..

..

..

.. 

Стручно веће техн. и технологије и 

информатике и рачунарства 

  7 Делибашић Радован 

        

           

           На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. 

закон и 10/19 и 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја донео је 

 

П Р А В И Л Н И К   О    КАЛЕНДАРУ   ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ   РАДА 

OСНОВНЕ   ШКОЛЕ   ЗА   ШКОЛСКУ   2021/2022.   ГОДИНУ 
Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада и школског распуста за основне школе, за 

школску 2021/2022. годину.  

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се 



 

 

 

 

 годишњим планом рада.  

Члан 3. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.  

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

 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године 

за ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају, када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школа оствари обавезне облике  

образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% 

од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа ће у годишњем плану рада равномерно распоредити дане у 

седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 

распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. Школа ће 10. новембра 2021. године радити по распореду од  

петка, на тај начин ће сви радни и наставни дани у току школске године бити равномерно заступљени. 

Сваки дан у седмици је заступљен 36, односно 34 пута, изузев, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика 

и запослених, није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута 

 

Члан 5. 

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

     Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године 

     Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године. 

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

     За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године.                                                                                

Члан 6. 

         У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 



 

 

 

 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан 

победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, 

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. 

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

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан 

сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад 

падају у недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан 

матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског 

министра просвете. 

Члан 7. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан 

Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на 

први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први 

дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев 

од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 

2022. године). 

Члан 8. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада. 

Члан 9. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом 

рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 

28. јуна 2022. године.  



 

 

 

 

Члан 10. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а 

завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 

Члан 11. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години спровести следећа међународна испитивања: 

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

ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама); 

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

изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама); 

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

одељења осмог разреда у селектованим школама). 

Члан 12. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину одштампан је уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада 

Прво полугодиште 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште  

Месец Р.Н. П У С Ч П С Н Месец Р.Н. П У С Ч П С Н 

Септембар 

1.   1 2 3 4 5 

Јануар 

      1 2 

2. 6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6* 7* 8 9 

3. 13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

4. 20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

5 27 28 29 30    

19. 24 25 26 (27)* 28 29 30 

 20. 31       

Фебруар 

  1 2 3 4 5 6 

Октобар 

     1 2 3 21. 7 8 9 10 11 12 13 

 4 5 6 7 8 9 10 22. 14 15 16 17 18 19 20 

 11 12 13 14 15 16 17 23. 21 22 23 24 25 26 27 

 18 19 20 21 22 23 24 
24. 28       

 25 26 27 28 29 30 31 

Новембар 

10. 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Март 

  1 2 3 4 5 6 

11. 8 9 10 11 12 13 14 25. 7 8 9 10 11 12 13 

12. 15 16 17 18 19 20 21 26. 14 15 16 17 18 19 20 

13. 22 23 24 25 26 27 28 27. 21 22 23 24 25 26 27 

14. 29 30      28. 28 29 30 31    



 

 

 

 

 

 

    

Децембар 

   1 2 3 4 5 

  

Април 

     1 2 3 

15. 6 7 8 9 10 11 12 29. 4 5 6 7 8 9 10 

16. 13 14 15 16 17 18 19 30. 11 12 13 14 15* 16* 17* 

17. 20 21 22 23 24 25 26 31. 18* 19 20 21 (22)* 23* 24* 

18. 27 28 29 (30) 31   
 25* 26 27 28 29 30  

Мај 

     у  1* 

 

        32. 2* 3 4 5 6 7 8 

        33. 9 10 11 12 13 14 15 

        34. 16 17 18 19 20 21 22 

        35. 23 24 25 26 27 27 29 

        36. 30 31      

        

Јун 

   1 2 3 4 5 

        37. 6 7 8 9 10 11 12 

        38. 13 14 15 16 17 18 19 

         20 (21) (22) (23) (24) 25 26 

         27 28* 29 30    

         

Укупно наставних 

дана 
17 17 18 17 16 85 

Укупно 

наставних дана 
19 19 19 19 19 95 

 

Легенда:                                                                                          

 Наставни дани 

 

 Државни празници  

 

 Нерадни дани 

 

(  ) * Радни дани: Свети Сава и Видовдан 



 

 

 

 

 

* 
Верски празници – нерадни дани 

 

(  ) Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта 

 

 Празници који се обележавају радно – наставни дани 

 

* 
Саопштење успеха на крају школске године - ВИДОВДАН 

 

 Дани резервисани за први и трећи класификациони период 

 

 Дани резервисани за полагање пробног и завршног испита 

 

 Школски распуст, ненаставни или нерадни дани 

 

СТРУКТУРА И ФОНД ЧАСОВА У ОКВИРУ  ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

Разредна настава 

Р. 

бр. 

Презиме и име  Непосредан рад са ученицима Остала задужења до 40 часова недељно 

Од 

стар. 

Бр.ч. 

редовне 

наст. 

Час 

од.ст. 

Доп. 

наст. 

Дод. 

наст. 

Изб. 

наст. 

Слоб. 

акт. 

Свега При- 

према  

Стр.  

усавр. 

Рад  у 

стр. орг. 

Дежур-

ство 

Зам. 

час. 

Др. 

 кор.  

рад 

Сар. 

са 

род. 

Задаци 

по нало- 

гу  дир. 

Свега 

нед. 

часова 

% 

1. Катарина Средојевић 1/1 17 1 2 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

2. Станковић Наталија 1/2 17 1 2 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

3. Травица Милица 1/3 17 1 2 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

4.   Радоњић Јелена 1/4 17 1 2 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

5. Медић Снежана 1/5 17 1 2 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 



 

 

 

 

6. Антуновић Снежана 2/1 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

7. Мијатов Весна 2/2 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

8. Крајчиновић М. Маријана 2/3 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

9. Милошевић Марина         2/4 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

10 Ромић Јела 2/5 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

11. Ракочевић Данијела 3/1 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

12. Бацић Снежана 3/2 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

13. Миодраговић Милица 3/3 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

14.  Илић Весна 3/4 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

15. Милићевић Сузана 3/5 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

16. Медић Ђорђе 3/6 18 1 1 / 2 2 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

17. Стојановић Марија 4/1 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 1 0,5 0,5 1 1 40 100% 

18. Војиновић Смиљана 4/2 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 / 1 1 1 1 40 100% 

19. Тодоровић Сања 4/3 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 / 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

20. Весна.Б.Кодић 4/4 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

21. Симоновић Татјана 4/5 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

22. Радивојевић Славица 4/6 18 1 1 1 2 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 40 100% 

23. Ана Антић Пр. боравак 25 / / / / 2 27 5 1 1 1 4 / 1 / 40 100% 

24. Марија Ивановић Пр. боравак 25 / / / / 2 27 5 1 1 1 4 / 1 / 40 100% 

 

Предметна настава 

Р. 

бр. 

Име и презиме Непосредан рад са ученицима Остала задужења до 40 часова недељно 

Од 

стар. 

Редовна 

настава 

Час 

од.ст. 

Доп. 

наст. 

Дод. 

наст. 

Изб. 

наст. 
Слоб. 

акт. 

Свега При- 

према 
Стр. 

усавр. 

Рад  у 

стр. орг. 

Дежур-

ство 
Зам. 

час. 

Др. кор. 

рад 
Сар. 

са род. 

Задаци  

по налогу 

директ. 

Библи-

отекар 
Свега  

часова 
% 

1. Велимир 

Кнежевић   

8/2 12 1 1 1 1 2 18 6 1 1 1 1 1 1 2 8  40 100% 

2. Мила Кљајић  7/5 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

3. Биљана Голић 7/3 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

4. Драгана 

Јевремовић   

6/5 18 1 1 1 / 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

5. Александра 

Латиновић       

/ 18 0 1 1 0 2 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 



 

 

 

 

6. Ана Мариновић  8/3 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

7. Инна Голотенко  / 10 0 0,8 0,7 0 1 12,5 5 0,7 0,5 1 0. 5 0. 5 0,8 1 0 22,5 57% 

8. Милица     

Радосављевић 

/ 18 0 1 1 0 2 22 12 1 1 1 0. 5 0. 5 1 1 0 40 100% 

9. Јелена 

Аранђеловић  

8/4 18 1 1 1 0 1 22 12 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0 40 100% 

10. Александра 

Рудњанин  

/ 18 0 1 1 1 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

11. Јована 

Кастратовић К.  

/ 18 0 2 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

12. Биљана Васић 8/1 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

13. Биљана Лазић  5/1 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

14. Соња Бачиловић  5/3 18 1 1 1 0 1 22 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

15. Никола  

Добријевић  

/ 20 0 1 1 1 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

16. Александар 

Ђукановић 

/ 20+1 0 1 1 1 1 25 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40+1 105% 

17. Јелена Јаковљевић  6/2 20 1 1 1 0 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

18. Драгица Суботић  
Цветковић 

8/5 20+1 1 1 1 0 1 25 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40+1 105% 

19. Снежана 

Станковић  

/ 16+2 0 1 1 2  22 12 1 1 1 1 1 1 / 0 40 100% 

20. Валентина  

Скакавац  

/ 18+2 0 1 2 0 1 24 12 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 40+2 110% 

21. Никола Вигњевић  6/4 18+2 1 1 1 0 1 24 12 1 0,5 0,5 0, 5 0, 5 1 2 0 40+2 110% 

22. Милица 

Драгојловић 

/ 16+2 / 1 1 2 2 24 10 1 1 1 1 1 1 0 0 40 100% 

23. Јелена Папић М.  / 18'+2 / 1 1 1 1 24 10 1 1 1 1 1 1 2 0 42 110% 

24. Јелена Марић  7/6 20 1 1 0 1 1 24 12 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 40 100% 

25. Весна  Стојић  7/4 20 1 1 0 1 1 24 12 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 40 100% 

26. Шћеповић Слађана  / 6 0 0,5 0,5 0,33 0,33 7,66 3 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0 13 30.% 

27. Драгана 

Михајловић  

/ 20 0 1 2 0 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

28. Горан Бојанић    / 8 0 1 1 0 0 10 4 0 0 1 0, 5 0, 5 0 0 0 16 40% 

29. Вукица Изгаревић  / 20+4 0 2 1 0 1 28 12 1 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0 40+4 120% 

 



 

 

 

 

30. Сања Иванић 

Дељанин 

/ 20 0 1 2 0 1 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

31. Александар 

Степић  

7/2 14 1 0 2 3 4 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

32. Владимир 

Делибашић  

6/3 14 1 0 2 3 4 24 10 1 1 1 0, 5 0, 5 1 1 0 40 100% 

33. Јелена Б.Дупор 5/5 20 1 0 1 0 2 24 10 1 1 1 1 1 1 0 0 40 100% 

34. Марија Пановић  / 10 0 0 1 0 1 12 5 1 0 0 0, 5 0, 5 1 0 0 20 50% 

35. Ивица Пумпаловић  / 20 0 1 2 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0, 5 0,5 0 40 100% 

36. Сања Бешлић  6/6 20 1 1 1 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0, 5 0,5 0 40 100% 

37. Бранка Лалић  / 17 1 0 2 0 1 21 8,5 1 1 1 1 1 1 1 0 36,5 85% 

38. Славица Бојовић  / 20 0 0 2 0 2 24 10 1 1 1 1 1 1 2 0 40 100% 

39. Дражен Дупор   6/1 20 1 0 1 1 1 24 10 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 40 100% 

40. Милица Божић   7/1 20 1 1 1 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 40 100% 

41. Милош Ивановић  8/6 20 1 1 1 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0, 5 0,5 0 40 100% 

42. Мирјана  

Станојевић  

5/2 20 1 1 1 0 1 24 10 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 40 100% 

43 Мојсије Дмитровић  / 10 0 1 2 1 0 14 5 1 0 0 0 0 0 20  0 40 100% 

44. Радован 

Делибашић  

5/4 20 1 1 1 0,5 0,5 24 10 1 1 1 1 1 05 0,5 0 40 100% 

45 Оливера Матејић / 10 0 0 0 0 0 10 5 1 1 1 1 0 1 0 0 20 50 %  

46. Емин Зејнулаху  / 20 0 0 0 0 4 24 10 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0 40 100 % 

47. Милена 

Стојиљковић  

/ 20 0 0 0 0 4 24 10 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0 40 100 %  

48. Џанатан Коко / 4 0 0 0 0 0 4 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0   6 20% 

 
Програм образовно-васпитног рада 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА, ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
Наставни предмети 

1. РАЗРЕД 2. РАЗРЕД З.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД 5.РАЗРЕД 6.РАЗРЕД 7. РАЗРЕД 8. РАЗРЕД 

Бр. час. у  

одељењу 

УК. 

 

Бр.час. у  

одељењу 

УК. 

 

Бр. час. у 

одељењу 

УК. 

 

Бр.час. у 

одељењу 

УК. 

 

Бр.час. у  

одељењу 

УК. 

 

Бр. час. у  

одељењу 

УК. 

 

Бр. час. у 

одељењу 

УК. 

 

Бр. час. у 

одељењу 

УК. 

 

Српски језик 180*5 900 180*6 1.080 180*6 1080 180*5 900 180*6 1080 144*6 864 144*6 864 136*6 816 



 

 

 

 

Руски језик % % % % % % % % 72*6 432 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Ликовна култура  36*5 180 72*6 432 72*6 432 72*5 360 72*6 432 36*6 216 36*6 216 34*6 204 

Музичка култ.  36*5 180 36*6 216 36*6 216 36*5 180 72*6 432 36*6 216 36*6 216 34*6 204 

Историја % % % % % % % % 36*6 216 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Географија % % % % % % % % 36*6 216 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Свет око нас 72*5 360 72*6 432 % % % % % % % % % % % % 

Природа и друштво % % % % 72*6 432 72*5 360 % % % % % % % % 

Математика 180*5 900 180*6 1.080 180*6 1080 180*5 900 144*6 864 144*6 864 144*6 964 136*6 816 

Физика % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Биологија % 0 % 0 % 0 % 0 72*6 432 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Хемија % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 72*6 432 68*6 408 

Техника и технологија 
% % % % % % % % 72*6 432 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Физичко и здравствено 

васпитање 
108*5 540 108*6 648 108*6 648 72*5 432 72*6 432 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Физ. и здр.в. – ОФА  
% % % % % % % % 36*6 216 36*6 216 36*6 216 34*6 204 

 

Енглески јез.  
72*5 360 72*6 432 72*6 432 72*5 432 72*6 432 72*6 432 72*6 432 68*6 408 

Информатика и 

рачунарство 
% % % % % % % % 36*6 216 36*6 216 36*6 216 36*6 216 

Верска настава /грађ. васп.  
36*5 180 36*6 216 36*6 316 36*5 180 36*6 216 36*6 216 36*6 216 34*6 204 

Избор. предмет 
36*5 180 36*6 216 36*7 252 36*5 180 36*7 252 36*7 504 36*5 180 34*6 204 

Час одељ. стар.  
36*5 180 36*6 216 36*6 126 36*5 180 36*6 126 36*6 126 36*6 90 17*6 102 

Дигитални свет 
36*5 180 36*5 180 % % % % % % % % % % % % 

 



 

 

 

 

4.2. ОБЛИЦИ И САДРЖАЈИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

          Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која је разредна и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса 

образовања који се примењује. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници. 

Васпитно-образовни рад у школи организује се и изводи на српском језику, а званично писмо је ћирилица те се сва евиденција и 

документација у школи пише ћирилицом на српском језику. Настава се изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда, у 

складу са Законом о основној школи. Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним 

планом и програмом. За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним способностима, настава 

се може прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у складу са Законом.  

  Програми ВОР-а који се реализују у школи су: 

 *  редовна настава,  

 *  изборна настава,  

 *  инклузивно образовање као вид додатне подршке ученицима,  

 *  допунска и додатна настава,  

 * припремна настава за ученике који се упућују на поправни испит и за ученике који се уписују у средњу школу. 

           Поред тога реализују се програми ваннаставних (слободних) активности за ученике: 

 * рад секција у школи,  

 * разна такмичењима на свим нивоима и у свим областима,  

 * програм професионалне оријентације ученика,  

 * превентивни програми за спречавање неприхватљивог и деликвентног понашања ученика,  

 * програми здравственог васпитања,  

 * инклузивно образовање,  

 * програм безбедности у школи.  

а)  Редовна настава 

 Редовна настава изводи се као разредна од првог до четвртог, а као предметна од петог до осмог.  

 У разредној настави све обавезне наставне предмете предвиђене наставним планом и програмом изводе разредни учитељи са 

изузетком наставе страног језика и верске наставе. 

 У предметној настави редовна настава изводи се из обавезних наставних предмета, обавезних изборних предмета и изборних 

предмета. 

        б)  Допунска настава 

 Допунска настава као наставна интервентног типа планира се за све разреде у случајевима када ученици из оправданих разлога 

заостају у праћењу и усвајању редовног програма одређеног наставног предмета.  

  Планирани годишњи фонд часова допунске наставе је 36 за ученике од 1. до 7. разреда, а 34 за ученике 8. разреда.  

 У оквиру напред утврђене четрдесеточасовне радне недеље наставника назначено је који су разреди и наставни предмети 

планирани за реализацију овог вида наставе.  

  Допунска настава организује се у мањим групама ученика (до 15 ученика) уз индивидуализовани приступ наставника, а време и 



 

 

 

 

период извођења одређују предметни наставници на основу праћења напредовања ученика. Распоред допунске наставе представља 

саставни део распореда редовне наставе и истиче се јавно сваке школске године од првог октобра.  
       в)   Додатна настава 

  Додатни ВОР организује се за ученике од четвртог до осмог разреда који испољавају наглашену склоност, интересовање и 

способности за одређене наставне предмете или области, а које су предвиђене наставним планом и програмом.  

  За разлику од допунске наставе овај вид наставе се одвија континуирано тј. током целе школске године.  

  Присуство овој настави од стране ученика је добровољно, а циљ и основни задатак додатне наставе која се организује у нашој 

школи је продубљивање и проширивање постојећих знања даровитих и других ученика који брже напредују у савладавању 

планирараних наставних садржаја.   

  Планирани годишњи фонд часова додатне наставе је 36 за ученике од 1. до 7. разреда, а за ученике осмог разреда 34.  

  Ученици који похађају додатну наставу, постижу изузетне резултате на такмичењима. Они учествују на такмичењима из област и 

стваралаштва које организује Регионални центар за таленте у Земуну, а у зависности од постигнутих резултата на општинском нив оу 

пласирају се даље. Код оваквог облика рада, наставник је координатор и ментор ученику.  

        г)  Припремна настава 

 Припремна настава се организује за ученике упућене на поправни испит од петог до осмог разреда и то у току августа са најмање  

по десет часова из наставног предмета из кога је ученик упућен на поправни испит, а та настава мора се организовати  у времену од 

најмање пет радних дана.  

  Припремна настава организује се и за ученике осмог разреда као припрема за полагање завршног испита на крају завршетка 

основне школе, а ради уписа у средњу школу.  

      д) Изборна настава 

 Од од првог до осмог разреда организује се и изводи и изборна настава и то:из обавезних изборних предмета и  

 изборних предмета.  

 Обавезни изборни предмет у свим разредима од петог до осмог разреда је руски језик и заступљен са 2 часа недељно, 

односно 72 годишње. Руски језик, као други страни језик, оцењује се бројчано, као и први страни језик (енглески језик) и има исти 

статус као и сви остали обавезни наставни предмети. 

 Обавезан изборни предмет је и 3. час физичког и здравственог васпитања - изабрани спорт , који се учи од петог до осмог 

разреда. Ученици се на почетку школске године између више спортских грана опредељују за једну и остварују је са по једним час ом 

недељно. Настава из изабраног спорта је обавезна за све ученике у одељењу и одвија се у оквиру редовног распореда часова, с тим да 

се може организовати у складу са условима и могућностима Школе, тако да се ови часови могу изводити и у супротној смени учени ка 

од оне у којој изводе редовну наставу. Поред тога, у оквиру ове активности, ученици ће од школске 2018/2019. године, имати још 

осамнаест часова додатних спортских активности које ће наставници реализовати ван школске зграде,  

 Обавезни изборни предмети од првог до осмог разреда су верска настава и грађанско васпитање (предмет етичко-

хуманистичког садржаја) са једним часом недељно, односно 36 часова годишње. На почетку сваке школске године и у првом и у 

другом циклусу ученици, односно њихови родитељи (у првом разреду) се изјашњавају за један од ова два обавезна изборна предмета и 

уче га до краја текуће школске године.  

  Од првог до четвртог разреда ученици се у сваком разреду опредељују на почетку школске године за један од најмање четири 

понуђена изборна предмета, а има их укупно четири (народна традиција, рука у тесту, од играчке до рачунара и  ромски језик са 



 

 

 

 

елементима националне културе, док у петом, шестом , седмом и осмом разреду ученици се опредељују, такође, на почетку сваке 

школске године, за један од најмање четири понуђена изборна предмета ( домаћинство у седмом и осмом), цртање, сликање и вајање, 
хор и оркестар, ромски језик са елементима националне културе, и информатика и рачунарство  од 7. до 8. разреда ) .  

  Анкетирање ученика обављају одељењске старешине у току јуна претходне за наредну школску годину, а  педагошко-

психолошка служба формира групе ученика, које не могу бити мање од 15 и веће од 30 ученика до 15. септембра.  

     ђ) Инклузивна настава 

 Право на ИОП имају ученици који имају потребу за додатном подршком у образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, 

укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на 

остваривање општих исхода образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:  

 1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном развоју) ;  

 2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње) ;  

 3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиро- машној средини 

или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи) ;  

 4.   из других разлога остварује право на подршку у образовању.  

 Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним способностима који стиче основно и 

средње образовање и васпитање.  

 Васпитач, наставник, односно стручни сарадник прати развој и напредовање детета, односно ученика у току учења и развоја вештина 

за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности.  

 Ако у поступку праћења напредовања детета, односно ученика, васпитач, односно наставник или стручни сарадник, утврди да  

дете, односно ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује  значајно изнад 

нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за пружање 

одговарајуће подршке у образовању и васпитању.  

 Васпитач, наставник, односно стручни сарадник поред већ датих података о детету, односно ученику, прикупља податке из 

различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који добро познаје дет е, 

односно ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то  могуће) , при чему се користе различите технике 

(систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и  попунавање 

упитника од стране ученика и других који познају дете, односно ученика) . Медицински налази су, по потреби, саставни део 

документације.  

 На основу прикупљених података и документације из ст. 2 и 3 овог члана, педагошко-психолошка служба координира израду 

педагошког профила ученика у сарадњи са разредним, односно предметним наставником.  

 Педагошки профил садржи опис образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање индивидуализованог 

начина рада са учеником.  

На основу педагошког профила ученика, утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и 



 

 

 

 

васпитању и планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у образовно-васпитном, 

односно васпитно-образовном раду.  

          Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада ) у установи остварују се путем:  

1. прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и 

посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд. ) ;  

2. прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, 

начина задавања задатака, праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржа- ја, провере знања, организације учења, 

постављања правила понашања и комуникације.  

           Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) према ученику спроводе се у пракси током 

процеса образовања и васпитања, према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада настав- ника и могу се остваривати и без 

вођења посебне документације.  

           У овом Годишњем плану рада стоји и операционализован План инклузивног образовања.  

      е)  Хор, спортске активности и подела одељења на групе 

У школи ће се и у овој школској години, као облик изборне наставе, организовати часови хора и то: хор за ученике од петог 

до осмог разреда са по једним часом недељно. Спортске активности ученика заступљене су са по једним часом недељно за све 

ученике од петог до осмог разреда. У разредној настави се од ове школске године организује програмирана настава са по 

једним часом недељно, док у предметној у оквиру редовне наставе. Верска настава се  организује за ученике од првог до осмог 

разреда, као и настава грађанског васпитања. Напомена: настава се организује по групама.  

      ж) Остали облици ВОР-а.  

           Овим делом Годишњег плана рада Школе се дефинишу одређени циљеви из неких основних структуралних делова рада, 

поред већ наведених и следећи: 
ПОДРУЧЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

Ц И Љ Е В И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Измене плана и 

програма 

1. Примена и праћење примене, наставног плана и програма  

(1). Огранизовати стручне разговоре, предавања и сл. у циљу квалитетнијих припрема за 

рад по измењеним плановима ипрограмима  

 Тим за вредновање и 

самовредновање, педагог, 

психолог 

 Евалуација 

наставног рада 

2. Систем праћења и вредновања васпитно-обрзовног рада у школи.  

(2) Уциљу унапређивања васпитно-образовног рада потребно је сачинити посебан 

програм вредновања рада у школи и методологију праћење резултата рада  

Тим за вредн. и самовред- н. 

комисија за унапређ. васпитно-

образ. рада 

 Савремена 

образовна 

технологија 

3. Примена савремен технологије: 

(3) Постепени програм увођења иновација (угледни часови из појединих наставних 

предмета: индивидуализована настава, тимска настава, проблемска настава и др. )  

Комисија за унапређивање васп. 

образ. рада; стручна већа 

Осавремењавање 

рада ученика 

4. Осавремењавање рада ученика.  

Методички разрадити све облике самосталног рада ученика: израда програма „учење 

учења“, изграђивање радних навика ученика.  

Психолог, одељењске 

старешине, стручна већа 

 Културне и 5. Развијање културних и других потреба.  Одељењске старешине, 



 

 

 

 

друге потребе 

ученика 

 Препознати, подстицати и стварати услове за задовољавање културно-забавних и 

спортско-рекреативних потреба ученика на нивоу одељења, разреда и школе у целини.  

комисија за култ. и јавну 

делатност, библиотекар 

Стимулисање 

ученика 

6. Стимулисањ ученика. Подстицању ученика у процесу настав- ног рада посветити 

посебну пажњу. разрадити систем стимулатив- них мера (донети правилник о стиму- 

лисању и награђивању ученика) у школи са про-ценом напредовања ученика применом 

индивидуализованог оцењивања 

 Одељењске старешине, 

педагошко-психолошка служба, 

орган управљања, стручни 

органи 

Распоред часова 7. Израда функционалних, обухват- них распореда часова Сачинити функционалан и 

обухватан распо- ред часова у којем ће бити засту- пљени сви видови васпитно-обра- 

зовног рада (редовна, допунска, додатна, изборна настава и сви остали облици 

наставних и ван наставних активности)  

Вигњевић Никола, Јелена 

Радоњић и директор Школе 

 

Организација 

рада у школи 

8. Организација рада у школи. Поставити оптималну организацију рада у школи:  рацио- 

нално кори- шћење капацитета просторија, јасна и прецизна подела послова и обавеза 

свих субјеката у школи, кооперативност, сарадња и коле- гијалност у реализацији поста 

вље- них васпитно-образовних циљева и задатака, правовремено замењи- вати одсутне 

наставнике, стручно усавршавање настав- ника, инструк- тиван и саветодаван рад 

Директор, стручни 

органи, сви наставници 

Растерећење 

ученика 

9. Растерећење ученика.Увођење учени- ка у активније технике и про- цедуре учења, 

оспособљавање за самообразовање, применом савремене технологије, сво - ђење 

вербализма у настави на што мању меру  

Стручна већа, наставници 

 

Дежурства 

ученика 

10.Дежурства ученика.Одељењске стар- ешине посветиће посебну пажњу дежурству 

ученика,развијању њихове одго- вор ности за вршење дужно- сти и спровођењу 

успешнијег функционисања сложеног система школског рада.  

Одељењске старешине,   

директор, дежурни наставници 

Истраживачки 

рад 

11. Истраживачки рад. Планирати истра- живање одређених наставних тема и проблема и у 

том смислу стручни органи ће у овој школској години организовати праћење и истраживање 

најмање три педагошка проблема  

Стручни органи, педагошко-

психолошка служба 

Уређење школе 12. Уређење школе.Школски органи ће направити план уређења школе, унутрашњости, 

дворишта, који ћепредстављати саставни део ГПР  

Комисијаза естетско, еколошко 

и хигијенско уређење школе  

         З) Такмичења и смотре ученика 

 Школа ће организовати такмичења као облике ваннаставне активности ученика, појединаца и екипа са циљем да се покаже стечено знање, 

умење или вештина из појединих наставних предмета и области васпитно-образовног рада. Такође ћемо организовати повремено и смотре као 

планске активности ученика ради приказивања ученичких радова, достигнућа и стваралаштва у појединим наставним областима.  

 Такмичења и смотре организоваће се на нивоу школе, а наши ученици учествоваће на такмичењима и смотрама на нивоу општине, гра да 

и Републике, ако се пласирају.  

 Комисија за јавну и културну делатност школе ће на основу плана и програма рада свих секција за слободне активности сачинити план и 



 

 

 

 

програма свих такмичења и смотри на нивоу школе, општине, града и Републике за школску 2019/2020. годину до краја септембра, а којим треба 

да буду утврђене врсте такмичења и смотри, могућности и услови за њихово извођење, као и вредновање резултата такмичења и смотри. Тај 

план и програм усваја Наставничко веће и он представља саставни део Годишњег програма рада школе.  

     И) Норма непосредног рада наставника  

 Наставник може бити ангажован до 24 часа непосредног рада са ученицима (обавезних наставних, обавезних изборних и 

изборних предмета) . Недељна норма обавезних наставних и обавезних изборних предмета је: за српски језик, први страни језик, обавезни 

изборни страни језик у старијим разредима и математику је 18 часова, а за остале наставне предмете 20 часова.  

 Број часова преко норме утврђене Правилником Министарства, може бити плаћен као прековремени рад у износу од 5 % по часу 

недељно. На основу Годишњег плана рада, директор Школе решењем утврђује четрдесеточасовну радну недељу, којим у складу са 

Правилником о норми обавезних часова и Закона о основама система образовања и васпитања регулише ово питање.  

  Недељни фонд до 22 часа се не узима као основ за прековремени рад из музичке културе и физичког васпитања, ако део тих часова 

представљају часови изборне наставе (хор и трећи час физичког васпитања – изабрани спорт), као и из технике и технологије и информатике 

и рачунарства, ако се настава изводи по групама. 

  У школи се могу организовати следећи испити: - завршни, поправни и разредни испити, испит из страног језика који ученик није изучавао у 

школи и испит којим се ученицима осмог разреда и ученицима којима је престала обавеза похађања основне школе омогућава завршавање разреда 

полагањем испита из предмета из којих имају недовољне оцене, у складу са Законом о основној школи.  

  Завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда по прописаном програму, у складу са Законом.  

  Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са одредбама Правилника о полагању испита, пред испитном комисијом која има 

најмање три члана и коју образује директор школе.  

      Ј) Екскурзије и настава у природи   

  Школа ће организовати екскурзије и наставу у природи предвиђене Годишњим планом рада, у складу са одговарајућим правилником и 

наставним планом и програмом основног образовања и васпитања, До одлагања ових активности може доћи у случају да Кризни штаб за ванредне 

ситуације – због COVID-a 19 ове активности због безбедности становништва забрани. 

      К) Екскурзија 

  Екскурзија је облик васпитно-образовног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и 

васпитања.  

Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом ученика, наставним планом и програмом 

за екскурзије.  

Циљ и задаци екскурзије 



 

 

 

 

           Циљ екскурзије као облика васпитно-образовног рада јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева 

и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање  с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима  наше земље.  

             Задаци екскурзије су:  

1. Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

2. Повезивање и примењивање знања и умења,  

3. Остали задаци, садржаји програма у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања утврђени су Правилником о програму за 

остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл гласник РС“, бр. 7/2010 од 24. 08. 2010.  године) .  

  Сагласност на дестинације и време извођења екскурзије даје Савет родитеља који посебном одлуком утврђује износ новчане надокнаде за 

бригу о деци за време извођења екскурзије.  

  Избор агенције врши комисија коју чине чланови Савета родитеља одељења за које се организује екскурзија, односно настава у природи 

и директор Школе у складу са Правилником за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл 

гласник РС“, бр. 7/2010 од 24. 08. 2010. године) .  

 Све остале појединости у вези са начином организовања екскурзије уређује својом одлуком директор на предлог Наставничког, односно  

одељењског већа.  

ДЕСТИНАЦИЈЕ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ  2021/22. ГОДИНУ  

Р. 

број 

Разред Екскурзије - 

дестинације 

Циљеви Време 

реализације 

Исходи 

1.  

 

I 

Мали Иђош Упознвање са сеоским домаћинством, начином живота у селу, обичајима и 

старим занатима 

Стицање нових знања о биљном и животињском свету 

Обилазак фарме животиња, јахање коња или магаррца 

Посета етно и пекарског музеја 

Стицање сазнања о значају и користи боравка у природи, значају дружења и 

рекреације 

Април 

Мај 

Јун 

 

 

2.  

 

 

II 

Тршић - Тро- 

ноша 

Обилазак спомен парка „Тршић“ и родне куће Вука Караџића и уз  излагање 

кустоса ученици ће бити у прилици да сазнају много детаља из Вуковог живота,  

као и начину живота људи на селу крајем 19.века. 

Обилазак манастира „Троноша“ и упознавање са историјатом манастира . 

 Обилазак  Југ –Богданове  чесму,коју су према легенди саградили Југ -Богдан  

и деветорица браће Југовић пред одлазак у бој. 

Ученици ће  провести време на чистом ваздуху где ће упражњавати спортске 

активности. 

Октобар 

Април 

Мај 

Јун 

 



 

 

 

 

3.  

 

 

 

III 

Сремска 

Каменица-

Сремски 

Карловци–

Фрушка гора 

 

 

 

- упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем  

- упознавање са природним објектима, појавама и процесима 

- примена стечених знања из предмета српски језик, свет око нас, верска 

настава 

- проучавање објеката и појава у природи 

- упознавање начина живота и рада људи у овим крејевима 

- развијање позитивних односа према природним и културно-историјским 

знаменитостима 

- схватање значаја очувања природе 

- развијање позитивних ставова према рекреацији 

Септембар 

Октобар 

Април 

Мај 

Јун 

 

4.  

 

 

 

 

IV 

Опленац-

Топола-

Аранђеловац 

 

 

 

 

 

 

- упознавање са историјским и културним знаменитостима 

- упознавање са духовним наслеђем 

- повезивање стечених знања из наставних предмета 

- схватање значаја паркова у градовима 

- схватање појма бања 

- разумевање значаја лековитих вода 

- уочавање појава у природи 

- развијање позитивних ставова према историјским и културним 

знаменитостима 

- развијање позитивних социјалних ставоваподстицање позитивних 

емоционалних доживљаја и импресија према крају који се обилази 

- уочавање разлике између биљака 

Септембар 

Октобар 

 

 

Циљ и задаци екскурзије 

           Циљ екскурзије као облика васпитно-образовног рада јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвен ој 

средини, упознавање  с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима наше земље.  

             Задаци екскурзије су:  

1. Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

2. Повезивање и примењивање знања и умења,  

3. Остали задаци, садржаји програма у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања утврђени су Правилником о 

програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл гласник РС“, бр. 7/2010 од 2 4. 

08. 2010. године) .  

  Сагласност на дестинације и време извођења екскурзије даје Савет родитеља који посебном одлуком утврђује износ новчане 

надокнаде за бригу о деци за време извођења екскурзије.  

  Избор агенције врши комисија коју чине чланови Савета родитеља одељења за које се организује екскурзија, односно настава 



 

 

 

 

у природи и директор Школе у складу са Правилником за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања („Сл гласник РС“, бр. 7/2010 од 24. 08. 2010. године) .  

 Све остале појединости у вези са начином организовања екскурзије уређује својом одлуком директор на предлог 

Наставничког, односно одељењског већа. 

Настава у природи 

  Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и иизборни наставни предмети и 

ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања у климатски погодном 

месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.  

 Циљеве, задатке садржаје, начин остваривања и услове под којима се остварује настава у природи уређени су целовито 

Упутством за остваривање наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања као саставном делу Правилника о 

изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2010 од 24. 08. 2010. 

године) .  

  Сагласност на дестинације и време извођења наставе у природи даје Савет родитеља који, посебном одлуком утврђује износ 

новчане надокнаде за бригу о деци за време одвијања наставе у природи.  

 Избор агенције врши комисија коју формира Савет родитеља школе, а њу чине по један представник из сваког одељења 

школе. Директор, на предлог комисије за екскурзије и наставу у природи, потписује уговор са  изабраном агенцијом као посредик у 

извођењу исте, а родитељи потписују, понаособ, уговор са агенцијом о наплати уговорене екскурзије. Такође, родитељи уплаћују 

надокнаду наставницима за бригу о деци за време извођења екскурзије, односно рекреативне наставе. Све остале појединости у ве зи 

са начином организовања наставе у природи уређује својом одлуком директор на предлог Одељењског односно, Наставничког већа.  

ДЕСТИНАЦИЈЕ И ВРЕМЕ РЕАИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ОД 1 - 4. РАЗРЕДА 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Р. 

број 

Раз-

ред 

Настава 

уприроди     

дестинације 

Циљеви Време реализа- 

ције 

Исходи 

1.  

 

I 

Дивчибаре Стицање и  проширивање знања путем непосредног искуства и 

доживљаја 

Упознавање  и развијање живота у колективу, подстицање  стваралачког 

понашања                      

Упознавање  културно-историјских знаменитости,занимања 

људи,етнографских и других карактеристика краја         

Дружење,рекреација,боравак на чистом ваздуху      

 Мај 

Јун 

 

 

2.  Соко Бања Стицање и  проширивање знања путем непосредног искуства и Мај  



 

 

 

 

 

II 

Копаоник доживљаја 

Упознавање  и развијање живота у колективу, подстицање  стваралачког 

понашања                 

Упознавање  културно-историјских знаменитости,занимања 

људи,етнографских и других карактеристика краја         

Дружење,рекреација,боравак на чистом ваздуху      

Јун 

 

 

 

3.  

 

III 

Соко Бања 

Копаоник 

Стицање и  проширивање знања путем непосредног искуства и 

доживљаја 

Упознавање  и развијање живота у колективу,дружење, подстицање  

стваралачког понашања                 

Упознавање  културно-историјских знаменитости,занимања 

људи,етнографских и других карактеристика краја,боравак на чистом 

ваздуху       

Април 

Мај 

Јун 

 

 

4.  

 

IV 

Соко Бања 

Копаоник 

Стицање и  проширивање знања путем непосредног искуства и 

доживљаја 

Упознавање  и развијање живота у колективу, подстицање  стваралачког 

понашања                        

Упознавање  културно-историјских знаменитости,занимања 

људи,етнографских и других карактеристика краја         

Дружење, рекреација, боравак на чистом ваздуху      

Април 

Мај 

Јун  

 

 

 ПОЛУДНЕВНИ ИЗЛЕТИ  

Р. 

број 

Раз-

ред 

Полудневни излети - дестинације Циљеви Време 

реализације 

Исходи 

1.  

 

 

 

 

 

I-IV  

- Ботаничка башта 

- Зоо врт 

- Планетаријум 

- Београдски музеји 

- Концерт у Музичкој школи Коста Манојловић“ и „Коларцу“ 

- Авала 

- Кошутњак 

- Београдски хиподром  

- Калемегдан 

- Ада Циганлија 

- Народна банка 

- Вожња бродићем 

 Стицање знања из различитих 

области 

Рекреација  и дружење ученика 

Боравак у природи и на чистом 

ваздуху. Упознавање са 

карактеристикама свог завичаја 

 

Током шк. 

године 

 



 

 

 

 

- Пионирски град 

- Посета Београдској филхармонији 

- Мали Дунав-Радмиловац 

- Јавни акваријум и тераријум 

- Посета Белом двору 

- Посета научном сајму 

- Учешће на Змајевим дечјим играма у Новом Саду  

- Новогодишња журка 

- Камповање и оријентиринг 

- Музеј илузија 

                                              

                                                    
ДЕСТИНАЦИЈЕ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ  2021/22. ГОДИНУ 

Редни 

број 

Разред Дестинације Циљеви Време 

реализа-

ције 

Исходи 

1 5. Београд-Ваље- 

во-манастир 

Ћелије-Бранко- 

вина 

- примена стечених знања из наставних 

предмета српски језик, историја, верска 

настава, географија 

-повезивање стечених знања 

-упознавање са вазним историјским 

догађајима 

-упознавање са културним вредностима 

овог краја 

-посматрање облика рељефа у Ваљевској 

подгорини 

-упознавање са фреско-сликарством 

-развијање позитивних социјалних односа 

-подстицање естетских и моралних 

вредности 

-развијање позитивних односа према 

природи 

 

мај -  јун   

 

Ученици ће након екскурзије моћи да опишу  

одлике и објасне историјат старог градског језгра 

Ваљева, проши риће знања стечена на часу 

веронауке обиласком манастира Ћелије у чијој 

порти се налази и гроб Илије Бирчани на, обор 

кнеза кога су турске дахије посекле, а чије име 

носи наша школа, док ће посетом Бранковини 

продуби ти историјска сазнања о породици 

Ненадовић, начину школовања у про шлости 

(обиласком старе школе пре творене у музеј), стећи 

знања о рет ким примерцима народног градитељ 

ства (собрашнице) и обићи гроб пес никиње 

Десанке Максимовић, подсе тивши се неких њених 

песама у окру жењу у којима их је стварала, 

развити културу путовања и социјализовати се. 

2 6. Београд-Смеде- 

рево-Пожаре- 

вац- Виминаци- 

јум (једноднев- 

-повезивање стечених знања 

-примена стечених знања из наставних 

предмета географија, биологија, историја, 

верска настава 

-разликовање облика рељефа ( пећина, 

 

мај -  јун   

 

Ученици ће након екскурзи је бити у могућности 

да обја- сне изглед и настанак краш ких облика 

рељефа у Источ ној Србији, рудно богатство ове 

регије, повезати знања из географије и биологије и 



 

 

 

 

на екскурзија) пећински накит, речни облици, веначне 

планине ) 

-упознавање са духовним и културним 

наслеђем 

-разликовање врста стена  

-разумевање настанка Земље  

-разумевање рада вулкана на моделу 

-проучавање облика рељефа на излету 

-упознавање са фресним сликарством 

-разликовање биодиверзитета 

-развијање позитивних ставова о природи 

-развијање позитивних социјалних односа 

уме- ти да објасне значај манастра Манасија у 

верском и историј ском погледу.  

3 7. Београд - Субо 

тица – Палић, 

дворац 

Фантаст, Бечеј, 

Нови Сад 

(Галерија 

Матице 

Српске) 

-упознавање са културом и становништвом 

Војводине 

-упознавање са архитектуром градова и типом 

насеља 

-упознавање са врстама животиња које нису из 

наших крајева 

-примена стечених знања из географије, 

биологије, историје, ликовне културе 

-уочавање типова насеља у Војводини 

-уочавање разлика у етничкој структури 

становништва Војводине 

-развијање позитивних ставова о значају 

очувања природе 

-развијање културних навика 

-подстицај позитивних социјалних односа 

-схватање значаја историје  

 

мај -  јун   

 

Ученици ће стећи знања о градском језгру и 

архитект- ури Суботице, историјату по родице 

Дунђерски, одлика ма еолских језера, начину 

живота и етничкој разноликости у Војводини, 

уметничким делима изложеним у Галерији 

Матице Српске. 

4 8. Београд - мана- 

стир Благове-

штење-Сирогој- 

но-Златибор - 

Бајина Башта - 

Мокра гора, Ме- 

ћавник, мана-

стир Рача, ХЕ 

„Перућац“,  

-упознавање са природним, културним и 

историјски вредностима Западне Србије 

-упознавање са традиционалним начином 

живота у селима у прошлости 

-примена стечених знања из наставних 

предмета историје, географије, верске наставе, 

биологије, физике 

-повезивање стечених знања  

-схватање значаја историјски споменика и 

духовних објеката 

-развијање националне свести 

-уочавање појава и процеса у природи  

 

мај -  јун   

 

Ученици ће проширити знања стечена на часу 

географије о рељефу и хидрографији западне 

Србије, упознаће се са верским објектима 

Овчарско-Кабларске клисуре, начину живота и 

архитектури представљеним у етно-селима, 

историјским чињеницама о Кадињачи и дешавањи- 

ма у Другом светском рату на овим просторима. 



 

 

 

 

„Кадињача“.  

 

-уочавање узрочно-последичних веза 

-уочавање различитих облика рељефа 

-упознавање са фресним сликарством 

-развијање позитивних социјалних односа 

-развијање културних навика 

-схватање значаја очувања природе 

           

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЕТА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА  

     Циљ посете културним центрима је развијање потребе за културним садржајем.  

     Упознавање свог друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. Подстицање радозналости и упућивање 

на самообразовање, оспособљавање учени- ка да упознају, доживе и тумаче позоришна, филмска и друга уметничка остварења и 

развијање љубави према истим, оспособљавање ученика да  комуницирају у свакодневним си- туацијама, оспособљавање за изражајно 

препричавање, као и давање критичког мишље- ња о гледаним представама и филмовима. Циљ посете ботаничкој башти је развијање 

инте- ресовања и бриге према животној средини, упознавање са карактеристикама биљног света.  

Задаци посете културним центрима су: 

Стварање културних навика посетама у позоришту и биоскопу; 

Увођење ученика у познавање седме уметности; 

Стицање представе о позоришној и филмској композицији; 

Формирање критичног става, мишљења о представи (артикулација утисака) 

Коришћење медије масовне комуникације; 

Развијање осећања припадности одређеној културној традицији; 

Стицање утисака да и сами можемо бити креатори културних догађаја; 

Развијање основних појмова о културном окружењу; 

Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање културних манифестација; 

Развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу.  
 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ 

Месец Позориште Полудневни излет Биоскоп 

Септембар + + + 

Октобар + + + 

Новембар + + + 

Децембар + / + 

Јануар / / / 

Фебруар + / + 



 

 

 

 

Март + + + 

Април    + + + 

Мај + + + 

Јун / + / 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

        Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да за децу / ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању,  школа током школске године омогућава редовно праћење и 

савладавање наставних и других садржаја а у складу с њиховим могућностима. То се остварује кроз индивидуализо- ван приступ или израду 

индивидуалних образовних планова.  

  Општи циљ инклузивног образовања је унапређивање квалитета живота ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социјално 

маргинализованих група; подстицање развоја све деце у складу са максимом '' школа по мери детета''.  

  Циљ ИОП је постизање оптималног укључивања ученика у редован васпитно-образовни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

ИО планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а посебно: 

- Дневни распоред активности / часова у одељењу; дневни распоред рада са особом која му пружа додатну подршку као и учесталост подршке 

- Циљеви васпитно – образовног рада 

- Посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са образложењем 

- Индивидуални програм по предметима; садржајима предмета који се обрађују 

- Индивидуализован начин рада наставника; односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње 

ИОП доноси Педагошки колегијум на предлог  Школског тима за инклузију кога чине: 

1. Младенка Шиповац, психолог (координатор) 

2. Весна Мијатов, проф. разредне наставе   

3. Снежана Станковић, проф. математике 

4. Радоњић Јелена, проф. Разредне наставе  

5. Драгослав Мрђен, педагог 

ЗАДАЦИ Тима за инклузивно образовање су: 

1. Доношење Плана и програма рада 

2. Организовање активности на основу програма 

3. Сарадња са интерресорном комисијом 

4. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и/или даровите деце и потреба за додатном подршком 

5. Помоћ у изради и примени ИОП-а; праћење реализације и евалуација 

6. Вредновање остварености и квалитета програма рада 

7. Вођење евиденције / педагошког досијеа ученика 

8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

9. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 

10. Пружање додатне подршке наставницима - планирање и реализација стручног усавршавања наставника 

 



 

 

 

 

 ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ  
 Р. бр. Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Усвајање плана рада стручног тима за ИО  

Избор чла- нова школског тима  

Чланови тима Септембар, 

август 

Записник  

2. Предлози ИОП-а за текућу школску годину (за 

Педагошки колегијум) 

Чланови тима 

и ОС 

Јул, август, 

септембар 

Записник  

3. Формирање мини тимова ОС, чланови 

тима 

Октобар Записници  

4. Организација предавања уз презентацију  Чланови тима Током године Записници  

5. Састанци мини тимова у циљу праћења остваривања 

постављених исхода  

Школски тим, 

наставници и 

ОС родитељи 

ТГ - према 

направљеном 

реаспореду 

Записници  

6. Организовање састанка школског тима и ОС одељења 

у којима се пружа додатна подршка ученицима уз 

примену ИОП-а 1 и 2 

Тим и ОС По потреби ТГ Упознавање са постигнући- 

ма и напреовању учени ка и 

план за наред-ни период 

 

7. Реализација ИО у првом и у другом  полугодишту 

(вредновање) 

Тим Јануар, јун Записник,  

 

ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА УЧЕНИКА 

Циљеви: 

- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене.  

- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести зависности.  

- Развијати хумане односе међу половима.  

- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, боравак у природи.  

- Развијати правилне навике у исхрани 

ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА који ће се реализовати у одељењским заједницама кроз садржај рада одељењског 

старешине, родитеља, лекара, полиције, стоматолога, педагога и психолога. 



 

 

 

 

Р. 

број 

Активности Носиоци активности Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Формирање личних хигијенских 

навика 

Одељењске старешине  Током 

године 

Формиране хигијенске навике   

2. Одржавање школског прибора и 

правилно седење 

Одељењске старешине  Током 

године 

Уредно сложен школски прибор, 

стечене навиек за правилно седење 

 

3. Упознавање основних разлика 

између полова и поштовање истих 

Одељењске старешине  Током 

године 

Стечене навике код већине ученика о 

поштовању разлика међу половима 

 

4. Понашање при узимању хране и 

седење за столом као и употреба 

прибора за јело 

Одељењске старешине  Током 

године 

Код већине ученика је стечена навика 

приликом седења за столом 

 

5. Изградња односа поштовања и 

уважавања међу половима 

Одељењске старешине  Током 

године 

Односи дечека и девојчица су мање 

конфликтни 

 

6. Одржавање стечених хигијенских 

навика 

Одељењске старешине  Током 

године 

Стечена знања из хигијене се код 

већине ученика се примењује 

 

7. Припрема деце за психофизичке 

промене  

Одељењске старешине, 

наставници биологије  

Током 

године 

Ученици су кроз разговор уочили 

промене које се дешавају код њих 

 

8. Предавање и радионице за ученике 

6. Разреда о штетности употребе 

дувана, алкохола и наркотика 

Одељењске старешине, 

лекари из Дома здравља 

у Земуну  

Током 

године 

Ученицима је јаснија слика о 

штетности употребе дуван, алкохола и 

наркотика 

 

9. Електронско насиље Одељењске старешине, 

радници МУП-а  

Током 

године 

Стечено је адекватно знање о врстама 

електронског насиља и последицама 

истог 

 

10 Интимна хигијена Одељењске старешине, 

лекари из Дома 

здравља у Земуну 

Током 

године 

Побољшана интимна хигијена код 

деце 

 

11. Пубертет Одељењске старешине, 

лекари из Дома 

Током 

године 

Ученици су упознати са термином 

пубертет и о променама у пубертету 

 



 

 

 

 

здравља у Земуну  

12. Развојне промене код дечака и 

девојчица.  

Одељењске старешине, 

лекари из Дома 

здравља у Земуну 

Током 

године 

Кроз разговор су ученици схватили да 

се код њих дешавају неке промене за 

које нису знали 

 

13. Прва љубав Одељењске старешине  Током 

године 

Ученици су сами из свог „искуства“ 

дошли до залључка о првој љубави 

 

14. Значај љубави, потребе за 

међусобним упознавањем и 

уважавањем 

Одељењске старешине  Током 

године 

Ученици су дискусијом дошли до 

закључкада треба једни друге да 

поштују   

 

15. Интимна хигијена и заштита од 

болести 

Одељењске старешине  Током 

године 

Ученици су схватили значај интимне 

хигијене 

 

16. Значај правилне исхране Одељењске старешине, 

лекари из Дома 

здравља у Земуну 

Током 

године 

Ученици знају да не треба да користе 

брзу храни као и да користе газирана 

пића 

 

17. Спорт у животу младих Одељењске старешине  Током 

године 

Ученици су схватили значај физичке 

активности  

 

18. Болести зависности Одељењске старешине, 

наставници ф.и здр. в.  

Током 

године 

Ученици су упознати са болестима 

зависности 

 

19. COVID – 19 Одељењске старешине, 

радници МУП-а 

Стални 

задатак 

Ученици знају да се заштите од 

COVID-а – 19 

 

20. Орална хигијена Одељењске старешине, 

школски стоматолог 

Током 

године 

Ученици схватили значај одржавања 

оралне хигијене и болести која може 

бити проузрокована непримењивањем 

исте. 

 

 

             ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

            На основу  Посебног протокола, у складу са  специфичностима  рада, установа је у обавези да  дефинише Програм заштите деце/ученика  од 

насиља, злостављања и занемаривања. Посебним протоколом се разрађује се интерни поступак  у ситуацијама сумње  или  дешавања насиља, 



 

 

 

 

злостављања и занемаривања и даје оквир  за превентивне  активности.Посебни протокол је обавезујући за све који учествују у раду васпитно – 

образовне установе. Основни принципи на којима је заснован Посебни протокол уједно представљају  и оквир за деловање, а то су: 

- Право на живот, опстанак и развој 

- Најбољи интерес детета / ученика 

- Недискриминација 

- Учешће деце / ученика 

    Општи  ЦИЉ  Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце / ученика применом мера превенције и интервенције. 

Глобални циљ програма за заштиту деце од насиља је превенција насиља. Насиље се дефинише као сваки облик једном учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце / ученика. Оно 

може бити физичко, емоционално / психолошко, сексуално, електронско, социјално. 

     Школа формира Тим за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања а његови задаци су: 

1. Израда плана и програма заштите деце / ученика 

2. Информисање ученика, запослених и родитеља о планираним активностима и могућностима тражења помоћи и подршке и помоћи од Тима за заштиту 

3. Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља 

4. Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у проценама ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима 

сумње или дешавања насиља 

5. Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности 

6. Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору 

7. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

8. Води и чува документацију 

9. Извештава стручна тела и органе управљања 

ЦИЉЕВИ Програма заштите ученика од насиља су: 

- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих који су укључени у живот школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

- Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 

- Информисање свих запослених у школи о процедурама и поступцима за заштиту од насиља 

- Спровођење предвиђених процедура и поступака у ситуацијама насиља 

- Успостављање система ефикасне заштите (УЗМ) 

- Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

- Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља и превенције будућег 

 

Активност Реализатор Време 

НА НИВОУ КОЛЕКТИВА У ШКОЛИ   



 

 

 

 

1.Формирање школског тима за заштиту ученика Директор, НВ.ПК Септембар 

2.Упознавање чланова НВ са: Посебним протоколом о заштити ученика 

од насиља 

Приручником за примену посебног протокола... 

Руководилац тима Октобар 

3.Информисање родитеља о Протоколу, Евидентним листама за праћење 

насиља, Правилима понашања у школи и Програмом рада 

ОС, координатор у Савету 

родитеља 

Према распореду одржавања 

АКТИВНОСТИ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА   

1.Серијал  '' Уа, неправда'' Учитељи првог разреда Прво полугодиште 

2.Превентивне радионице за ученике од  5 – 8. разреда ОС од петог до осмог раз.   Током године 

1.Израда зидних новина – Шта да се ради...  

2.( везано за препознавање и спречавање насиља) 

Наставници грађанског васпитања Током првог полугодишта 

1.Акција ''Недеља лепих порука'' у млађим разредима уз изложбу ОС од 1 - 4. разреда Март/април 

2.Стварање имиџа ОЗ ( знак ОЗ, правила, особености....) ОС од првог до осмог разреда Током године 

1.Дан пријатељства''  - Акција ученика четвртог разреда са предшколцима Одељењске старешине Октобар 

2.Чланови новинарске секције у разговору са школским полицајцем... 

Презентација књиге: Деца и полиција 

Руководилац новин. секције По договору 

1.Спортски дан – фер плеј Уз књигу '' Како тренирати дечаке да постану 

мушкарци'' 

Наставници ФВ По договору 

1.'' У сусрет пролећу '' – акција, дружимо се и радимо ( међу-собно 

уважавање и помагање ) 

Ђачки парламент Март / април 

2.У оквиру ОЗ организовати дискусију / радионицу: Како избећи 

насилништво ( пре -порука књиге: Кон- фликти и шта са њима; Учионица 

без насилништва) 

 

Одељењске старешине 

Током другог полугодишта 

1.Промовисање ученичких литерарних достигнућа органи-зовањем јавних 

наступа, сусрета са књижевницима и сл. 

Библиотекар, новинарска секција октобар / јун 

АКТИВНОСТИ СА РОДИТЕЉИМА   

1.РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК У ПРВОМ РАЗРЕДУ:  

Шта је данас било у школи ? 

Учитељи првог разреда По договору 

2.Превентивне радионице са родитељима ( по избору ОС а у складу са 

потребама одељења) 
Одељењске старешине Према плану сарадње са 

родитељима 

САЈТ ШКОЛЕ: промоција ученичких достигнућа, радова ученика о 

пријатељству, толеранцији, емпати- ји; отварање странице за презентацију 

сваког разреда 

Наставник информатике Током године 



 

 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА   

Информисање и извештавање НВ, Савета родитеља о реализацији 

програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

ОС, Тим за заштиту Јануар, јун 

 * Обавеза је свих запослених – предметних наставника, одељенских старешина, педагога, психолога да воде евиденцију о појавама насиља коју 

достављају Тиму за заштиту ученика од насиља. На основу те документације припремају се извештаји, анализира се стање и предлажу мере за наредни 

период. 

        У раду са ученицима, родитељима наставницима су на располагању следећи приручници и књиге које могу добити код психолога школе: 

  1. Посебни протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања 

  2. Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

  3. Приручник за примену Посебног протокола.... 

  4. Конвенција о правима  детета 

  5. Заштита детета од злостављања и занемаривања – Примена општег протокола   

  6. Равноправност полова 

  7. Шта је данас било у школи – приручник за родитеље 

  8. Деца и полиција 

  9. Незгоде се дешавају – шта урадити када се десе и како их спречити 

10. Како сачувати децу од незгода 

11. Како тренирати дечаке да постану мушкарци (водич за спречавање насиља за фудбалске тренере) 

12. Безбедна школа 

13. Учионица без насилништва 

14. Конфликти и шта са њима 

15. Приручници за реализацију радионица са ВТ, родитељима, ученицима и Превентивне радионице за рад са ученицима 

   

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. г 

Р. 

број 

Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски  

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

I Планирање и програмирање образовно- васпитног рада 

1. Учешће у припреми плана 
самовредновања рада школе 

Тим за 

самовредновање 

Септембар Планирање након задужења  

2. Учешће у припреми, изради и 
планирању реализације посебних 
програма у оквиру ГПРШ 

Психолог и 

наставници 
Август, 

септембар 

-програм ПО 

-програм инклузивног образовања 
 



 

 

 

 

3. Припремање годишњег програма рада и 
месечних планова рада психолога 

Психолог 

Директор 

ТГ   

4. План посете психолога часовима у 
школи с посебним нагласком на посету 
часовима допунске наставе, наставе у 
првом, петом разреду 

Психолог  

Директор 

Септембар 

тромесечно 

Планирање врсте часова који ће бити 
посећени; избор наставника и 
одељења 

 

5. Припремање плана личног стручног 
усавршавања и професионалног развоја 

Психолог Септембар 

Октобар 

Утврђивање приоритетних компетен- 
ција професионалног развоја; плани- 
рање похађања акредитованих програ- 
ма, стручних скупова, активности на 
нивоу школе; рад на портфолију 

 

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

II Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

1. Учествовање у континуираном праћењу 
и подстицању напредовања ученика у 
развоју и учењу 

Психолог, ОС Новембар, 

децембар, 

март, април, 

јун 

Праћење остварености општих и 
посебних стандарда; (ученици којима 
је пружен неки вид подршке у 
настави) 

 

2. Праћење и вредновање примене мера 

уиндивидуализације и ИОП-а 
Психолог, тим 

за ИО 

ТГ Саветодавни рад са родитељима, 
састанци мини инкл.тимова,учешће у 
евалуацији и ревизији ИОП-а, посете 
часовима 

 

3. Истраживања ради унапређивања ОВ 
рада школе: 
3.1 Развијеност радних навика ученика 
(6.р) 

3.2 Опште способности за учење и 

стилови учења (седми разред) 

Психолог, ОС Октобар 

Новембар 

Анкетирање ученика, обрада и 

интерпретација података 

 

4. Учешће у истраживањима која се 
спроводе у оквиру рада школе 

Психолог, 

наставници 

ТГ Израда инструмената, обрада 
прикупљених података, израда 
извештаја 

 

5. Праћење постигнућа ученика у 

допунској и додатној настави; 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Новембар, 

јануар, 

фебруар, 

април, јун 

Организација рада и реализација 

садржаја; примереност реализације 

ученичким потребама и 

могућностима 

 

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 



 

 

 

 

III Рад са наставницима 

1. Саветодавни рад усмерен ка стварању 
психолошких услова за подстицање 
целовитог развоја деце 

 У договору 

са предмет 

ним настав -

ником 

Упознавање наставника са 
индивидуалним карактеристикама 
ученика (презентација: 
Карактеристике деце 
основношколског узраста) 

Психолог, 

учитељи  

2. Сарадња са наставницима у 
индивидуализацији наставе на основу 
уочених потреба, интересовања, 
способности ученика и остварености 
образовних постигнућа у школи 

 Током 

године 

Психолошка процена индивидуалних 
карактеристика ученика (способ 
ности, мотивација, особине 
личности); помоћ у дефинисању 
критеријума оцењивања 

Психолог, 

наставници 

3. Пружање подршке наставницима за рад 
са ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка 

 Током 

године 

Идентификација ученика за додатну 
подршку; помоћ у изради 
педагошког профила; учествовање у 
изради ИОП-а; 

Психолог, 

наставници, 

ОС 

    4. Саветодавни рад са наставницима 
давањем повратне информације о 
посећеном часу, 

 Током 

године 

Посета часовима, преглед 
документације, примена протокола 
за праћење часа на основу 
дефинисаних стандарда квалитета, 
консултације са наставником 

Психолог, 

педагог 

5. Пружање подршке наставницима у раду 
са ученицима код којих је утврђен психо- 
лошки узрок неуспеха у достизању 
образовних стандарда као и појава 
неадаптивних облика понашања и мере 
за њихово превазилажење 

 Током 

године 

Индивидуални разговори са 
ученицима и родитељима; 
психолошка опсервација ученика, 
сарадња са релевантним 
институцијама ( по потреби) 

Психолог, 

наставници 

6. Остали облици сарадње са наставницима 
реализоваће се према плановима 
стручних већа 

 Током 

године 

 Психолог, 
руководиоци 

стручних већа 

7. Пружање подршке наставницима у раду 
са родитељима ученика 

 Током 

године 

Упознавање наставника са 
породичним окружењем ученика 
првог разреда; 

Психолог, 
учитељи 1. 

разреда 

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

IV Рад са ученицима 

1. Учешће у организацији пријема ученика, 
праћења процеса адаптације и подршка 

Психолог, ОС Септембар, 

октобар 

Консултације са ОС првог и петог 
разреда; посете часовима; 

 



 

 

 

 

ученицима у превазилажењу тешкоћа индивидуални разговори са 
ученицима и родитељима 

2. Структуирање одељења првог разреда     
(по потреби и других) 

Психолог Август Утврђивање критеријума поделе  

3. Примена стандардизованих 
психолошких мерних инструмената и 
процедура ради добијања релевантних 
података за реализацију ТГнепосредног 
рада са ученицима 

Психолог, 

наставници 

Током 

године 

Испитивање: општих и посебних 
способности; особина личности; мо- 
тивације за школско учење; стилова 
учења; професионалних опредељења, 
групне динамике одељења и статуса 
појединца у групи, психолошких 
чинилаца успеха и напредовања 
ученика и одељења 

 

4. Саветодавни рад са ученицима који 
имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, 
проблеме прилагођавања и понашања 

Психолог Током 

године 

Индивидуални, групни рад, 
психолошко тестирање, процене, 
праћење 

 

5. Пружање подршке ученицима који се 
образују по ИОП-у 

Психолог, 

наставници 

Током 

године 

Индивидуални рад, тестирање и 
процене, саветодавни рад са 
родитељима, сарадња са ИРК 

 

6. Подршка ученицима у области 
професионалног развоја: информисање, 
саветовање; испитивање способности 

Психолог, ОС Октобар-

април 

По ученика осмог разреда ( испи- 
тивање способности и особина 
личности; професионалних интере- 
совања); први разред: занимања 

 

7. Провера зрелости детета за полазак у 
школу 

Психолог Април-јун Разговори са родитељима, тестирање 
деце 

 

8. Пружање подршке ученицима из 
осетљивих друштвених група 

Психолог, ПА ТГ Индивидуални саветодавни рад, 
технике учења 

 

9. Пружање психолошке помоћи 
ученику,групи,одељењу у акцидентним 
ситуацијама 

Психолог, ОС ТГ Саветодавни рад са ученицима  

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

V Рад са родитељима 

1. Прикупљање података од родитеља који 

су од значаја за упознавање ученика и 

праћење њиховог развоја 

Психолог Током 

године 

Интервју са родитељима деце који се 

уписују у први разред; долазе из 

друге школе; ажурирање и израда 

базе података 

 

2. Саветодавни рад са родитељима ученика Психолог Током Индивидуални разговори, упућивање  



 

 

 

 

који имају тешкоћа у развоју, учењу, 

понашању 

године на релевантне институције 

3. Сарадња са родитељима ученика који се 

образују по ИОП-у 

Психолог, ТИО Током 

године 

Информисање о психолошким 

карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних разговора; 

упућивање на ИРК 

 

4. Организација предавања за родитеље: 

(према плану рада ОС) 

Психолог, ОС Током 

године 

Документација, презентација  

5. Организација и реализација родитељских 

састанака у предшколској установи ( 

поводом поласка деце у први разред) 

Психолог, 

учитељи првог 

разреда 

Фебруар, 

март 

Презентација школе и школских 

активности, тема за родитеље, 

 

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом 

1. Сарадња се односи на следеће послове и 
активности: 

Психолог, 

директор 

   

1.а Обезбеђивање ефикасности, 
економичности и флексибилности ВОР-а 
школе (избор наставника – ментора, 
подела старешинстава, предлог нових 
организационих решења и сл) 

 Током 

године 

Консултације, формирање стручних 
тимова 

 

1.б Припремање докумената, извештаја, 
анализа 

 Током 

године 

  

1.в Припрема и реализација разних облика 
стручног усавршавања 

 Током 

године 

Помоћ наставницима у изради плана 
стручног усавршавања и личног 
професионалног развоја 

 

1.г Припрема и реализација разних облика 
стручног усавршавања 

 Током 

године 

Консултације, праћење активности  

1.д Сарадња са стручним сарадницима на 
нивоу општине Земун и Града 

 Током 

године 

Учешће у раду  

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

VII Аналитичко – истраживачки рад 

1. Анализирање добијених резултата Психолог Октобар Анализа примене теста ТСИ (  



 

 

 

 

истраживања ради унапређивања ОВ 

рада 

подтест 2) 

2. Учешће у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе 

Чланови тима Током 

године 

Израда инструмената процене, 

дефинисање узрока 

неуспеха,квалитативна анализа 

добијених резултата 

 

3. Реализација активности којима се 

резултати спроведених истраживања 

представљају на различите начине 

 Током 

године 

Одељење, стручна већа, Наставничко 

веће 

 

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

VIII Рад у стручним органима, тимовима и ПК школе 

1. Учествовање у раду наставничког већа, 

ПК – давање саопштења, информација о 

обављеним анализама, прегледима, 

истраживањима и сл 

Психолог Током 

године 

Записници, прилози 

Тема за НВ: Емоције и емоционална 

интелигенција 

 

2. Учешће у раду тимова који се образују у 

школи ради остваривања одређеног 

програма, задатка или пројекта ( СТИО; 

самовредновање 

Чланови тима Током 

године 

Записници, 

извештаји 

 

3. Учешће у раду стручних већа у школи  Током 

године 

  

    4. Учешће у раду актива стручних 

сарадника Земун 

 Током 

године 

  

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

IX Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

1. Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева ВОР-а 

Психолог Током 

године 

Индивидуални разговори, посете  

2. 2.Сарадња са психолозима који раде у 

другим установама, институцијама од 

значаја за остваривање ВОР и добробити 

ученика (Центар за социјални рад; Дом 

здравља; ОШ '' Сирогојно''; ОШ ''Радивој 

Психолог Током 

године 

Индивидуални разговори, 

записници, посете 

 



 

 

 

 

Поповић''; ОШ ''Бранко Пешић''; Завод за 

патологију говора, ментално здравље; 

катедром за психологију и сл) 

3. Учествовање у раду стручних удружења Психолог Током 

године 

  

Р.бр. Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

X Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

1. Вођење евиденције о сопственом раду  Током 

године 

Дневник рада, психолошки досијеи  

2. Вођење евиденције о извршеним 

истраживањима, анализама, 

психолошким тестирањима, посећеним 

часовима 

 Током 

године 

Документација  

3. Стручно усавршавање  Током 

године 

Праћење стручне литературе; 

посете семинарима, саветовањима 

ван школе; учешће у струковним 

удружењима; стручно усавршавање 

у оквиру школе 

 

Катарина Јаковљевић, психолог 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

ЦИЉ: 

Примена теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке у процесу остваривања задатака образовно -васпитног 

рада у установи на принципима успостављеним Законом о основама система образовања и васпитања. 

ЗАДАЦИ: 

- Учешће у остваривању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада; 

- праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика; 

- пружање подршке наставнику и васпитачу на унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног рада; 

- пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових компетенција и развијању сарадње породице и  

установе по значајним питањима за васпитање и образовање деце и ученика; 

- учешће у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада; 



 

 

 

 

- сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја  за рад установе;  

- самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

 

Подручје/област рада Садржаји активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

 

1. Планирање и 

програмирање 

образовно-васпитног 

рада 

Припремање годишњих и 

месечних планова рада 

педагога 

Педагог, директор Август   

Спровођење анализа и 

истраживања у установи у 

циљу испитивања потреба 

ученика и родитеља 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Учествовање у припреми и 

планирању ГПРШ 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Август/ 

Септембар 

  

Планирање организације рада 

школе у сарадњи са 

директором 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Септембар   

Оперативно планирање током 

организације наставе на 

даљину 

Стручни 

сарадници, 

директор 

 

Континуирано 

  

Припремање плана личног 

стручног усавршавања 

Стручни 

сарадници 

 

Август/септембар 

  

 

 

 

 

2. Праћење и вредновање 

образовно-васпитног 

рада 

Праћење реализације 

образовно-васпитног рада 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Праћење реализације наставе 

на даљину 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

као и активно учешће у 

предлагању мера за њихово 

побољшање 

 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Континуирано   

Праћење успеха ученика на 

такмичењима и завршним 

испитима за упис у средње 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Континуирано   



 

 

 

 

школе 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

Континуирано   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рад са наставницима 

Сарадња са наставницима за 

израду и прикупљање 

дидактичког материјала 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

 

Континуирано 

  

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Пружање помоћи 

наставницима у раду са 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка 

 

Стручни 

сарадници/ 

наставници 

Континуирано   

Оснаживање наставника за 

тимски рад и сарадњу на нивоу 

стручних већа, тимова и 

комисија 

Стручни 

сарадници/ 

наставници 

Континуирано   

Сарадња са наставницима за 

реализацију наставе на даљину 

Стручни 

сарадници/ 

наставници 

Континуирано   

Праћење начина вођења 

документације наставника 

током реализације наставе на 

даљину 

 

Стручни 

сарадници/ 

наставници 

Континуирано   

 

 

 

4. Рад са ученицима 

Испитивање ученика уписаних у 

школу и њихове спремности за 

полазак у школу 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

Април, мај 

  

Праћење дечјег развоја и 

напредовања 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Саветодавни рад са ученицима Стручни 

сарадници 

Континуирано   

Пружање подршке ученицима 

у раду Ученичког парламента и 

других организација 

Стручни 

сарадници/ 

ученици 

 

Континуирано 

  

Рад на отклањању педагошких Стручни Континуирано   



 

 

 

 

узрока проблема у учењу и 

понашању 

сарадници 

Промовисање и предлагање 

мера у циљу смањивања 

насиља и промовисања здравих 

стилова живота 

Стручни 

сарадници/ 

Тим за заштиту... 

 

Континуирано 

  

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила 

понашања у школи и не 

придржавају се одлука 

директора и органа школе 

 

Стручни 

сарадници/ 

директор 

 

 

Континуирано 

  

Оснаживање ученика 

приликом реализације 

завршног испита 

Стручни 

сарадници/ 

наставници 

Април/мај   

 

 

 

 

 

5. Рад са 

родитељима/старатељима 

ученика 

Пружање подршке 

родитељима/старатељима у 

раду са ученицима са 

тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју и сл. 

 

Стручни 

сарадници/ 

родитељи 

 

 

Континуирано 

  

Упознавање родитеља/стара -

теља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити деце од занемаривања и 

злостављања и другим 

документима  

Стручни 

сарадници/ 

Тим за заштиту... 

 

 

 

Септембар  

  

Рад са родитељима/старатељи- 

ма у циљу прикупљања 

података о деци 

Стручни 

сарадници/ 

родитељи 

 

Април, мај 

  

Давање предлога по питањима 

која се разматрају на Савету 

родитеља, по потреби, на 

иницијативу директора школе 

 

Стручни 

сарадници/ 

директор 

 

 

По потреби 

  

Информисање родитеља путем 

сајта школе о свим 

Стручни 

сарадници/ 

 

 

  



 

 

 

 

релевантним чињеницама 

током трајања пандемије 

вирусом Covid-19 

Директор/ 

наставници 

Континуирано 

Пружање подршке родитељима 

током исказивања 

интересовања за упис у први 

разред и е-заказивања 

тестирања ученика 

Стручни 

сарадници 

Друго 

полугодиште 

  

 

 

 

 

 6. Рад са директором, 

стручним сарадницима... 

Сарадња са директором на 

формирању одељења и расподе- 

ли одељенских старешина 

Стручни 

сарадници, 

директор 

 

Август 

  

Сарадња са директором и 

библиотекаром на 

истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе 

Стручни 

сарадници, 

директор, 

библиотекар 

Континуирано   

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења 

педагошке документације у 

школи 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

Континуирано 

  

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина органи- 

зовања наставе на даљину у 

складу са упутствима и препо- 

рукама Министарства просвете, 

науке и  технолошког развоја 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Континуирано   

Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

Стручни 

сарадници, 

директор 

 

Континуирано 

  

 

 

7. Рад са стручним 

органима и тимовима 

Учествовање у раду 

Наставничког већа 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

 

Континуирано 

  

Учествовање у раду тимова, 

већа и комисија на нивоу 

Директор, стручни 

сарадници, 

Континуирано   



 

 

 

 

установе наставници 

 

 

 

 

 

8. Сарадња са надлежним 

установама и 

организацијама локалне 

самоуправе 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим 

организацијама које доприносе 

остваривању образовно-

васпитног рада 

Стручни 

сарадници 

 

 

Континуирано 

  

Сарадња и учешће у раду са 

комисијама на нивоу локалне 

самоуправе које се баве 

унапређивањем положаја деце 

и ученика и услова за њихов 

раст и развој 

Стручни 

сарадници, 

Локална 

самоуправа 

Континуирано   

9. Вођење 

документације, припреме 

за рад и стручно 

усавршавање 

Вођење евиденције о 

сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

 Израда, припрема и чување чек 

листа и посебних протокола за 

праћење наставе и активности 

на нивоу школе 

Стручни 

сарадници 

Континуирано   

 Прикупљање података о 

ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога 

Стручни 

сарадници 

 

Континуирано 

  

У Београду, септембар 2021. године                                                                                                                       Педагог, Јасмина Крњајић 

 

ПРОГРАМ РАДА НА СУЗБИЈАЊУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ  И УПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

      Запослени у школи – одељењски старешина, стручна служба, директор - у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о 

случајевима насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне 

облике и последице насилних понашања, како би се пратило стање безбедности у школи.  

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ РАДА САРАДЊА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 



 

 

 

 

1. Успостављање контакта и сарадња са установама које се баве 

овим проблемима ( Сарадња са одељењем МУП-а за сузбијање 

малолетничке деликвенције - Земун)  

- Завод за болести зависности. 

- Центар за Социјални рад Земун. 

- Школа је ушла у пројекат ''Школски полицајац'' те ће 

задужено лице МУП-а активно учествовати у овом раду. 

 

 

психолог, 

педагог, 

школски полицајац 

 

 

 

директор 

 

 

 

Током године 

2. Евиденција деце са поремећеним понашањем и променама 

које указују на узимање дроге.  

психолог педагог, од. стар.  X 

3. Индивидуални саветодавни рад са овом децом и њиховим 

родитељима.  

психолог  педагог, ОС, 

директор 

Током године 

4. Укључивање евидентираних ученика у ваннаставне спортске 

активности 

психолог,  

педагог 

од.стар.наставни-

ци физ.и здр. васп., 

директор 

X - VI 

5. Израда паноа о злоупотреби ПАС психолог Лекари Дома 

здравља Земун 

XI 

6. Посета МУП-у у Земуну МУП Психолог МУП-а Током године 

  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 У Школи се организује образовно васпитни рад у продуженом боравку за ученике: 1. и 2. разреда.  Групе ће радити наизменично у две 

смене (преподне и поподне). Преподневна смена ће радити од 7.00-11,55 часова, а поподневна од 12,05 до 16,25 часова. За ученике у полудневном 

боравку предвиђен је оброк у шкоској трпезарији. Рад се организује на основу посебних оперативних планова рада у продуженом боравку, а 

садржаји тог рада евидентирани у посебном дневнику рада за продужени боравак.  За ученике трећег и четвртог разреда, немамо довољно 

пријављених ученика за формирање груе од 25 ученика – пријавило се само девет родитеља трећег и четвртог разреда.  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

МЕСЕЦ                                                 САДРЖАЈИ РАДА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Упознајемо свет око нас – Простор у којем живимо (школа, кућа)  

Понашање у саобраћају – Кретање у колони 

Еколошка радионица – Све је повезано 

Шетња и игре у парку 

У сусрет јесени – прикупљање јесењих плодова 

Бонтон за децу – Правила понашања у школи 
 

ОКТОБАР 

 

Упознајмо свет око нас – Живимо у насељу (село, град)  

Деца су украс света – посета ДКЦ-а поводом манифестације РЕ 



 

 

 

 

Еко радионице – 4. октобар - Дан заштите животиња 

16. октобар - Дан здраве хране 

Спортске активности на игралишту 

Бонтон за децу – Моја кућица, моја слободица 

 

НОВЕМБАР 

 

Упознајмо свет око нас – Воде 

Читање поезије, прозе, стрипова, дечијих часописа. . .  

Еко радионице – 13. новембар Светски дан љубазности 

16. новембар - Светски дан толеранције 

Драмска радионица - учење и увежбавање наступа за НГ приредбу 

Бонтон за децу – Изволите, послужите се !  

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Зимске радости - шетња и игре на снегу 

Еко радионица - Правимо хранилице за птице 

Спортске активности у сали 

Бонтон за децу- Лепо понашање у биоскопу, позоришту 

ЈАНУАР Свети Сава – Школска слава, 27. јануара  

 

ФЕБРУАР 

 

Упознајмо свет око нас – Земљиште 

Еко радионица – 2. фебруара - Дан мочвара 

Гледање дечијих филмова и образовних емисија 

Креативна радионица – правимо честитке за Дан љубави 

Спортске активности у сали 

Бонтон за децу – Желим да ти кажем, овај. . . да те волим!  

 

МАРТ 

 

Упознајмо свет око нас – Биљке 

Данас је мамин дан – 8. март - Дан жена - правимо честитке за маме 

У сусрет пролећу – читамо, пишемо, певамо, цртамо. . .  

Еко радионице- 19. март - Дан ластавица 

21. март Светски Дан заштите шума 

22. март Светски Дан заштите вод 

Спортке активности на игралишту 

 

АПРИЛ 

 

 

Упознајмо свет око нас- Животиње 

Шетња и игре у парку 

Креативна радионица- Ускршње чаролије 

Еко радионица - Садимо биљке у шк. дворишту поводом Дана 

планете Земље, 22. април  

Спортске активности на игралишту 

Бонтон за децу - Хоћу да ми купиш !  

 

 

МАЈ 

 

Упознајмо свет око нас - Наши паркови (Таш, Калемегдан)  

Еко радионица - 3. мај - Дан Сунца 

Креативна радионица - Све се врти око Сунца, правимо сунчев  систем 

Међународни Дан музеја - посета Вуковог и Доситејевог музеја 

Бонтон за децу – Хало, да ли ме чујете ?  



 

 

 

 

Спортске активности – обележавање Светског Дана спорта 

 

ЈУН 

 

Упознајмо свет око нас – Море 

Еко радионица – 5. Јун - Међународни Дан заштите животне средине 

Школа - кућа знања, пријатељства и радости – правимо 

заједничку књигу успомена на 1. или 2. разред 

Игре на игралишту, у парку 

Ближи се, ближи лето - читамо, пишемо, певамо, цртамо ...  

Бонтон за децу - На путовању 
 

               Ликовна радионица 

Р. бр. Теме Циљеви и задаци Облици рада Бр.час. 

1. Ликовне 

активности 

ученика на задате 

теме 

*Правилно уочавање и приказивање предмета и људи из 

непосредне околине 

*Развијање стваралачког и уметничког мишљења ученика 

*Развијање осећаја за естетику 

*Утврђивање знања о утицају боје на разликовање облика који нас 

окружују 

Индивидуални, групни 

рад 
 

 

10 

2. Јесен *Утврђивање стечених знања о јесени као годишњем добу 

*Развијање осећаја за естетику 

*Развој креативности код ученика 

*Неговање љубави према природи 

Индивидуални, групни 

рад 
 

2 

3. Вајање *Оспособљавање ученика за рад у групи 

*Развијање стваралачког мишље ња 

*Оспособљавање ученика да од различитих материјала 

обликују употребљиве предмете 

*Развијање моторике код ученика 

*Подстицање уредности у раду 

Индивидуални, групни 

рад 
 

6 

4.   

 
Зима 

*Оспособљавање ученика за самостално уочавање одлика зиме као 

годишњег доба 

*Подстицање ученика да на основу уметничких дела доживе слике 

из природе 

*Оспособљавање ученика за рад у групи 

*Развијање осећаја за естетику 

*Развијање стваралачког Мишљења 

Индивидуални, групни 

рад 
 

 

3 

5. Свети Сава *Утврђивање стечених знања о Св. Сави - првом српском Рад у пару  



 

 

 

 

просветитељу и његовом значају за српски народ 

*Развијање прецизности код ученика 

*Неговање сарадње и дружења међу ученицима 

1 

6.  Моја нова 

играчка 
*Развијање способности код ученика да сами направе играчку 

*Развијање маштовитости, прецизности код ученика 

*Развијање осећаја за естетику 

*Оспособљавање ученика да помоћу различитих материјала добију 

нове облике 

*Подстицање уредности у раду 

Индивидуални рад  

 

 

3 

7. Пролеће *Развијање љубави према природи 

*Утврђивање знања о карактеристикама пролећа 

*Оспособљавање ученика да уметнички прикажу доживљене 

слике из природе 

*Оспособљавање ученика за рад у групи, дружење и договарање о 

уређивању и одржа вању учионице 

Индивидуални, 

групни рад 

 

 

 

 

 

3 

8. Васкрс *Неговање српске културе и традиције 

*Утврђивање знања о Васкрсу и симболима празника 

  *Развијање осећаја за естетику 

Индивидуални рад  

2 

9. Украсни предмети; 

оригами 
*Оспособљавање ученика да од различитих материјал и облика до- 

бију нове облике 

*Развијање стваралачког мишљења и осећаја за естетику 

*Развијање моторике код ученика 

*Стварање употребних и украсних предмета 

Индивидуални рад  

 

4 

10. Лето *Оспособљавање ученика да самостално уоче промене у природи 

*Развијање стваралачког мишљења 

  *Развијање осећаја за естетику 

Индивидуални, групни 

рад 
 

2 

Радионица 

                                               „ Ала волим да читам и пишем “ ! 

Р. 

бр. 

Теме Циљеви и задаци Облици рада Бр. 

час. 

1. Упознај ме са 

омиљеном играчком 
*Прилагођавање ученика на школу и прихватање нових обавеза 

кроз игру 

*Неговање сарадње, дружења и међусобног поштовања 

Индивидуални рад  
2 

2. Читање омиљених 

бајки 
*Упознавање ученика са богатством уметничке и народне 

књижевности 

Индивидуални рад  

4 



 

 

 

 

*Оспособљавање ученика за изражајно читање доживљавање, 

разумевање и самостално тумаче- ње текста 

*Богаћење речника новим речима и зразима 

3. Самосталан рад 

ученика на задате 

теме 

*Оспособљавање ученика за самостално писање састава 

*Формирање навика правилног писања слова, уредног и јасног 

писања речи и реченица 

*Увежбавање читања: правилно, течно, логично читање 

*Развијање стваралачког мишљења 

*Подстицање самосталности ученика 

Индивидуални рад  

11 

4. Говорне вежбе *Оспособљавање за јасно, гласно и разговетно причање 

(излагање) 

*Оспособити ученике да самостал- но направе план причања, кога 

ће се током излагања придржавати 

*Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају 

мишљења својих другова 

Индивидуални рад  

 

4 

5. 8. март - Дан жена *Развијање стваралачког мишљења 

*Вежбање изражајног читања 

*Оспособљавање ученика за писање стихова 

*Подстицати ученике да буду уредни и пажљиви у раду 

*Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају 

мишљења својих другова 

Индивидуални рад  

 

2 

6. Прича у сликама *Оспособљавање ученика да опажањем и посматрањем слика 

испричају и напишу причу 

* Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају 

мишљења својих другова 

*Развијање логичког и стваралачког мишљења 

Рад у пару, 

индивидуални рад 
 

 

2 

7. Језичке игре *Утврђивање стечених знања ученика кроз разне игре 

*Оспособљавање ученика да стечена знања примене на кон- 

кретном примеру 

*Оспособљавање ученика за рад у групи 

фронтални, групни 

рад 
 

4 

8. Реч по реч - прича *Оспособљавање ученика да напишу причу у којој ће употребити 

задате речи 

*Развијање стваралачког мишљења 

*Неговање сарадње и међусобног поштовања ученика 

рад у пару  

2 

9. Народне умотво- 

рине 
*Упознавање ученика са богатством српске народне књижевности 

*Богаћење речника новим речима и изразима 

фронтални, групни 

рад 
 

3 



 

 

 

 

*Развијање љубави према народној књижевности 

10. Рецитовање *Развијање и неговање изражајног рецитовања 

*Оспособити ученике да јасно, гласно и изражајно рецитују 

*Развијање самосталности, самоиницијативе и креативности код 

ученика 

Индивидуал-ни рад  

2 

Радионица:  „Мали истраживачи “ 

Р. бр. Теме Циљеви и задаци Облици рада Бр.ча- 

сова 

1.  Саобраћај  *Упознати ученике са значајем поштовања саобраћајних прописа и са  

понашањем у саобраћају 

 *Оспособити ученике да само- стално прелазе улицу 

*Оспособљавање ученика да рас -познају саобраћајне знаке 

*Подстицање радозналости 

фронтални, 

индивидуални, рад у 

пару 

4 

2. Упознавање места у 

коме живимо 
Упознавање ученика са животном околином 

*Оспособљавање ученика да се оријентишу у простору 

*Подстицање радозналости 

фронтални,    

индивидуални 

рад 

4 

3. Занимања *Упознавање ученика са неким од занимања људи 

*Стицање знања о занимањима људи кроз игре глуме 

*Поштовање сваког занимања 

фронтални 6 

4. Занимања *Упознавање ученика са   значајем одржавања личне хигијене 

*Оспособљавање ученика да одржавају хигијену у учионици 

*Развијање навика за одржавање личне хигијене 

фронтални,       

индивидуални рад 
4 

5. Природа кроз 

годишња доба 
*Схватање промена у природи током годишњих доба 

*Оспособљавање ученика да 

уоче промене у природи 

*Неговање сарадње, дружења и међусобног поштовања 

    Индивидуални, 

групни рад 
6 

6. Читање дечје штампе *Оспособљавање ученика да употребљавају дечју штампу 

*Проширивање стечених знања путем различитих извора информација 

* Развијање сарадничких односа у групи 

Индивидуални, групни 

рад 
4 

7. Читање дечјих енци- 

клопедија 
*Оспособити ученике да користе  

енциклопедије 

*Развијање сарадничких односа у групи 

*Подстицање радозналости духа 

*Оспособљавање ученика да изражавају своје утиске о новим 

сазнањима 

* Упознавање ученика са богат -ством енциклопедија 

Индивидуални, групни 

рад 
 

4 

8. Дечја енигматика *Утврђивање стечених знања кроз енигматске игре Индивидуал-ни, 4 



 

 

 

 

*Развијање логичког мишљења кроз решавање ребуса, укрштеница, 

лавирината 
групни рад 

Етно радионица 

Р.бр. Теме Циљеви и задаци Облици рада Бр.час. 

1. Народно 

стваралаштво 

*Упознавање ученика са материјалном и духовном културом свог 

народа 

* Упознавање ученика са основним елементима фолклора, народне песме 

и традиционалне музике 

*Неговање српске културеи традиције 

фронтални, 

индивидуални рад 
3 

2. Обичаји и празници *Упознавање ученика са основним обичајно – обредним радњама 

везаним за празнике 

*Упознавање ученика са материјалном и духовном културом свог народа 

*Неговање српске културе и традиције 

 

фронтални,  

индивидуални рад 

11 

3. Игре наших предака *Упознавање ученика са дечијим фолклором, играма, предметима 

*Упознавање ученика са матери-  јалном и духовном културом свог 

народа 

*Неговање српске културе и традиције 

*Неговање сарадничкиход носа међу ученицима кроз игре наших 

предака 

групни, индивидуални 

рад 
9 

4. Ручни радови *Упознавање ученика са материјал- ном и духовном културом свог народа 

*Развијање моторичких вештина кроз израду предмета ручне 

радионости и упознавање са традционалном одећом и њеним настанком 

*Неговање српске културе и традиције 

*Оспособљавање ученика да везу, шију, ткају... 

фронтални, 

индивидуални, рад у 

пару 

13 

Музичка радионица 
Р. бр. Теме Циљеви и задаци Облици рада Бр.час. 

1. Народне песме *Упознавање ученика са музичким вредностима народне традиције и 

културе српског народа 

*Неговање способности извођења музике и упознавање традиционал- не 

музике свога народа 

*Формирање звучних наслага као основе за будуће музичко образовње 

фронтални, 

индивидуални рад 
10 

2. Певање дечијих 

песама 
*Подстицање и развијање дечјег стваралаштва 

*Оспособљавање ученика за извођење  (певање и свирање) музичких 

дела и хорско певање 

*Неговање љубави према музици 

*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам 

*Формирање музичког укуса ученика 

фронтални, 

индивидуални, групни 

рад 

13 



 

 

 

 

3. Музичке игре *Постицање стваралачког ангажовања ученика 

*Оспособљавање ученика за извођење (певање и играње) музичких дела 

*Неговање љубави према музици 

*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам 

*Формирање музичког укуса ученика 

*Неговање сарадничких односа међу ученицима кроз музичке игре 

 

 

Рад у пару,  

групни рад 

5 

4. Бројалице *Развијање стваралачког мишљења 

*Неговање способности извођења музике 

*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам 

*Формирање звучних наслага као основе за будуће музичко образовање 

*Упознавање основа музичке писмености 

Индивидуал-ни рад 3 

5. Слушање музике *Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем традиције и 

културе свог и других народа. 

*Развијање слушне пажње 

*Стицање навика слушања музике 

*Подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких 

порука 

*Формирање навике одласка на концерте 

 

Фронтални,  

индивидуал- 

ни, групни  

рад 

5 

 

 ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 

Професионална оријентација ученика је организован систем пружања континуиране помоћи појединцу у слободном и самосталном избору занимања. 

Циљевима образовања васпитања предвиђено је да школе све ученике, између осталог, осопособљавају за:  

- доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

- развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

- рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања и развојем савремене науке, економије, технике и технологије.  

Општи ЗАДАЦИ професионалне оријентације су: 

- упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног 

развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју  

- упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање 

информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања 

- формирање правилних ставова према раду 

- подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада 

- оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима 

стручног оспособљавања 



 

 

 

 

- успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи децви у подстицању и усмеравању њиховог 

професионалног развоја 

- успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 

ЦИЉ професионалне оријентације у основној школи је да усмери ученика ка средњој школи која одговара његовом успеху, интересовањима, 

способностима с једне; и потребама друштва са друге стране.  

Остваривање програма ПО у основној школи обавља се кроз следеће облике рада: 

- све облике наставних активности (редовна, допунска, додатна, изборна настава; ваннаставе активности, одељенска заједница)  

- посебне облике рада 

1. Професионално информисање (предавања за ученике и родитеље; презентације; изложбе занимања;).  

2. Сарадња са средњим школама и другим институцијама. 

3. Испитивање способности ученика седмог и осмог разреда. 

 

ПЛАН  РАДА 
Р. 

број 
Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Предлози тема за први разред: 

1.Послови у мојој околини, породици...ја знам 

2.Ми ђаци, прваци... 

ОС првог 

разреда 

психолог 

Према плану 

рада ОЗ 

- цртежи 

- презентација 

 

2. Други разред: 

1.Занимања која знам у школи 

2.Посетили смо... 

ОС другог 

разреда 

психолог 

Према плану 

рада ОЗ 

-дечији радови 

-презентација 

 

3. Трећи разред: 

1.моја мама,тата раде... 

2.какав сам ја дечак/ девојчица 

ОС трећег 

разреда 

Према плану 

рада ОЗ 

дечији радови 
 

4. Четврти разред: 

1.Кад порастем бићу... 

2.Највише времена проводим ван школе тако 

што... 

ОС четвртог 

разреда 

Према плану 

рада ОЗ 

-дечији радови, цртежи 
 

5. Пети разред: 

1.Ја желим..... 

ОС петог 

разреда 

Према плану 

рада ОЗ 

дечији радови, цртежи 
 

6. Шести разред: 

2.Анкета: моје радне навике  

ОС шестог 

разреда 

психолог 

Према плану 

рада ОЗ 

Резултати анкете 
 

7. Седми разред: 

Опште способности за учење 

Стил учења 

ОС седмог 

разреда, 

психолог 

ТГ Резултати / документација 
 



 

 

 

 

8. Осми разред: 

-професионална интересовања,особине 

личности, способности (Модел ПО) 

психолог Октобар - 

април 

Резултати на тестовима, 

упитницима, анкетама 

 

9. Професионално информисање: 

Упознавање ученика осмог разреда са средњим 

школама 

Стручни 

сарадници 

СШ 

Октобар-

април 

Презентације школа  

      

     У одељењима 7. и 8. разреда реализују се садржаји  Професионалне оријентације НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ.   

ЦИЉ је: успостављање функционалног и одрживог програма ПО за ученике који завршавају основну школу. Основни циљ програма је подстицање 

развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирања каријере и укључивања у свет рада.  

Концепт програма ПО остварује се кроз 5 модула: 

1. Самоспознаја – млади упознају себе своје жеље и могућности 

- Интересовања 

- Вредности 

- Вештине и способности 

- Какав сам како ме други виде 

- Очекивања 

- Тимски рад 

- Рад са родитељима 

1. Информисање о занимањима – млади истражују свет занимања и професија 

- Свет занимања 

- Путеви каријере 

1. Могућности школовања (путеви образовања) – мреже школа 

2. Реални сусрети са светом рада ( сајам занимања, отворена врата, каталог услуга ).  

3. Одлука 

     Начин реализације: на часовима ОЗ; грађанског васпитања, информатике 

     Реализатори: одељенске старешине седмог и осмог разреда; наставници грађанског васпитања, педагог и психолог 

Облици рада: групни рад, презентација, ( радионице)  

*документација о реализацији пројекта ПО води се у ученичком портфолију за шта је задужен одељенски старешина. Избор радионица и динамика 

реализације је по процени и избору ОС и других предметних наставника који ће их реализовати.  

     Овај програм је саставни део програма рада одељенских заједница. Период предвиђен за реализацију је ОКТОБАР – МАЈ 

ПЛАН  РАДА 
Разред Активности Реализатори 



 

 

 

 

7. 1. ОБЛАСТ Самоспознаја 

- Ја о себи 

- Жеље, интересовања, склоности; моје способности 

- Самопроцена, туђа процена 

2. ОБЛАСТ Информисање 

- Образовни систем: школе у мом граду, образовни профили, захтеви занимања 

- Могућности запошљавања; области рада, квалификациони оквири 

- Занимања и улоге полова: предрасуде или чињенице 

3. ОБЛАСТ Могућности школовања 

- Биографије занимања 

- Пут способности – поређење личних способности са захтевима школовања  

- Рад у време промена и утицај нових технологија на тржиште рада: упознавање са новим могућностима школовања и 

каријере 

4. ОБЛАСТ Реални сусрети 

- Припрема и накнадна обрада реалних сусрета 

- Дан отворених врата; сајам занимања; посете / каталог занимања 

5. ОБЛАСТ Одлука 

- Аргументи за и против жељеног занимања 

- Поређење сопствених вредности, способности, школских оцена са захтевима даљег школовања 

 

педагог, психолог, 

одељењске 

старешине 

8. 1. ОБЛАСТ Самоспознаја 

- Проверавам своја интересовања, способности, очекивања и наде и размишљам о свом животном планирању 

- Мој живот за 10 – 15 година 

- Проверавам свој профил личности у односу на моје стечене квалификације и социјалне компетенције 

2. ОБЛАСТ Информисање о занимањима 

- Селективна анализа информативног материјала о жељеној школи/школама 

- Искористити понуду информација о новим структурама и новим захтевима у свету рада и занимања за одлуку 

3. ОБЛАСТ Могућности школовања и каријере 

- Жене – мушкарци у струци: препознавање стереотипних улога полова 

- Упознавање са захтевима школовања и струке ( кључне квалификације и социјалне компетенције)  

- Поређење: профил личности – школски, односно профил захтева занимања 

4. ОБЛАСТ Реални сусрети 

- Припрема и накнадна обрада реалних сусрета 

- Индивидуално распитивање у школи 

- Распитивање у предузећу, индивидуалне могућности за саветовање у служби за запошљавање 

- Интервјуи са експертима из школе и струке 

5. ОБЛАСТ Одлука 

- Проверевам уз укључивање родитеља, свој профил личности, своја искуства и спознаје са профилом захтева жељене школе 

- Одговори на питања: Шта је утицало на твоју одлуку ? Које школе су биле у ужем избору? За које си се одлучио/ла и зашто? 

Да ли ти је одлука вила лака ?  

- Доносим одлуку о школи 

*документација о реализацији пројекта ПО води се у ученичком портфолију за шта је задужен одељенски старешина. Избор 

радионица и динамика реализације је по процени и избору ОС и других предметних наставника који ће их реализовати.  

     Овај програм је саставни део програма рада одељенских заједница.  

Период предвиђен за реализацију је ОКТОБАР - МАЈ 2018/2019. године 

 

педагог, психолог, 

одељењске 

старешине 



 

 

 

 

План рада комисије за естетско, еколошко и хигијенско уређење школе 

 

Циљеви и задаци: 

 Циљ нам је да кроз читаву школску годину у све наставне и ваннаставне активности укључимо ученике, родитеље, раднике школе, м есну и локалну 

самоуправу и упознамо их са важношћу рециклирања папира, пластике, батерија, лименки… 

- да повећамо ниво еколошке свести код ученика, родитеља и радника школе.  

- да средимо околину школе…да декоришемо унутрањи простор школске зграде 

- да сваког месеца, у току школске године, обрађујемо по једну актуелну тему.  

Предлог плана извођења еколошке секције 

У току целе школске године: 

- Селективно прикупљање и разврставање отпада у школи…одлагање папирнатог отпада створеног у свакој учионици и на ходницима шко ле.  

- Ступити у контакт са „Recan“ фондом и покушати набавити уређај за рециклажу лименки.   

- Едуковати ученике о начелима здраве исхране и правилним навикама везаним за исту…. путем радионица, предавања, плаката.  

- Уређивање школске трпезарије са едукативним ученичким радовима 

- Организовање еко патроле које би пратиле уредност учионица, уредност околине школе, стање биљака у школским ходницима.  

- Организовати еко радионице, еко предавања у сарадњи са наставницима биологије и педагога школе  

- Направити еко обележја у школи, свака учионица разредне наставе требала би да има еко кутак или пано који би уређивали ученици припадајућих 

разреда 

- У сврху информисања ученика, радника школе и родитеља, у главном холу школе потребан је еколошки пано…који би пратио актуелна  еколошка 

дешавања.  

- У току године потребно је направити неколико изложби ученичких радова на теме: 

  Вода, енергија, отпад, живот једне лименке, правилна исхрана, здрав живот. Теме се могу у току године и мењати.  

- Уређивање дела ентеријера школе…за разредну наставу. 

- Постављање еколошких табле око школе 

- Постављање канти за рециклирање 

- Уредити прилаз главном улазу у школу 

- Повећати сарадњу са локалном управом и родитеља 

Календар 

Месец Тема Програмски садржаји 

Септембар Јесен је, почиње нова школска година 

• 16. 09. Светски дан озона 

• 20. 09. Светски дан деце 

• 20. 09. Светски дан чишћења околине 

• 22. 09. Светски дан без аутомобила  

• 23. 09. Светски дан уређивања околине 



 

 

 

 

• 26. 09. Светски дан чистих планина 

Октобар Месец детета 

• 05. 10. Светски дан животиња 

• 07. 10. Светски дан посматрања птица 

• 20. 10. Светски дан јабуке 

• 21. 10. Светски дан за нашу планету Земљу 

Новембар Болести зависности (штетне навике) 
• 17. 11. Дан без дуванског дима 

• 27. 11. Дан ништа немој куповати 

Децембар Новогодишњи вашар 
• 01. 12. Светски дан против АИДС-а 

• Организација вашара 

Јануар Енергија •  27. 01. Дан Светог Саве 

Фебруар Воде наше Србије 
• 02. 02. Светски дан водених станишта 

• 14. 02. Дан заљубљених 

Март Пролеће 
• 08. 03. Дан жена 

• 22. 03. Светски дан воде 

Април Пролећни вашар 
• 08. 04. Светски Дан Рома  

• 22. 04. Дан планете Земље 

Мај  Дан школе 
• 10. 05. Дан птица и дрвећа 

• 31. 05. Светски дан без цигара 

   

         Носиоци реализације овог плана и програма: Ученици, наставници разредне наставе, наставници биологије, одељењске старешине, педагог    

школе, домари, техничко особље школе, родитељи и координатори: Весне Б.Кодић и Травица Милица. 

 

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА  – „ БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА “ 

           Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета је веома сложен задатак, јер је Конвенција правни документ који је деци неразумљив. 

Стога је задатак наставника (одељењских старешина да на разумљив начин приближе деци садржину овог документа и учине га у његовим основним 

цртама применљив дечјем узрасту) . Уз Конвенцију, детету треба на разумљив начин објаснити одредбе члана 44. и 45. Закона о основама система 

образовања и васпитања којим су регулисане забране (дискримина- ције по било ком основу и друго).  

   Програм примене Конвенције о правима детета треба паралелно реализовати са садржајима и програмским задацима који произилазе из 

планова рада одељењске заједнице, секција, додатне наставе и кроз редовнеу наставу српског језика.  

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

            Посебну пажњу Школа је у обавези да посвети питању безбедности ученика, радника и имовине. У том циљу дужни су да се свакодневно и 

максимално ангажују сви субјекти у школи: директор, наставници и остали запослени у школи.  

   Програмску основу за ангажовање на плану безбедности ученика чине: упутство Министарства просвете, науке и техно- лошког 



 

 

 

 

развоја, Правилник о безбедности ученика и запослених радника у ОШ „Илија Бирчанин“, Протокол Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Статут Школе, Правилник о понашању ученика, Правилник о унутрашњем реду у ОШ, и посебно, Програм о мерама 

заштите и безбедности ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који чине саставни део Годишњег плана рада Школе.  

ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
            Поред наставе као доминантног облика образовно-васпитног рада у основној школи, значајну улогу, посебно у остваривању васпитне 

функције, имају разноврсни програми ваннаставних и осталих активвности ученика.  

  Посебни васпитно-образовни задаци друштвених и слободних активности ученика су: 

А) да подстичу разноврсне видове стваралаштва у свим областима живота и рада 

Б) да постичу и развијају самоиницијативу, самосталност, радозналост, истраживачке сколоности и жеље за новим сазнањима у области науке, 

технике, уметности, спорта и друштвеног живота 

В) да пружају услове за заједничку игру, забаву, спортске активности и испуњавају део  слободног времена корисним садржајима 

Г) да развијају физичке, здраве и емоционално стабилне личности.  

У ваннаставне и слободне активности укључују се ученици од првог до осмог разреда, с тим да се стални облици организују за ученике од 

четвртог до осмог разреда, а за ученике до трећег разреда се организују повремене активности у оквиру одељењских заједница.  

 

Пројекат „ Покренимо нашу децу “ за ученике разредне наставе 

Редни 

број 

Активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Разгибавамо врат Учитељ и 

ученици 

У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 

 

2. Јачамо рамена Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

3. Истежемо леђа Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

4. Истежемо бочни 

део леђа и трупа 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

5. Јачамо стомачне 

мишиће 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

6. Истежемо ноге и 

јачамо леђа и 

стомак 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

7. Јачамо ноге и 

стомак 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 



 

 

 

 

8. Јачамо ноге Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

9. Јачамо спољње 

мишиће ногу 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

10. Јачамо и истежемо 

ноге 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

11. Истежемо леђа и 

рамена 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

12. Беремо јабуке и 

стављамо у корпу 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

13. Исписујемо 

бројеве ногама по 

тлу 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

14. Котрљање оловке 

стопалом 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

15. Извући пертлу из 

патике ногом 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

16. Штафетне игре Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

17. Гужвати мараму 

прстима ногу па је 

онда исправити 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

18. Штафета 

марамицом 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

19. Вежба за јачање 

раменог појаса и 

мишића горњег 

дела леђа 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

20. Вежба за јачање 

руку и раменог 

појаса 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

21. Вежба за јачање 

бочних трбушних 

мишића 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

22. Вежба за истезање 

грудног коша. Ми- 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у  



 

 

 

 

шића доњег дела 

кичменог ступа 

играма,користе стечене вештине 

23. Вежба за истезање 

мишића раменог 

појаса 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

24. Вежба за јачање 

бочних трбушних 

мишића 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

25. Вежба за јачање 

мишића ногу 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

26. Вежба за јачање 

мишића ногу и 

карличног појаса 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

27. Вежба за јачање 

мишића 

потколенице 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

28. Вежба за јачање 

трбушних мишића 

и мишића раменог 

појаса 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

29. Вук и овца Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

30. Огледало Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

31. Направи Снешка Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

32. Погоди Снешка Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

33. Ходај мојим 

траговима 

Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

34. Змијин реп Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

35. Кошење Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 

36 Лишће и плодови Учитељ и 

ученици 
У току часа Ученици млађих разреда раде вежбе,радо учествују у 

играма,користе стечене вештине 
 



 

 

 

 

НАПОМЕНА: Ученици ће на часовима редовне наставе, свакодневно, у трајању од 15 минута,  изводити вежбе  са учитељем.      

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 Одељењски старешина је индивидуални стручни орган који руководи радом у одељењу са наглашеном организационом, 

педагошком и административном улогом.  

 Своје функције ОС остварује јединствено, координирајући рад и сарадњу свих ученика и чланица васпитног рада у одеље њу 

ученика, наставника, родитеља, стручних сарадника и других, односно одељењског већа, заједнице ученика, савета родитеља и сли чно.  

 Одељењски старешина је свакодневно са својим ђацима у смени. ОС има најјачи и пресудни утицај на формирање колектива 

ученика у одељењу. Међу задацима ОС је и праћење, понашање свих ученика у одељењу, праћење развојних промена, напредовање ученика  

у учењу и сталним активностима помоћ ученицима да се довољно успешно спремају да одговоре на захтеве предметних наставника у 

школи. ОС има задатак да заједно са предметним наставницима на одељењском већу доноси одлуке и за ученике свога одељења, спроводи 

те одлуке, прати поштовање одлука у одељењу.  

 Једна од најважнијих улога је свакако координирање рада предметних наставника, организовање допунске и додатне наставе  

у одељењу, организовање слободних активности у одељењу, брига о разредној заједници ученика. ОС је усмеривач и квалитетни 

утемељивач сарадње родитеља и школе. Све врсте излета, екскурзија, посета и смотри ђака припрема елаборатом од планирања до 

реализације и подношења извештаја органима и телима школе. ОС се брине о хигијенским, културним и радним навикама ученика, бр ине о 

физичком, здравстеном и соцвијалном стању ученика. Он је у функцији контроле успешности и напредовања ученика у школи. Све време 

ОС води рачуна о оптерећености ученика у Школи, анимира културно-забавни живот.  

 Годишњи програм рада ОС налази се у дневницима рада одељења, а садржи задатке које је ОС дужан да реализује, а међу које, као  

најважнији спада планирање и програмирање рада.  

  Одељењски старешина самоцтално или у сарадњи са другим чиниоцима образов- но-васпитног рада прави планове рада: 

-  програм одељењског већа (глобални и оперативни),  

-  програм одељењског старешине (глобални и оперативни),  

 - програм рада одељењске заједнице ученика (оперативни),  

 - програм рада савета родитеља одељења (оперативни). 

 

 ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  
Р. 

број 

Активности Носиоци активности Временс

ки оквир 

Показатељи 

Успешности 

Исходи 



 

 

 

 

1. Упознавање са 

ученицима 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IX На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

2. Обилазак школске 

зграде 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IX На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

3. Правила понашања у 

школи 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IX На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај припадно- 

сти заједници, активно учествују у 

разговору 

 

4. У сусрет,, Дечијој 

недељи” 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IX На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

5. Распоред дневних 

активности 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

X На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

6. Шта је другарство Учитељи, педагог, 

родитељи 

X На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

7. Друг – другу Учитељи, педагог, 

родитељи 

X На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

8. Где су права,ту су и 

обавезе  

Учитељи, педагог, 

родитељи 

X На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

9. Дружимо се са 

другом ОЗ 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

10. Наша правила Учитељи, педагог, 

родитељи 

XI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

11. Осећам... Учитељи, педагог, XI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

 



 

 

 

 

родитељи припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

12. Препознајем осећања Учитељи, педагог, 

родитељи 

XI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

13. Толеранција-

различити а једнаки 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници активно учествују 

у разговору  

 

14. На путу од куће до 

школе 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XII На крају часа-повратна информа ција о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

15. Саобраћајно 

васпитање 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XII На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

16.  Прослављамо Нову 

годину весело 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XII На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, доприносе 

промоцији акције  

 

17. Празници у мојој 

породици 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

XII На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују у 

акцији, прихватање традиционалних 

вредности  

 

18. Свети Сава-школска 

слава 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

I На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, прихватање 

традиционалних вредности  

 

19. Добри и лоши 

односи међу 

другарима 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

I На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

20. Међусобно 

уважавање 

Учитељи, педагог, II На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

 



 

 

 

 

родитељи припадности заједници  

21. На почетку другог 

.полугодишта 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

II На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, препознавање 

могућности  

 

22. Како се некад ишло у 

школу 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

III На крају часа-повратна информа ција о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

23. Навике правилне 

исхране 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

III На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, освешћеност  

 

24. Шта волимо да 

читамо 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

III На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници препознавање 

могућности  

 

25. Шта је солидарност Учитељи, педагог, 

родитељи 

III На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

26. Како да стекнемо 

више                                

знања 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

III На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, освешћеност  

 

27. Безбедно на улици и 

у школи 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IV На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

28. Осликавамо свет око 

нас 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IV На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

29. Чувамо нашу 

планету 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

IV На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, освешћеност  

 

30. Како бринемо о 

здрављу 

Учитељи, педагог, V На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

 



 

 

 

 

                 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Поново у школи – повратак у школу учитељ септембар Ученици активно учествују у 

разговору 

 

2. Наш знак одељења – стварамо знак 

одељења 

учитељ септембар Одабраће амблем одељења  

3. Наши дланови-представљање себе учитељ септембар Упознаће се боље међусобно  

родитељи припадности заједници  

31. Тајне-када и коме их 

поверавамо 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

V На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

32. Шта нас чини 

срећним 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

V На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

33. Наше жеље Учитељи, педагог, 

родитељи 

V На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, активно учествују 

у разговору  

 

34. Деца у природи 

чувају околину 

Учитељи, педагог, 

родитељи 

VI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, освешћеност  

 

35. Ђаци и учитељица Учитељи, педагог, 

родитељи 

VI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

36. Одељенска приредба Учитељи, педагог, 

родитељи 

VI На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници, доприносе 

промоцији акције  

 



 

 

 

 

4. Мој страх – причамо о страху и како 

да превазиђемо страх 

Учитељ, 

психолог 

септембар Научиће како да превазиђу 

страхове 

 

5. Моји снови – о чему често сањамо Учитељ, 

психолог 

септембар Кроз снове ће разликовати 

стварност од маште 

 

6. Моје жеље – које су нам жеље Учитељ, 

психолог 

октобар Препознаће могућности и жеље  

7. Лица и осећања – наша осећања 

 

Учитељ, 

психолог 

октобар Осећања су део нас и како их 

контролисати 

 

8. Кад сам срећан учитељ октобар Кроз различите ситуације научиће 

колико је лепо бити срећан 

 

9. Д као другрство......... – како да 

будемо добри другари  

Учитељ, педа- 

гог 

октобар Понашања ученика код куће и у 

школи зависи од другарства 

 

10. Семафор лепих речи учитељ новембар Ученици ће једни друге опи- 

сивати користећи лепе речи 

 

11. Како да будемо добри... – покажимо 

како да будемо добри једни према 

другима 

учитељ новембар Кроз свакодневне ситуације   

12. Како да будемо добри...-покажимо 

како да будемо добри једни према 

другима  

учитељ новембар Ученици ће усвојити правила 

понашања кроз разне ситуације 

 

13. Помоћ или нешто друго –шапутање 

на часу – да ли је помоћ или нешто 

друго 

учитељ новембар Повратна информација да ли и 

када смемо да шапућемо 

 

14. Мој портфолио – упознавање са 

портфолиом ученика 

учитељ новембар Повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности 

 

15. Дужности редара – које су дужности 

редара 

учитељ децембар Навикавање ученика на ред у 

колективу 

 

16. Уредимо  учионицу – како да уредимо 

и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи.Уређивање паноа 

учитељ децембар Навикавање ученика на сарадњу и 

договор 

 

17. Дочекајмо Нову годину – припремили 

смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

учитељ децембар Навикавање ученика о сопственој 

успешности и припадности 

колективу 

 



 

 

 

 

18. Дочекајмо Нову годину – припремили 

смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

учитељ децембар Навикавање ученика на 

поштовање празника 

 

19. Како смо прославили празнике – 

представом приказујемо одлике 

Божића и Божићних празника 

учитељ јануар Навикавање ученика да поштују 

празнике 

 

20. Празници некада и сада – 

представљамо представом како се 

некад празник славило, а како сада 

учитељ јануар Навикавање ученика на традицију  

21. Кад порастем бићу... – шта ће бити 

кад порасту, шта деца воле 

учитељ јануар Активно учешће и развијање 

осећаја припадности 

 

22. Кад старији говоре – поштујемо 

старије када говоре 

учитељ јануар Повратна информација о 

сопственој успешности и однос 

према старијима 

 

23. Реч је....... – које су нам ружне навике 

 

учитељ фебруар Развијају осећај припадности 

заједници 

 

24. Честитка за маму, баку –правимо 

честитку за маму или баку поводом 

осмог марта 

учитељ фебруар Развијају осећај припадности 

породици 

 

25. Изабран је....... – бирамо хигијеничара 

у одељењу, благајника... 

учитељ фебруар Развијање осећаја за сопствену 

хигијену 

 

26. Чувајмо здравље – како да сачувамо 

своје здравље 

учитељ март Развијати здраве навике  

27. Бавимо се спортом – зашто је добро 

да се бавимо спортом 

учитељ март Развијање спортског духа  

28. У сусрет пролећу – чувајмо природу учитељ март Развијање љубави према природи  

29. Форе и фазони – први април – Дан 

шале 

учитељ април Неговање позитивног духа у 

заједници 

 

30. Мобилни телефон – како и када  

користимо мобилни телефон 

учитељ април Неговање љубави према 

иновацијама 

 

31. Хало ко је тамо? – како користимо 

телефон 

учитељ април Ученици ће научити како да 

користе правилно телефон 

 

32. Како да користим компјутер – када и 

како користимо компјутер 

учитељ мај Научиће како да корисно користе 

компјутер 

 

33. Пратим црвени кружић – које емисије 

треба да гледамо на телевизији 

учитељ мај Неговање критичког односа  



 

 

 

 

34. Шта треба да читам – развијамо 

љубав према читању 

Учитељ, 

библиотекар 

мај Неговање љубави према књигама  

35. Научили смо – шта нам се највише 

допало на часовима одељенске 

заједнице током ове школске године 

учитељ јун Повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности 

 

36. Желим да се представим – 

припремамо приредбу за крај школске 

године 

учитељ јун Развијање осећаја припадности 

заједници 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи успешности Исходи 

 1.Поново у школи – повратак у 

школу. 

 2. Мој портфолио – презентовање 

портфолија.  

 3. Ово сам ја – представљање  

себе, колико се познајемо међу 

собом. 

 4. Како да откријем своје 

способности – ученици износе 

своја интересовања. 

Учитељ, 

ученици 
септембар 

На крају часа-повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници 
 

 5. Кад порастем бићу... 

 6. Дечја недеља 

 7. Како да учимо – уче како да уче 

и стекну навике у учењу 

8. Мој радни дан – организујемо 

радни  дан  и слободно време 

 9. Рођенданско стабло – знаком 

представљамо наш датум рођења 

Учитељица, 

педагог, 

родитељи, 

ученици 

октобар 

На крају часа- поврат- на информација о 

сопственој успе шности и осећај при 

падности заједници 

Ангажовање и уче ствовање у планира- ним 

активностима поводом Дечје недеље 

 

10.Десет топлих речи – бирамо 

најлепше речи да се обратимо 

11. Хајде да се договоримо 

12. Хајде да се дружимо – како 

да се дружимо 

Учитељица, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

     новембар 
На крају часа- повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници 

-  



 

 

 

 

13. Кад настане збрка 

14. Толеранција према 

разликама 
15. Да ли смо испунили досадашњи 

циљ – анализа 

16. Да ли смо испунили досадашњи 

циљ – анализа портфолија да ли су 

ученици постигли резултате које су 

до сада поставили 

17.Наша радна соба – како уредити 

радну собу 

18. Новогодишњи маскенбал – 

организујемо маскенбал на нивоу 

разреда 

 

 

 

Педагог, 

учитељица, 

ученици 

   

 

 

 

 децембар 

 

На крају часа- повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници  

 

19. Божић 

20. Свети Сава – правимо пано 

поводом Светог Саве 

21. Правила у учионици – усвајање 

правила у учионици, поштовање 

правила 

Учитељица, 

родитељи, 

ученици 

јануар 

На крају часа- по- вратна информација о 

сопственој успе- шности и осећај при 

падности заједници  

-  

22.Уредимо  учионицу – како да 

уредимо и чувамо и како да се 

понашамо у учионици и школи.  

23. Уређивање паноа 

Еколошке заповести – стичемо 

основна знања из екологије 

24. Рециклирај не фолирај 

 

Ученици, 

родитељи, 

педагог, 

учитељица 

фебруар На крају часа- повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници 

-  

25. Честитка за маму, баку –

правимо честитку за маму или 

баку поводом осмог марта 

26. Мој први хербаријум –

сакупљамо и правимо 

хербаријум биљака из нашег 

краја 

27. Здравље на уста улази 

28. Добродошлица ластавицама 

Ученици, 

учитељица, 

наставница 

биологије 

март 
На крају часа- повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници 
-  



 

 

 

 

29. Весели одељенски састанак  

– 1. април,  Дан шале 

30. Ускршњи штанд –припремамо 

штанд за Ускрс 

Учитељица, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

април На крају часа- поврат на информација о 

соп ственој успешности и осећај 

припадности заједници 

 

31. Да ли смо безбедни у саобраћају – 

уочавамо правила у саобраћају  

32. Шта треба да читам – развијамо 

љубав према читању 

33. Правимо наш часопис – 

електронска форма 

34. Правимо наш часопис – 

електронска форма 

Саобраћајна 

полиција, 

педагог, 

учитељица, 

ученици, 

родитељи 

 

 

мај 

На крају часа- повратна информација о 

сопственој успешности и осећај 

припадности заједници 

 

35. Научили смо – представљамо 

свој портфолио 

36. Желим да се представим – 

припремамо приредбу за крај 

школске године 

 

Ученици, 

учитељица 

 

јун 

На крају часа по вратна информација о 

сопственој успе- шности и осећај при 

падности заједници 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Р.бр. Активности 
Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 
Показатељи 

успешности 
Исходи 

 

1. 

 

 

1.Поново у школи – повратак у школу 

2. Мој портфолио – презентовање портфолија  

3. Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу 

собом 

4. Како да откријем своје способности – ученици износе своја 

интересовања 

Учитељ, 

ученици 
септембар 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 

  

2. 

1.  

 

 

 

5. Кад порастем бићу... 

6. Дечја недеља 

7. Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8. Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

9. Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум 

рођења 

Учитељица, 

педагог, 

родитељи, 

ученици 

Октобар 

- На крају часа- 

повратна информација 

о сопственој 

успешности и осећај 

припадно сти 

заједници 

- Ангажовање и 

учествовање у 

 



 

 

 

 

планираним актив 

ностима поводом 

Дечје недеље 

  2.   

10.Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се 

обратимо 

11. Хајде да се договоримо 

12. Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13. Кад настане збрка 

14. Толеранција према разликама 

Учитељица, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

новембар 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 

 

15. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа 

16. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија 

да ли су ученици постигли резултате које су до сада 

поставили 

17.Наша радна соба – како уредити радну собу 

18. Новогодишњи маскенбал – организујемо маскенбал на 

нивоу разреда 

 

Педагог, 

учитељица, 

ученици 

   

децембар 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

                            

3. 
19. Божић 

20. Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21. Правила у учионици – усвајање правила у учионици, 

поштовање правила 

Учитељица, 

родитељи, 

ученици 

јануар 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 22.Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да 

се понашамо у учионици и школи.  

23. Уређивање паноа 

Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24. Рециклирај не фолирај 

 

Ученици, 

родитељи, 

педагог, 

учитељица 

   фебруар На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 25. Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или 

баку поводом осмог марта 

26. Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо 

хербаријум биљака из нашег краја 

27. Здравље на уста улази 

28. Добродошлица ластавицама 

Ученици, 

учитељица, 

наставница 

биологије 

март 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 29. Весели одељенски састанак  

– први април,  Дан шале 

30. Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

Учитељица, 

ученици, 

родитељи, 

 

април 

На крају часа поврат 

на информа ција о 

сопственој успешно- 

 



 

 

 

 

педагог сти и осећај припад 

ности заједници 

 31. Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у 

саобраћају  

32. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

33. Правимо наш часопис – електронска форма 

34. Правимо наш часопис – електронска форма 

Саобраћајна 

полиција, пе- 

дагог, учите- 

љица, 

ученици, 

родитељи 

 

мај 

На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

 35. Научили смо – представљамо свој портфолио 

36. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај 

шк. год. 

Ученици, 

учитељица 

јун На крају часа поврат- 

на информација о 

сопственој успешно 

сти и осећај припад 

ности заједници 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ПЕТОГ РАЗРЕДА 
Р. број Активности Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. Почетак школске године, упознавање ученика, школски 

календар, распоред часова. Упознавање са кућним редом 

школе 

Одељенске старешине Септембар 

 

Педагошка 

документација 

 

2. 
Формирање одељенске заједнице и доносење плана рада 

ОС, ученици Септембар  Педагошка 

документација 

 

3. 
Актуелне теме везане за пети разред - прелазак са  

разредне на предм- етну наставу, превазилажење тешкоћа 

Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

роди тељи 

Септембар  Анкета ученика  

4. Избор активности према интересовању ученика 

(Ученичке органзације, 

Црвени крст, секције, 

Ваннаставне активности према интересовању ученика) 

Предметни настав- 

ници, одељенски 

старешина 

Септембар  Педагошка 

документација 

 

5. Укључивање ученика у слободне активности и у 

активности ''Дечије недеље'' на нивоу ОЗ, школе, 

општине 

Одељенске старешине 

и наставници задужени 

за Дечју недељу 

Октобар   Радови ученика  

6. Радионица: Како се доносе правила (Пројекат „Школа 

без насиља“) 

ОС, ученици Октобар   Радни материјал  

7. Међусобни однос ученика и осврт на успех Одељенски старешина Октобар  Анкета, дневник рада  



 

 

 

 

8. Успех и дисциплина на крају првог класификаци оног 

периода 

Одељенски старешина Октобар  Дневник рада  

9. Радионица о ненасилној комуникацији (Пројекат 

„Школа без насиља“) 

ОС, ученици Новембар   Радни материјал  

10. 
Ангажованост ученика у ван- наставним активностима, 

секцијама, додатни и допун- ски рад 

Одељенски 

старешина, предметни 

наставници 

Новембар  Дневник рада, 

ученичке свеске 

 

11. Развијање самосталности и критичког мишљења Одељенски старешина Новембар  Радови ученика  

12. Радионица: 

Наша су правила 

(Пројекат „Школа без насиља“) 

ОС, ученици Новембар  Радни материјал  

13. Актуелни проблеми и текућа пита- ња у ОЗ (општа и 

лична хигијена) 

ОС, ученици Децембар Дневник рада  

14. Одговорност за живот у заједници, изграђивање и 

неговање осећања за лепо 

Одељенске старешине Децембар Радови ученика  

15. 

Радионица:Ја сам личност - („огледало“; Ко сам ја?) 

(Про- јекат: „Школа без насиља“) 

Одељенске старешине Децембар Цртежи, радни  

материјал 

 

16. Књиге које читамо ОС, ученици Децембар Књиге  

17. Укључивање ученика у кул- турно-забавни програм на 

нивоу ОЗ и на нивоу школе 

ОС, ученици Јануар Представе  

18. Анализа успеха на крају првог полугодишта Одељенски старешине Јануар Дневник рада  

19. 
Прослава школске славе Свети Сава 

Предметни настав- 

ници, ученици 

Јануар Цртежи, представе  

20. Почетак другог полугоди- шта-како користити слободно 

време 

Одељенски старешина Фебруар Анкета о коришћењу 

слободног времена 

 

21. 

Однос ученик-наставник 

Одељенски старешина, 

предметни наставници, 

ученици 

Фебруар Анкете  

22. Искрено мишљење о наставнику Одељенски старешина Март Анкете  

23. 
Љубав према родитељима, старијима 

Одељенски 

старешина, ученици 

Март Ученички радови  

24. Радионица: Шта је све насиље (Пројекат „Школа без 

насиља“) 

Одељенски 

старешина, ученици 

Март Ученички радови  

25. Колико се бавимо спортским активностима Одељенски старешина Март   



 

 

 

 

26. Досадашњи успех - да ли смо задовољни ? ОС, ученици Април Дневник рада  

27. Новац и џепарац - како трошимо ? ОС, ученици Април   

28. Радионица: Како реагујемо на насиље  (Пројекат 

„Школа без насиља“) 

ОС, ученици Април Радни материјал  

29. 
Припреме за прославу дана школе 

ОС, ученици Мај Цртежи, хор, 

представе 

 

30. 
Анализа успеха и дисци-    плине на крају трећег 

тромесечја 

ОС Мај Дневник рада  

31. Радионица: Та тешка реч „Извини“ ОС, ученици Мај Радни материјал  

32. 
Обележавање Дана школе  - укључивање у акције на 

нивоу школе 

ОС, ученици 

наставници 

Мај Цртећи, хор, 

представе 

 

33. 
Реализација једнодневног излета(Београд- Ваљево- 

манастир Ћелије- Бранковина)) 

Одељенске старешине Јун Природне и културно- 

историј- ске 

знаменитости 

 

34. Анкета ученика о реализованом излету Одељенске старешине Јун анкета  

35. 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

Одељенске старешине Јун Дневник рада, 

педагошка доку 

ментација 

 

36. 
Похвале и награде најбољи- ма, актуелна збивања везана 

за крај школске године 

Одељењске ста 

решине, пред метни 

настав- ници 

Јун Похвалнице, дипломе,  

књиге 

 

                                                                                   

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

Р. 

број 

Садржаји активности / теме Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Развијање културе понашања 

– правилник понашања у 

школи; упознавање ученика 

са распоредом часова и 

школским календаром 

Одељењски 

старешина, 

одељење  

Сеп. Педагошка евиденција и шк. евиденција  



 

 

 

 

2. Формирање одељењске 

заједнице (избор председника, 

заменика и благајника) 

Одељењски 

Старешина, 

одељење  

Сеп. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

3. Толеранција/ нетолеранција  Одељењски 

Старешина 

одељење 

Сеп. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

4. Ја сам.....- Колико познајем 

себе 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Сеп. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

5. 
„Сви за једног, један за све“- 

када, како , зашто 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

 

Окт.  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

6. Како нас виде други/ Наше 

понашање је одраз наше 

личности 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Окт. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

7. Психофизичке одлике 

пубертета 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Окт. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

8. Лична и општа хигијена Одељењски 

Старешина 

одељење 

Окт. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

9. Здрава храна Одељењски 

Старешина 

одељење 

Нов.  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

10. „Шеровати и лајковати“- 

утицај друштвених мрежа  

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Нов. Педагошка евиденција и школска евиденција  

11. Поштујући себе поштујем и 

друге – „Школа без насиља“ 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Нов. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

12 Хумани односи међу 

половима 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Нов. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

13 Моја сарадња са психологом 

и педагогом Школе 

Одељењски 

Старешина 

Дец.  Педагошка евиденција и шк. евиденција  



 

 

 

 

одељење 

14 Да ли познајем технике 

учења? 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Дец. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

15 Решавање дисциплинских 

проблема у ОЗ   

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Дец. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

16 Спречио сам инцидент – 

„Школа без насиља“ 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Дец. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

17 Анализа успеха на крају 

класификационог периода 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јан. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

18 Екологија и њен значај Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јан.  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

19 Бонтон – како се понашам на 

јавним местима 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јан. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

20 Правилна комуникација – 

„Школа  без насиља“ 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јан. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

21 Како савладати бес – „Школа 

без насиља“ 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Феб. Педагошка евиденција и шк. евиденција  

22 Пушење и алкохолизам је 

штетно за здравље 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Феб. Педагошка евиденција  и шк.евиденција  

23 Шта су секте и како се борити 

против њих 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Март Педагошка евиденцијаи шк. евиденција  

24 Како избећи страхове и 

анксиозност 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Март Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

25 Значај и утицај породице у 

мом животу 

Одељењски 

Старешина 

Март  Педагошка евиденција  и шк. евиденција  



 

 

 

 

одељење 

26 Шта ми прија у школи, а шта 

бих мењао 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Март  Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

27 Друг, пријатељ, симпатија Одељењски 

Старешина 

одељење 

Април Педагошка евиденцијаи шк. евиденција  

28 Шта је то љубав Одељењски 

Старешина 

одељење 

Април Педагошка евиденција и шк. евиденција  

29 Болести зависности Одељењски 

Старешина 

одељење 

Април Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

30 Ја нисам поводљив – „Школа 

без насиља“ 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Април  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

31 Шта слушам, читам, гледам Одељењски 

Старешина 

одељење 

Мај Педагошка евиденција и шк. евиденција  

32 Свако нешто уме добро да 

ради- Пронађимо то! 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Мај Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

33 Припреме за екскурзију Одељењски 

Старешина 

одељење 

Мај - јун  Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

34 Извођење екскурзије и 

анализа 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Мај  Педагошка евиденција  и шк. евиденција  

35 Слободна тема- ученици 

предлажу 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јун  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

36 Анализа успеха на крају 

школске године 

Одељењски 

Старешина 

одељење 

Јун  Педагошка евиденција и шк. евиденција  

 



 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  СЕДМОГ РАЗРЕДА 
Р. 

број 

Активности Носиоци активности  Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Правила понашања у 

одељењу 

Одељенски старешина 

,ученици 

Септем-

бар 

Промена понашања 
 

2. Однос наставник – 

ученик 

Одељенски старешина 

,ученици 

Септем-

бар 

Промена понашања 
 

3. Сабирне акције, циљеви, 

задаци и организације 

Одељенски старешина 

,ученици 

Септем-

бар 

 Развој међусобне 

организације,комуникац-ије 

 

4. Брига о здрављу, развија- 

ње личне одговорности о 

хигијени тела, чистоћа 

зуба, косе, обуће 

Одељенски старешина 

,ученици,наставник 

биологије 

Септем-

бар 

Подизање нивоа свести о значају бриге о 

здрављу,превентиви,подизања нивоа 

хигијене 

 

5. Методе рационалног 

учења (нови предмети) 

Одељенски старешина 

,ученици,педагог 

октобар Развој логичког начина 

размишљања,повезивање претходно 

стеченог знања са новим сазнањима 

 

6. Посета Сајму књига Одељенски старешина 

,ученици 

октобар Развој љубави према књизи, повезивање 

са планом и програмом српског језика 

 

7. Бес и како га савладати Одељенски старешина 

,ученици,психолог 

октобар Разумевање узрока беса,методе за његово 

превазилажење 

 

8. Дечја права – 

конвенција о дечјим 

правима 

Одељенски старешина 

,ученици 

октобар Упознавање са дечијим правима али и 

обавезама 

 

9. Анализа успеха – 

појединца и одељења 

Одељенски старешина 

,ученици 

новембар Побољшање успеха појединца и одељења 
 

10. Узроци изостајања 

ученика 

Одељенски старешина 

,ученици 

новембар Отклањање узрока изостајања ученика 
 

11. Болести зависности Одељенски старешина 

,ученици,наставник 

биологије 

новембар Упознавање са болестима зависности 

узроцима и последицама по појединца и 

породицу  

 

12. Болести зависности – 

израда паноа 

Одељенски старешина 

,ученици 

новембар Креативан начин изражавања стечених 

знања о болестима зависности 

 

13. Однос – родитељ, дете – 

конфликт 

Одељенски старешина 

,ученици 

новембар  Упознавање са  узроцима и последицама 

конфликта на релацији родитељ и дете 

 

14. Професионално 

информисање – Моје 

Одељенски старешина 

,ученици,психолог 

децембар Стицање објективности о могућностима и 

способностима ученика приликом 

 



 

 

 

 

будуће занимање одабира занимања 

15. Професионална 

оријентација – израда 

паноа 

Одељенски старешина 

,ученици 

децембар Креативан начин изражавања стечених 

знања о професионалној оријентацији 

 

16. Разговор о систему 

вредности код ученика 

Одељенски старешина 

,ученици 

децембар Усвајање одговарајућих вредности  
 

17. Припрема и прослава 

Нове године 

Одељенски старешина 

,ученици 

децембар Организација прославе 
 

18. Наш успех на крају 

првог полугодишта – 

оцена успешности 

Одељенски старешина 

,ученици 

јануар Анализирање резултата успеха и 

дисциплине 

 

19. Прослава школске славе 

Свети Сава 

Одељенски старешина 

,ученици,наставници 

музичке културе 

јануар Организација прославе 
 

20. Хуманизација односа 

међу половима 

Одељенски старешина 

,ученици 

фебруар Разумевање разлика између полова и 

међусобно уважавање 

 

21. Оптерећеност ученика – 

редовна настава и 

слободне активности 

Одељенски старешина 

,ученици 

фебруар Начини  усклађивања редовне наставе и 

слободних активности 

 

22. Зависност успеха од 

рада и залагања 

Одељенски старешина 

,ученици 

фебруар Промена радних навика 
 

23. Како помоћи другу када 

му је најпотребније 

Одељенски старешина 

,ученици 

март Развој емпатије 
 

24. Понашање на јавном 

месту 

Одељенски старешина 

,ученици 

март Упознавање са правилима бонтона и 

њихово усвајање 

 

25. Посета позоришту, 

биоскопу, музеју... 

Одељенски старешина 

,ученици,наставник 

српског језика 

март Развој љубави према уметности ,подизање 

свести о култури 

 

26. Асертивно понашање Одељенски старешина 

,ученици 

март Усвајање начина изражавања и понашања 

који омогућавају слободу изражавања 

својих жеља,мишљења и потреба али без 

угрожавања туђих права 

 

27. Анализа успех и 

дисциплине на крају 

трећег класификационог 

периода 

Одељенски старешина 

,ученици 

април Анализирање резултата успеха и 

дисциплине 

 



 

 

 

 

28. Припреме за екскурзију Одељенски старешина 

,ученици 

април Правила понашања на екскурзији и 

упознавање са циљевима и задацима 

екскурзије 

 

29. Извођење екскурзије Одељенски старешина 

,ученици 

април Проширивање знања из 

биологије,историје ,географије и српског 

језика и књижевности 

 

30. Облици насилног 

понашања 

Одељенски старешина 

,ученици,психолог 

мај Упознавање са облицима насилног 

понашања,вербалног ,физичког 

социјалног,електронског и начинима 

борбе 

 

31. Учионица добре воље - 

радионица 

Одељенски старешина 

,ученици 

мај Развој „позитивних“ особина личности 
 

32. Конфликти и шта са 

њима 

Одељенски старешина 

,ученици 

мај Решавање узрока конфликта и  промена 

начина њихових решавања 

 

33. Безбедност у саобраћају Одељенски старешина 

,ученици,наставник ТиО 

мај Подизање свести о опасностима у 

саобраћају и превазилажењу истих 

 

34. Слободне време – како 

га активно и квалитетно 

провести 

Одељенски старешина 

,ученици 

мај Боља организација  и квалитет провођења 

истог 

 

35. Сумирање резултата и 

предлози оцена из 

владања 

Одељенски старешина 

,ученици 

јун Бољи резултати  
 

36. Правила понашања у 

одељењу  

Одељенски старешина 

,ученици 

јун Смањење васпитно-дисциплинских 

проблема 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОСМОГ РАЗРЕДА 

Р. 

број 

Активности Носиоци активности Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Правила понашања у одељењу. 

Избор руководства 

одељ.заједнице. 

Грађење сарадничког односа у 

групи. 

Одељењски старeшина, 

ученици 

Септембар Промена понашања 
 

2. Однос наставник – ученик Одељењски старeшина, 

ученици 

Септембар Промена понашања 
 



 

 

 

 

3. Брига о здрављу, развијање личне 

одговорности о хигијени тела, 

чистоћа зуба, косе, обуће 

Одељењски старешина, 

ученици, наставник 

биологије 

Септембар Подизање нивоа свести о значају 

бриге о здрављу, превентиви, 

подизања нивоа хигијене 

 

4. Припреме за екскурзију Одељењски старешина, 

ученици 

Септембар Правила понашања на 

екскурзији и упознавање са 

циљевима и задацима екскурзије 

 

5. Извођење екскурзије Одељењски старешина, 

ученици 

Октобар Проширивање знања из 

биологије, историје, географије 

и српског језика и књижевности 

 

6. Договор о узајамним 

очекивањима, потребама и 

захтевима 

Одељењски старешина 

ученици, педагог 

Октобар Развијање свести о циљевима 

који су реални и остварљиви у 

складу са могућностима 

 

7. Посета Сајму књига. 

Сређивање педагошке 

документације. 

Одељењски старешина, 

ученици 

Октобар Развој љубави према књизи, 

повезивање са планом и 

програмом српског језика. 

Евиденција у Дневнику рада. 

 

8. Међувршњачко насиље-

упућивање у начине реаговања на 

појаву насиља у школи 

Одељењски старешина 

ученици, психолог 

октобар Разумевање узрока насиља, 

методе и начини за његово 

сузбијање, упознавање са свим 

облицима насиља, вербалног, 

електронског и физичког 

 

9. Дечја права – конвенција о дечјим 

правима 

Одељењски старешина, 

ученици 

октобар Упознавање са дечијим правима 

али и обавезама 

 

10. Анализа успеха – појединца и 

одељења 

Одељењски старешина, 

ученици 

Новембар Побољшање успеха појединца и 

одељења 

 

11. Узроци изостајања ученика Одељењски старешина, 

ученици 

Новембар Отклањање узрока изостајања 

ученика 

 

12. Болести зависности Одељењски старешина 

ученици, наставник 

биологије 

Новембар Упознавање са болестима зави- 

сности узроцима и последицама 

по појединца и породицу  

 

13. Грађење толеранције на 

различите ставове 

Одељењски старешина, 

ученици 

Новембар Развијање свести о различитости 

и потреби разумевања другачи- 

јих ставова и опредељења 

 

14. Грађење сарадничког односа у 

одељењу 

Одељењски старешина, 

ученици 

Децембар  Стицање свести о сарадњи и 

дружењу 

 

15. Професионално информисање – Одељењски старешина,у Децембар Стицање објективности о  



 

 

 

 

Моје будуће занимање ченици, психолог могућностима и способностима 

ученика приликом одабира 

занимања 

16. Међународни дан борбе против 

СИДЕ 

Одељењски старешина, 

ученици, стручни 

сарадник, волонтери ЦК 

Децембар Упознавање са узроцима и 

ризицима ове болести 

 

17. Истраживање својих осећања и 

потреба и разумевање осећања и 

потреба других 

Одељењски старешина, 

ученици 

Децембар Самоспознаја и развој емотивне 

личности 

 

18. Сређивање педагошке 

документације 

Одељењски старешина Децембар Благовремени унос свих 

података 

 

19. Наш успех на крају првог 

полугодишта – оцена успешности 

Одељењски старешина, 

ученици 

Јануар Анализирање резултата успеха и 

дисциплине 

 

20. Прослава школске славе Свети 

Сава 

Одељењски старешина, 

ученици,наставници 

музичке културе 

јануар Организација прославе  

21. Помоћ ученицима при 

укључивању у такмичења 

Одељењски старешина, 

ученици 

Јануар Развијање такмичарског духа  

22. Ризична понашања (пушење, 

алкохол и дрога) 

Одељењски старешина, 

ученици, едукативне 

радионице 

фебруар Увид у све мане и опасности 

ових навика 

 

23. Предавање: СИДА и полно 

преносиве болести 

Одељењски старешина, 

ученици, сарадници  

Завода за јавно здравље 

фебруар Упознавање са свим ризицима 

који постоје 

 

24. Како помоћи другу када му је 

најпотребније 

Одељењски старешина, 

ученици 

Март Развој емпатије  

25. Учење вредносних судова Одељењски старешина, 

ученици, стручни сарадник 

Март Упознавање са важећим 

системом вредности 

 

26. Разред као вредносни суд Одељењски старешина, 

ученици 

Март Постизање заједничког система 

вредности 

 

27. Анализа резултата такмичења. 

Сређивање педагошке 

документације. 

Одељењски старешина, 

ученици 

Март Увид ученика у сопствене 

могућности 

 

28. Анализа успех и дисциплине на 

крају трећег класификационог 

периода 

Одељењски старешина, 

ученици 

Март Анализирање резултата успеха и 

дисциплине 

 



 

 

 

 

29. Тест професионалних 

интересовања 

Одељењски старешина, 

ученици, психолог 

април Анализа способности ученика за 

поједина занимања 

 

30. Презентација резултата теста 

професионалних интересовања 

Одељењски старешина, 

ученици, стручни сарадник 

Април Развијање објективности о 

могућностима ученика при 

одабиру занимања 

 

31. Уређење школског простора Одељењски старешина, 

ученици 

Април Развијање свести о 

неопходности уредног и лепог 

окружења 

 

32. Припреме за организовање матуре Одељењски старешина, 

ученици 

Мај Лепо и пријатно дружење на 

завршетку осмого дишњег 

школовања 

 

33. Сређивање педагошке 

документације 

Одељењски старешина Мај Уредна евиденција у Дневнику 

рада 

 

34. Сумирање резултата и анализа 

успеха 

Одељењски старешина, 

ученици 

Мај Бољи резултати   

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Циљ: 
- Развијање код деце , осећај за хуманост и потребе да се помогне социјално угроженим лицима као и старим и немоћним особама.  

Задаци : 

- организација хуманитарних акција на нивоу школе 

- прикупљање средстава у виду новца, књига и других материјалних и нематеријалних добара  

- организација разноврсних хуманитарних спортских манифестације 

 

Руководиоци подмлатка Црвеног крста: Јелена Радоњић и Мојсије Дмитровић 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. - усвајање Годишњег плана рада 

- прикупљање чланарине 

- акција прикупљања уџбеника и школског прибора 

- акција: Безбедност у саобраћају 

-недеља борбе против туберколозе 

- припреме за трку; За срећније детињство 

М. Дмитровић и Ј. 

Радоњић Муп Земун, 

учитељ и наст. Физ. и 

здр. васп. 

Септембар Годишњи план 

рада је усвојен 

-прикупљени 

уџбеници у јуну 

и подељени у 

току септембра  

 

2. - акција: Солидарност на делу Одељ. стар. Током године   



 

 

 

 

3. организовање добросуседске помоћи старим лицима, инвалидима, 

болесним и усамљеним лицима 
Одељ.стар. Током године   

4. - израда новогодишњих честитки, прику- пљање пакетића, 

слаткиша, играчака и др. за сиромашну децу избегла и расељана 

лица, посета болници.  

- обележавање Дана борбе против сиде и предавање на исту тему. 

ОС и ученици од 

првог до осмог 

разреда 

Током године    

5. - организовање и спровођење наградног конкурса на тему: Крв 

живот значи.  

- припрема екипе Прве помоћи за такмичење. 

Учитељи и наст. 

српског језика и књ. 

Током године   

6. - припрема програма за 8. март у школи 

- припрема четвртака за такмичење „ Шта знам о Црвеном крсту“ 

Учитељи и пнаст.  

Срп ског језика и књ. 

Фебруар- 

Март  

  

7. - градско такмичење „ Шта знам о ЦК“ 

- организација сређивања школске средине 

- општинско такмичење из Прве помоћи и припрема за градско 

Учитељи и наст. 

српског језика и књ. 

Април-мај   

8. - пријем првака у органицају ЦК 

- обележавање међународног Дана Црвеног крста, 8. маја 

- акција цртања на кеју - Крв живот значи 

Учитељи и наст. 

српског језика и књ. 

Мај-јун   

 

               ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 А) Циљеви:  

                    У овој школској години наставничко веће ће своју активност усмеравати на: 
 - осавремењивању и и модернизацији дидактичко-техничке основе наставног рада како би се успешније остварили постављени задаци;  

 - изграђивању позитивне оријентације за успех свих чинилаца у школи:наставника, ученика и родитеља у стварању позитивне климе;  

 - усавршавању наставника у примени ефикасније образовне технологије како би се ученици мотивисали на континуиран и самосталана рада;  

 Б) Задаци Наставничког већа: 

Основни задатак Наставничког већа је да иницира и ствара програмске, организационе, кадровске, материјално-техничке и стручне 

претпоставке за успешан васпитно - образовни рад у школи. Од Наставничког већа, као највишег стручног органа, зависи остваривање наставног плана и 

програма, односно Програма рада основне школе.  

Полазећи од одредби члана 65. Закона о основама система образовања и васпитања, садржај рада Наставничког већа обухвата следеће 

задатке: 

     -  Учешће у планирању и програмирању васпитно-образовног рада; 

     -  Анализа успеха и дисциплине ученика, разматрање укупних резултата васпитно-образовног рада школе и преузимање мера за његово унапређење; 

     -  Разматрање и утврђивање предлога Извештаја о раду школе и Годишњег програма рада школе.  

     -  Праћење и усмеравање реализације школског програма и наставног плана и програма појединих наставних предмета и у целини;  



 

 

 

 

     -  Анализа и усмеравање рада других стручних органа у школи; 

     -  Усмеравање, подстицање и анализа активности на вредновању и самовредновању резултата рада у школи; 

     -  Похваљивање и награђивање и изрицање васпитно-дисцишшнских мера ученицима; 

     -  Разматрање организационих питања од интереса за рад школе у целини; 

     -  Разматрање свих других питања, која су законом и другим актима предвиђена.  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Програмски садржаји Динамика Носиоци послова 

1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

- Анализа организационо-техничких припрема за почетак рада у новој школској години 

- Материјално-техничка припремљеност објеката и просторни услови, 

Август, 

септембар  

Директор, ПП служба и Стручна већа  

 - Постављање организације васпитно-образовног рада:  

 - кадровски услови,  

 - број и структура одељења, успех и број ученика по одељењима,  

 - подела предмета на наставнике,  

 - школски календар (ритам рада у току школске године),  

 - пријем првака,  

 - подела бесплатних уџбеника за ученике 

 - организација екскурзија, излета, наставе у природи и посета културним институцијама  

 - јавна и културна делатност школе 

Август, 

септембар 

 

 

директор, ПП служба 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ РАД 



 

 

 

 

1. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за шк. 2021/2022. годину. 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ГПР школе за школску 2020/2021. год.  

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. год. 

4. Усвајање Анекса школског плана и програма за 2021/2022. годину 

5. Разматрање и усвајање Плана сталног стручног усавршавања и стицања звања 

наставника за школску 2021/2022. 

6.  Усвајање Извештаја о раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања за 2020/2021. 

7. формирање тимова за: Школско развојно планирање, Самовредновање, Тим за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Дан отворених врата, Дан 

посете часова. 
8. Концепција планирања наставног рада  (годишњи планови наставних тема и месечни 

оперативни планови наставних јединица) 

  

септембар 

 

 

Директор, помоћник директора, ПП 

служба 

 

1. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА РАДА 

1. Доношење Програма рада вредновања и самовредновања резултата рада у складу са  

Правилником о вредновању  

 - периодична анализа вредновања и самовредновања резултата рада 

новембар, 

тромесечмо 

педагог и тимови за самовредно- вање 

2. Анализа остварених резултата на крају појединих класификационих периода у току 

школске године 

3. Анализа стања опште безбедности у школи 

4. Анализа рада осталих облика наставих активности: изборне, допунске , додатне 

наставе, инклузивног образовања 

5. Анализа рада такмичења, смотри, секција, комисија, ученичких организација, 

културних и јавних манифестација и других видова слободних активности 

6. Реализација Годишњег плана рада школе,  

7. Анализа рада стручних органа 

8. Разматрање извештаја о реализованим: екскурзијама, излетима, наставе у природи 

септембар 

новембар, 

јануар, 

април, 

новембар, 

април. 

новембар, 

фебруар, 

јун, новем- 

бар, април, 

новембар,  

април, јун 

Директор, педаго,г психолог, тим за 

безбедност, ПП служба, руководиоци 

стручних већа, стручне вође пута 

2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

1.Уређивање кабинета и њихово оспособљавање за практичну наставу, 

2. Набавка наставних средстава по наставним предметима у складу са Планом набавки а у 

током године 

 

ПП служба,  

тим настав- 



 

 

 

 

складу са могућностима и потребама Школе,  

3. Израда пројеката на актуелне теме у циљу унапређења квалитета рада, 

4. Утврђивање програма стручног усавршавањанаставника и примена иновација у раду - 

анализа реализације програма примене иновација у раду, 

5. Утврђивање и остваривање педагошко-нструктивног и саветодавног рада педагошко-

психолошке службе  

6. Предавања на актуелне теме у циљу стручног усавршавања наставника 

7. Квалитет односа у школи (радна атмосфера, међуљудски односи, поверење према 

родитељима, ученицима, наставницима, управи.  

новембар 

 

фебруар, 

 

новембар 

 

март 

ника 

 

директор 

тим настав- 

ника, 

 

ПП службе  

директор, ПП служба 

 3. МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ РАДУ 

1. Примена правилника о стимулисању, похвалама и наградама ученика, наставника и 

ненаставног ососбља  

2. Шта ученици цене, а шта не, код својих наставника (истраживачки рад)  

3. Тешкоће и конфликти на које ученици наилазе у свом раду 

4. Додела књига ученицима за остварене резултате на такмичењима 

мај - јун 

мај -  јун 

децембар - ап- 

рил и мај - јун 

Комисија, педагог, психолог, школски 

одбор, Наставничко  

веће, директор  

 
Тимови Наставничког већа 

Тим за сарадњу са родитељима (Саветом родитеља) 

Р. бр.  Име и презиме наставника Задужење 

1.  Средојевић Катарина  Члан 

2.  Александар Ђукановић Члан 

3.  Ракочевић Данијела Члан 

4.  Божић Милица Координатор 

5.  Дмитровић Мојсије Члан 

6.  Наталија Станковић Члан 

Тим за културну и јавну делатност школе 

1.  Александра Латиновић  Координатор 

2.  Јелена Бојанић Дупор Члан 

3.  Делибашић Владимир Члан 

4.  Стојановић Марија Члан 

5.  Кнежевић Велимир Члан 

6.  Голић Биљана Члан 



 

 

 

 

  Травица Милица Члан 

Тим за професионалну оријентацију ученика 

1.  Јасмина Крњајић Координатор 

2.  Катарина Јаковљевић Члан 

3.  Одељењске старешине 8. разр. Члан 

4.  Тодоровић Сања Члан 

Тим за естетско, еколошко и хигијенско уређење школе и друштвено користан рад 

1.  Пумпаловић Ивица Члан 

2.  МиодраговићМилица Члан 

3.  Ромић Јела Члан 

4.  Бранка Лалић Члан 

5.  Вукица Изгаревић Члан 

6.  Јелена Бојанић Дупор Координатор 

Тим за безбедност (елиминисање кризне ситуације) 

1.  Директор Координатор 

2.  Дмитровић Мојсије Члан 

3.  Бојовић Славица Члан 

4.  Симоновић Татјана Члан 

5.  Делибашић Владимир Члан 

 

Тимови за вредновање и самовредновање резултата рада школе 

Назив кључне области 

Р. бр. Постигнућа ученика 

1.  Јасмина Крњајић Координатор – школски педагог 

2.  Скакавац Валентина Члан – професор математике 

3.  МедићЂорђе Члан - професор разредне наставе 

4.  Вања Јошић Члан - ученик 8/3 

5.  Гордана Бабић Члан - родитељ 3/1 

 

Подршка ученицима 



 

 

 

 

1.  Катарина Јаковљевић Координатор – школски психолог 

2.  Маријана Крајчиновић Мандић Члан - професор разредне наставе 

3.  Делибашић Радован Члан – професор информатике и рачунарства 

4.  Јелена Јаковљевић Члан – професор географије 

5.  Светлана Ћосић Члан - родитељ 8/1 

6.  Петар Мушкиња Члан - ученик 8/5 

Тим за школско развојно планирање 

1.  Михајловић Драгана Координатор – професор физике 

2.  Тодоровић Сања Члан – професор разредне наставе 

3.  Тегелтија Влајко Члан – професор – стручни сарадник 

4.  Медић Ђорђе Члан – професор разредне наставе 

5.  Сања Иванић Дељанин Члан – професор хемије 

5.  Данијела Кондић  Члан – родитељ 3/3 

6.  Ђорђе Дукић  Члан - представник локалне самоуправе 

7.  Омар Мехмеди Члан – ученик 7/6 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1. Директор Координатор 

 

 

 

2. Јасмина Крњајић Школски педагог 

3. Катарина Јаковљевић Школски психолог 

4. Марија Стојановић Проф. разредне наставе 

5. Јелена Папић Миленковић Проф. математике 

6. Сања Иванић Дељанин Проф. хемије 

7. Татјана Симоновић Проф. разредне наставе 

8. Предраг Грујић Родитељ, 3/6 

9. Лана Милосављевић  Ученик, 8/5 

10. Ивана Бимбашић предст. лок. самоуправе 



 

 

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

1.  Мојсије Дмитровић, помоћник директора 

2.  Драгица суботић Цветковић, професор географије 

3.  Ивица Пумпаловић, професор ТИО 

4.  Снежана Станковић, професор математике 

5.  Јована Кастратовић Кривокапић, професор енглеског језика 

6.  Мирјана Станојевић, наставник физичког и здравственог васпитања 

7.  Сања Иванић Дељанин, професор хемије 

8.  Биљана Васић, професор енглеског језика 

9.  Никола Лалић 7/6 

10.  Родитељ, Милица Басарић 2/1 

 

 

Тим за професионални развој наставника 

1. Јасмина Крњајић Школски педагог 

2. Катарина Јаковљевић Школски психолог 

3. Јелена Папић Миленковић  професор математике 

4. Стојић Весна професор српског језика и књижевности 

5. Александра Рудњанин  професор енглескогг језика 

6. Инна Голотенко професор руског језика 

7. Наталија Станковић  професор разредне наставе 

8. Сања Бешлић  професор предметне наставе 

 

 

Р. 

број 

Тим за спречавање осипања ромске деце и спречавања 

малолетничких бракова 

Име и презиме 

1.  Јасмина Крњајић, педагог 

2.  Катарина Јаковљевић, психолог 

3.  Мојсије Дмитровић, помоћник директора 

4.  Соња Бачиловић, професор енглеског језика 



 

 

 

 

5.  Милица Божић, наставник физичког васпитања 

6.  Сеада Ајвазовић, педагошки асистент 

7.  Радивојевић Славица, професор разредне наставе 

8.  Сања Тодоровић, професор разредне наставе 

9.  Сузана Милићевић, професор разредне наставе 

10.  Јелена Радоњић, професор разредне наставе 

 

Тим за инклузију 

1.  Катарина Јаковљевић, школски психолог Координатор 

2.  Јасмина Крњајић, школски педагог члан 

3.  Весна Мијатов, проф. разредне наставе   члан 

4.  Снежана Станковић, професор математике члан 

5.  Јелена Радоњић, проф. разредне наставе члан 

 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

1.  Катарина Јаковљевић, школски психолог члан 

2.  Јасмина Крњајић, школски педагог координатор 

3.  Мојсије Дмитровић, помоћник директора члан 

4.  Катарина Средојевић, професор разредне наставе члан 

5.  Сеада Aјвазовић, педагошки асистент члан 

6.  Снежана Антуновић, професор разредне наставе члан 

7.  Соња Бачиловић, професор енглеског језика члан 

 

Подмладак Црвеног крста 

1.  Јелена Радоњић Координатор 

2.  Мојсије Дмитровић Члан 

Дечји савез: 

1.  Божић Милица Координатор 

2.  Миодраговић Милица Члан 

Ученички парламент: 

1.  Јасмина Крњајић Координатор 



 

 

 

 

2.  Ана Мариновић Члан 

3.  Биљана Васић  Члан 

4.  Јелена Марић  Члан 

5.  Мила Кљајић Члан 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

       Састав Педагошког колегијума: 

Р. бр. Име и презиме Задужење Функција, радно место 

1. Боги Гогић Председавајући Директор 

2. Мојсије Дмитровић Члан Помоћник директора 

3. Катарина Јаковљевић Члан Психолог 

4. Јасмина Крњајић Члан Педагог 

5. Марија Стојановић Руководилац стручног већа разредне наставе   Проф.разредне наставе  

6. Радован Делибашић Руководилац стручног већа ТиТ и информатике и рачунарства   Проф. информатике и рачунарства 

7. Александра Рудњанин Руководилац стручног већа за језик и комуникације   Проф. енглеског језоика 

8. Валентина Скакавац Руководилац стручног већа  математике   Проф. математике 

9. Александар Степић Руководилац стручног већа за уметности   Проф. музичке културе 

10. Драгана Михајловић Руководилац тима за школско развојно планирање   Проф. физике 

11. Сања Иванић Дељанин  Руководилац стручног већа природних наука   Проф. хемије 

12. Никола Добријевић Руководилац стручног већа за друштвене науке   Проф. историје 

13. Милица Божић Руководилац стручног већа за физичко васпитање   Наставник физичког и здр. васпитања 

 
Програмски задаци Педагошког колегијума 

Општи и посебни задаци 

        Педагошки колегијум чене: Руководиоци одељенских већа, стручних већа стручних актива, стручни сарадници и директор школе. Педагошки 

колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са: 

 - подизањем квалитета и унапређења ВОР-а; 

 - организовањем педагошко-инструктивног увида и надзора и преузимањем мера за унапређење и усвршавање рада наставника и стручних 

сарадника; 

 - иновирањем и остваривањем развојног планирања; 

 - планирањем стручног усвршавања наставника.  

        Поред ових, општих питања, педагошки колегијум: 



 

 

 

 

 - даје мишљење, предлоге, сугестије, иницијативе директору непосредно, а Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору посредно, о 

овим актуелним питањима и проблемима, која се тучу наставе и ВОР-а у целини; 

 - помаже директору у припреми седница Наставничког већа (предлаже теме за дневни ред и анализира питања у вези са тим) ;  

 - активно учествује у разматрању питања, која се односе на реализацију Годишњег програма школе по областима и месецима у току ш колске 

године; 

 - предлаже теме и предаваче у циљу стручног усвршавања наставника, уздизање родитеља и ученика на виши ниво њихове опште културе; 

 - помаже дирекгору да усмерава и усклађује рад других стручних органа у школи и остварује интегративну функцију на реализацији: 

наставник - ученик – родитељ - друштвено окружење; 

- прати исходе образовања по наставним областима и предметима и предлаже мере да се обезбеди стална евалуација квалитета циљева образовања и 

васпитања из општих и посебних основа школског програма; 

- анализира сва остала конкретна питања и проблеме који се јављају у процесу наставе.  

 
Начин рада Педагошког колегијума 

     Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а у његовом одсуству помоћник директора или лице које директор одреди.  

     Педагошки колегијум се састаје по потреби.  

     На Педагошком колегијуму се износе мишљења, сугестије, предлози, иницијативе. уз образложење, а после исцрпне расправе и претресања 

одређених тема и питања, обавезно се, по могућности конзесусом (уз право на посебно мишљење) , уобличавају ставови у виду  закључка са предлогом 

на решење, носиоцима задатка и роком за њихову реализацију.  

      Педагошки колегијум разматра тематска питања, формулисана по тачкама дневног реда, ако седници присуствује више од половине његових чланова.  

Оперативни план рада Педагошког колегијума 
 

Р.број САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Носиоци послова 

1. Иновације у настави - операционализација циљева и задатака 

Конституисање Педагошког колегијума 

Формирање тима за инклузију и усвајање Плана рада за 2021/2022. годину 

Предлози за IOP у школској 2021/2022. години. 

Реализација васпитно-образовних задатака у септембру са нагласком на обавезе и задатке 

наставника,  

Иновације у настави - операционализација циљева и задатака 

Извештај педагога у вези са месечним и годишњим плановима  

Разно 

 

Директор, 

чланови ПК 

Директор, 

чланови ПК 



 

 

 

 

2. Анализа безбедности ученика у Школи 

Рад стручнх органа у школи - садржај и циљеви 

Посебни програми ВОР-а (допунска, додатна настава, секције...) 

Оцењивање ученика 

Активност на вредновању и самовредновању  

Директор, ПП служба, тим 

наставника 

 

3. Облици зависности-предавање 

Атмосфера и међуљудски односи 

Сарадња са родитељима - могуће тешкоће 

Припрема за општинско такмичење 

ПП служба, директор, тим 

наставника стручна   већа 

4. Анализа реализације ГПР Школе 

Анализа реализације самовредновања школе 

Анализа реализације Школског развојног плана 

ПП служба, директор, тим 

наставника, стручна већа, Дра-     

гана Михајловић 

5. Понашање ученика као последица утицаја породице, школе и средине - предавање 

Педагош. -инструкт. и савет. функција директора 

Припреме за извођење наст. у прир. излета, екскурзија 

Анализа рада ученичкихорганизација, секција,  

култ. и јавних манифестација и других облика ваннаставних активности  

ПП служба. директор, руков.  

ученици, организација, секција 

 и других тела 

6. Оцена активности на вредновању и самовредновању резултата рада,  

Анализа резултата са општинских и градских так 

Координатор по кључним 

областима, ПП служба, 

директор 

7. Анализа резултата са општинских и градских такмичења, предлог похвала и признања ученицима 

Анализа успеха и дисциплине на крају шк. године 

Оцена реализације ГПР Школе 

Руководиоци стручних већа 

ПП служба, директор 

    

     Поред наведених тема и области на седицама Педагошког колегијума ће се разматрати сва друга актуелна питања у вези са ВОР -ом у школи, 

вршити оперативне припреме за седнице Наставничког већа и заузимати ставови од битног значаја за рад Школе.  

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Задаци одељењског већа 

          Одељењско – разредно веће чине сви наставници који предају у одељењу, односно одељењима једног разреда. У разредној настави 

одељењско веће чине одељењске старешине: првог, другог, трећег и четвртог разреда, предметни наставници енглеског језика, верске наставе и 

ромског језика са елементима националне културе. У предметној настави одељењско веће чине наставници који предају у: петом, ш естом, седмом и 

осмом разреду. 

        Одељењска већа се образују на нивоу свих одељења  једног разреда ради претресања и решавања питања из области васпитно -образовног 

рада од интереса за поједина одељења у оквиру истог разреда.  

        Одељењско веће у оквиру образовних, васпитних и организационих питања врши следеће послове: 



 

 

 

 

-непосредно организује васпитно-образовни рад одељења и унапређује тај рад; 

-остварује стални увид у резултате рада ученика, утврђује оцене и општи успех ученика у складу са законом;  

-похваљује ученике, изриче им васпитно-дисциплинске мере и предлаже наставничком већу похвале и васпитНо-дисциплинске мере ученицима; 

-упознаје се условима рада и живота ученика предлаже наставничком већу, школском одбору и директору школе мере за њихово побољшање; 

-предлаже Наставничком већу:програм стручног усавршавањанаставника, посета, излета, екскурзија;  

-сарађује са родитељима и расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима; 

-обавља и друге задатке и послове у оквиру својиховлашћења и по захтеву наставничког већа и директора.  

        

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Циљеви и задаци ОВ првог разреда 

➢ Утврђивање планова рада свих тела у одељењу и разреду,  

➢ Распоред вежби, тестова, контролних задатака,  

➢ Разматрање резултата рада и утврђивање успеха на крају квалификационог периода, полугодишта и краја школске године,  

➢ Усклађивање рада наставника, корелација наставних предмета и одељења,  

➢ Стручно усавршавање наставника 

➢ Иновације и коришћење савремених наставних средстава у настави,  

➢ Угледни часови,  

➢ Договор о уједначавању критеријума оцењивања у складу са законом и правилником  

➢ Договор око организације допунске наставе, изборних предмета, индивидуализоване и инклузивне наставе као и слободних 

активности ученика,  

➢ Планирање и организовање посета, обилазака, поулдневних излета, наставе у природи и слично,  

Чланови одељењског већа првог разреда разреда су: 
             1/1  Средојевић Катарина 

1/2  Станковић Наталија 

1/3  Травица Милица 

1/4  Радоњић Јелена 

1/5  Медић Снежана, руководилац одељењског већа 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 
Ред. 

бр 
Активности 

Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 
Показатељи успешности Исходи 



 

 

 

 

1. 1. Утврђивање организације 

рада наставних и 

ваннаставних садржаја 

2.Утврђивање плана посета, 

излета и наставе у природи 

3.Договор око начина 

провере знања 

4.Договор у вези потребног 

прибора и часописа 

5. Договор у вези секција , 

предавања и угледних часова 

6.Разно 

Одељењско 

веће 1. раз. 
Септембар 

 

Постизање договора по свим тачкама дневног 

реда 
 

 

2. 1.Анализа успеха дисципли- 

не на I класификационом 

периоду 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Предлог мера за побољша 

ње успеха 

  Одељењско 

веће 1. раз. 
новембар 

- Одређивање датума  посете позоришту;  

- Датуми организовања радионица за будуће 

прваке  

- Евидентирање ученика који имају потешкоћа у 

учењу и ученика који ће радити по 

индивидуално-образовном плану 

 

3. 1.Анализа успеха и дисци- 

плине на крају I полуго- 

дишта 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Предлог мера за побољша- 

ње успеха 

4.Разно  

Одељењско 

веће 1. раз 
Јануар  

- Анализа успеха и дисциплине на крају  I 

полугодишта по одељењима.  

- Појединачни извештаји о реализацији наставног 

плана и програма 

 

4. 
1.Анализа успеха и дисци 

плине на крају 3. класифика- 

ционог периода 

2.Реализација плана и про- 

грама 

3. Стручно предавање у 

оквиру Већа.  

5. Разно 

Одељењско 

веће 1. раз 
април 

- Анализа успеха и дисциплине на крају  3. 

класификационог перио- да, по одељењи ма. 

Посебан осврт на ученике који су неоцењени и 

који имају тешкоће у раду. 

- Подношење извештаја педагош- ког асистен та и 

разредних старе- шина о успешности у раду 

учени- ка који ра- де по ИОП-у или има ју 

индивидуализовани приступ у раду. 

- Евидентирање учени ка који су постигли 

 



 

 

 

 

запажене резултате на  такмичењима која су 

организована у прет ходном периоду. 

6666 

5. 

1.Анализа успеха и дисципли 

не на крају школке године 

2.Реализација плана и програ 

ма  допунске и додатне наст. 

3.Извештај о једнодневном 

излету и рекреативној наст. 

4.Разно, договор око реализа- 

ције разредних испита 

Одељењско 

веће 1. 

разреда 

Јун  

 

6. Извештај о разредним 

испитима 

Одељењско 

веће 1. разр. 
Август Број ученика који је положио разредни испит 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

      Циљеви и задаци ОВ другог разреда 

- Утврђивање планова рада свих тела у одељењу и разреду; 

- Распоред вежби, тестова, контролних задатака; 

- Разматрање резултата рада и утврђивање успеха; 

- Усклађивање рада наставника и корелација предмета; 

- Рад на професионалној оријентацији ученика; 

- Организовање излета, посета, екскурзија, прослава, ДКР; 

- Прати оптерећење ученика; 

- Индентификује ученике за самостални рад и самоучење; 

- Упућује ученике за додатни рад и слободне активности.  

Чланови одељењског већа другог разреда су: 

2/1  Снежана Антуновић 

2/2  Весна Мијатов 

2/3  Крајчиновић Мандић Маријана 

2/4  Милошевић Марина 

2/5  Ромић Јела, руководилац одељењског већа 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
Ред. Активности Носиоци Временск Показатељи успешности Исходи 



 

 

 

 

бр активности и оквир 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Утврђивање организације 

рада наставних и ваннастав- 

них садржаја 

2. Утврђивање плана посета, 

излета и наставе у природи 

3. Договор око начина 

провере знања 

4. Договор око прибора и 

часописа 

5.Разно 

Одељењско 

веће 2. разр. 
септембар Постизање  договора по свим тачкама дневног реда  

2. 

2. 

1.Анализа успеха дисципли- 

не на 1. класификационом 

периоду 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Рад са ученицима који 

имају тешкоће у раду 

4.Разно: посете, радионице за 

будуће прваке, новогодишњи 

вашар 

Одељењско 

веће 2. разр. 
новембар 

- Одређивање датума  посете позоришту;  

- Датуми организовања радионица за будуће прваке  

- Евидентирање ученика који имају потешкоћа у 

учењу и ученика који ће радити по индивидуално-

образовном плану 

 

3.      3. 

1.Анализа успеха и дисципли 

не на крају 1. полугодишта 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Предлог мера за 

побољшање успеха 

4.Разно  

Одељењско 

веће 2. разр. 
      јануар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају  И 

полугодишта по одељењима.  

- Појединачни извештаји о реализацији наставног 

плана и програма 

 

 

4. 

1.Анализа успеха и дисципли 

не на крају 3. касификацио -

ног периода 

2.Реализација плана и 

програма 

3.Разно 

Одељењско 

веће 2. разр. 

    Април - Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

класификационог периода, по одељењима. Посебан 

осврт на ученике који су неоцењени и који имају 

тешкоће у раду. 

- Подношење извештаја педагош- ког асистента и 

разредних стареши на о успешности у раду ученика 

који раде по ИОП-у или имају индивидуализовани 

приступ у раду. 

 



 

 

 

 

- Евидентирање ученика који су постигли запажене 

резултате на  такмичењима која су организована у 

претходном периоду. 

5. 

1. Договор око термина реали 

зације и дестинације наставе у 

природи и  једнодневног из-

лета у новој школској години  

Одељењско 

веће 2. разр. 
        мај 

Договор око термина реализације наставе у природи 

и једноднев- ног излета, а дестинација је договорена 

у мају 2020. год. 

 

6. 

 

 

 

 

1.Анализа успеха и дисципли 

не на крају школске године 

2.Реализација плана и програ 

ма допунске и додатне наст. 

3.Извештај о једнодневном 

излету. 

4.Разно, договор око реализа- 

ције разредних испита 

Одељењско 

веће 2. разр- 

        јун 
  

7      7. 
Извештај о разредним 

испитима 

Одељењско 

веће 2. разр. 
август Број ученика који је положио разредни испит  

                                                                                                                                                                              

 Циљеви и задаци ОВ трећег разреда 

- Утврђивање планова рада свих тела у одељењу и разреду; 

- Распоред писмених задатака, вежби, тестова, контролних задатака;  

- Разматрање резултата рада и утврђивање успеха; 

- Усклађивање рада наставника и корелација предмета; 

- Рад на професионалној оријентацији ученика; 

- Организовање излета, посета, екскурзија, прослава, ДКР; 

- Прати оптерећење ученика; 

- Индентификује ученике за самостални рад и самоучење; 

- Упућује ученике за додатни рад и слободне активности. 

Чланови одељењског већа трећег разреда су: 

3/1  Ракочевић Данијела 

3/2  Бацић Снежана 

3/3  Миодраговић Милица 

3/4  Илић Весна, руководилац одељењског већа 

3/5  Милићевић Сузана 



 

 

 

 

3/6  Медић Ђорђе 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

Ред. 

бр. 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 
Показатељи успешности Исходи 

 

1. 

1. Утврђивање организаци- 

је рада наставних и 

ваннаставних садржаја 

2. Утврђивање плана 

посета, излета и наставе у 

природи 

3. Договор око начина 

провере знања 

4. Договор око прибора и 

часописа 

5. Разно 

Одељењско 

веће 3. 

разреда 

септембар Постизање  договора по свим тачкама дневног реда  

2. 

2. 

1.Анализа успеха дисци- 

плине на 1. класификаци- 

оном периоду 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Рад са ученицима који 

имају тешкоће у раду 

4.Разно:посете, радионице 

за будуће прваке, новогоди 

шњи вашар 

Одељењско 

веће 

3.разреда 

новембар 

- Одређивање датума  посете позоришту;  

- Датуми организовања радионица за будуће прваке  

- Евидентирање ученика који имају потешкоћа у учењу и 

ученика који ће радити по индивидуално-образовном 

плану 

 

3.      3. 

1.Анализа успеха и дисци 

плине на крају  1. полуг. 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Предлог мера за 

побољшање успеха 

4.Разно  

Одељењско 

веће 

3.разреда 

      јануар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају  И полугодишта 

по одељењима.  

- Појединачни извештаји о реализацији наставног плана и 

програма 

 

 

4. 

1.Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

Одељењско 

веће 3. разр. 

    април - Анализа успеха и дисциплине на крају  3. 

класификационог периода, по одељењима. Посебан осврт 

 



 

 

 

 

3.класификационог 

периода 

2.Реализација плана и 

програма 

3.Разно 

на ученике који су неоцењени и који имају тешкоће у 

раду. 

- Подношење извештаја педаго- шког асистента и 

разредних ста- решина о успешности у раду уче- ника 

који раде по ИОП-у или има ју индивидуализовани 

приступ у раду. 

- Евидентирање ученика који су постигли запажене 

резултате на  такмичењима која су организова на у 

претходном периоду. 

5. 

1. Договор око термина 

реализације и дестинације   

наставе у природи и  једно 

дневног излета у наредној 

школској години 

Одељењско 

веће 3. 

разреда 

        мај 

Договор око термина реализације наставе у природи и 

једноднев- ног излета, а дестинација је договорена у мају 

2020. г.  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

1.Анализа успеха и дисци- 

плине на крају школске 

године 

2.Реализација плана и про. 

грама  допунске и додатне 

наставе 

3.Извештај о једноднев- 

ном излету. 

4.Разно, договор око реали- 

зације разредних испита 

Одељењско 

веће 3. 

разреда 

        јун 
  

7      7. 
Извештај о разредним 

испитима 

Одељењско 

веће 3. раз. 
август Број ученика који је положио разредни испит  

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

                   Циљеви и задаци ОВ четвртог разреда 

- Утврђивање планова рада свих тела у одељењу и разреду; 

- Распоред писмених задатака, вежби, тестова, контролних задатака; 

- Разматрање резултата рада и утврђивање успеха; 

- Усклађивање рада наставника и корелација предмета; 

- Рад на професионалној оријентацији ученика; 

- Организовање излета, посета, екскурзија, прослава, ДКР; 

- Прати оптерећење ученика; 



 

 

 

 

- Индентификује ученике за самостални рад и самоучење; 

             - Упућује ученике за додатни рад и слободне активности 

Чланови одељењског већа четвртог разреда су: 

 4/1  Стојановић Марија, руководилац одељењског већа 

 4/2  Војиновић Смиљана 

 4/3  Тодоровић Сања 

 4/4  Башчаревић Кодић Весна 

 4/5  Симоновић Татјана 

 4/6  Радивојевић Славица  

 

      ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

Редни 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. 1. Утврђивање организа 

ције рада редовне, допун 

ске, додатне и других об 

лика наставе и васпитно- 

образовног рада 

2. Утврђивање плана по- 

сета, излета, рекреативне 

наставе 

3. Договор око потребног 

прибора, часописа, додат 

не литературе 

4. Текућа питања 

Чланови већа IX Знање чињеница, договор о организа ционо-

наставних питања, као и пла нирања образовних 

садржаја 

 

2. 1. Анализа успеха и дис-

циплине на крају првог 

класификационог периода 

2. Реализација плана и 

програма редовне наста- 

ве, изборне наставе, до- 

пунске и додатне наст. 

3. Текућа питања 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

XI - Попуњавање та- бела успеха и неу спеха одељења; 

- Разговор о про-блемима са којима се сусрећемо у на 

стави (самовредно вање) 

 

3. 1. Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

првог полугодишта 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

I - Попуњавање табе ла успеха и неуспе ха одељења; 

- Разговор о про-блемима са којима се сусрећемо у на 

стави (самовредно- вање) 

 



 

 

 

 

2. Реализација наставног 

плана и програма 

3. Предлог мера за 

побољшање успеха и 

дисциплине 

4. Разно 

4. 1. Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

трећег класификационог 

периода 

2. Реализација плана и 

програма  

3. Предлог мера за побољ 

шање успеха и дисц. 

4. Извештаји са такм. 

5. Разно 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

IV - Попуњавање та- бела успеха и не -успеха 

одељења; 

- Разговор о про- блемима са којима се сусрећемо у 

на стави (самовредно вање) 

 

5. Предлог дестинација за 

рекреативну наставу и 

једнодневну екскурзију 

за наредну школску год, 

2. Разно 

Чланови већа V - Предлог и усвајање могућих дестинација за 

наредну школску годину 

 

6. 1. Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

другог полугодишта 

2. Реализација наставног 

плана и програма 

3. Усвајање извештаја са 

реализоване наставе у 

природи 

4. Разно 

Чланови већа VI - Попуњавање табе- ла успеха и неуспе ха одељења;  

- Разговор о пробле мима са којима се сусрећемо у 

наста ви (самовредно- вање) 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

Циљеви ОВ петог разреда су: 



 

 

 

 

Педагошко руковођење активностима у ОВ у складу са програмираним и планираним активностима, а усмерено задацима, поштујући термине и 

временску динамику обавезних реализација у ГПРШ.  

Задаци ОВ петог разреда су: 

 -Упознавање генерације ученика петих разреда 

 -Међусобна сарадња свих наставника у тиму ради доношења планских решења и усклађивање тема на основу корелације предмета 

 -Комуникација и сарадња наставника на плану поспешивања подршке ученицима у учењу у допунској и додатној настави и ваннаставним 

активностима 

 -Подршка и подстицај ученицима у слободним активностима, школском и другим нивоима такмичења 

 -Сарадња и комуникација са родитељима на основу перманентног праћења успеха ученика по одељењима у планираним и актуелним терминима 

 -Стручне посете и професионална оријентација у складу са програмским опредељењима- вођење активности на основу одлуке одељенског већа, а 

ускладу са правилником о екскурзијама, излетима и посетама.  

Одељењске старешине петог разреда: 

5/1 – Биљаба Лазић 

       5/2 – Станојевић Мирјана, руководилац одељењског већа 

5/3 – Бачиловић Соња 

5/4 – Радован Делибашић 

5/5 – Јелена Бојанић Дупор  

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 
Р.  

број 

Активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. 1. Усвајање програма ОВ и избор 

руководиоца 

2. Усаглашавање распореда часова са 

педагошким принципима 

3. Уједначавање одељења на основу 

препоруке Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја 

Одељењске 

старешине 
Август 

  

2. 1. План одржавања контролних задатака и 

писмених вежби 

2. Кодекс облачења ученика 

3. Предлог релације једнодневне екскурзи- 

је (Београд- Ваљево- манастир Ћелије- 

Бранковина) - време реализације (мај или 

јун ) 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа 

Септембар 

Прилагођеност планова ОВ,ОС,ОЗ 

календару за нову школску годину 

 



 

 

 

 

3. 1. Уједначавање ставова и захтева 

наставника у васпитно- образовном раду 

2. Проблем васпитно запуштене деце и 

решавање истог 

3. Анкетирање ученика за једнодневни 

излет (релација Београд- Ваљево- 

манастир Ћелије- Бранковина) 

Предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине и 

ПП служба 

Октобар 

Израда и организација до датне и допунске 

наставе и њихово учешће у ван- наставним 

активностима, израда ИОП-а-1,ИОП-а-2 и 

ИОП-а -3 

 

4. 1. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на првом тромесечју 

2. Реализација наставног плана и 

програма на крају првог класификационог 

периода 

3. Извештај о примени 

индивидуализоване наставе 

4. Васпитни проблем у одељењима 

5. Како су се ученици прилагодили 

предметној настави 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

предметни 

наставници 

и ПП 

служба 

Новембар 

Резултати успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, 

планирање адекватних мера које имају за 

циљ побољшања у наредном периоду, 

 

5. 

1. Тешкоће у реализацији часова 

2. Прослава Нове године 

 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

педагог, 

предметни 

наставници 

 

Децембар 

Појачан рад ученика на припремама за 

такмичење,извођење приредбе за школску 

славу Свети Сава 

 

6. 1. Остварени број часова на крају првог 

полугодишта 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта 

3. Предлог мера за побољшање успеха 

ученика 

4. Прослава школске славе Свети Сава 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

педагог, 

предметни 

наставници 

Јануар 

Резултати успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшања у наредном периоду 

 

7. 1. Разматрање календара такмичења у 

организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја  

2. Анализа остварених програма, додатне, 

допунске наставе и слободних активости  

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Фебруар 

Резултати анализе рада ученика , 

афинитет ученика према одређеним 

образовним профи- лима, анализа метода 

и активности ученика у настави и на 

часовима, редовне и допунске наставе, 

 



 

 

 

 

 подизање кул турног нивоа ученика 

8. 1. Анализа успеха школских и општинских 

такмичења 

2. Текућа питања 

ОС, 

чланови 

већа, 

педагог, 

директор 

Март 

Остварени резулта- ти васпитно-обра- 

зовног рада и еви- денција извођења 

наставног плана и програма 

 

9. 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода 

2. Реализација наставног плана и програма 

на крају првог класификационог периода 

3. Извештај о примени индивидуализоване 

наставе 

4. Припреме за прославу Дана школе 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

ПП служба 

Април 

Резултати успеха и дисциплине на крају 

другог тромесечја, планирање адекватних 

мера које имају за циљ побољшања у 

наредном периоду 

 

10. 1. Обележавање Дана школе – укључивање 

у акције на нивоу школе  

2. Реализација једнодневног излета 

(релација) 

3. Организација набавке уџбеника и 

приручника за следећу школску годину 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

педагог, 

директор 

Мај 

Припрема програма рада одељенског већа 

за следе ћу годину, сређена педа- гошка 

документација. 

 

11. 1. Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају школске године 

2. Остварени фонд часова 

3. Избор новог руководиоца ОВ шестог 

разреда 

Одељењске 

старешине, 

Савет 

родитеља 

Јун 

Резултати успеха и дисциплине на крају 

другог полугодишта, планирање адекват- 

них мера које имају за циљ побољшања 

успеха и дисциплине, успешно организова 

на припремна настава из српског језика, ма 

тематике, физике, хемије, ис- торије и гео 

графије. Усвојени планови за ОВ, ОС,ОЗ 

избор маршруте за излете и екскурзије 

Успешно 

реализо-

вана шк. 

година 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

Одељењске старешине петог разреда: 

6/1 – Дупор Дражен 

       6/2 – Јелена Јаковљевић, руководилац одељењског већа 

6/3 – Владимир Делибашић 

6/4 - Никола Вигњевић  

6/5 - Јевремовић Драгана 



 

 

 

 

6/6 - Бешлић Сања 

Циљ ОВ шестог разреда: 

 Циљ је педагошко руковођење активностима у ОВ у складу са програмираним и планираним активностима, а усмерено задацима, поштујући 

термине и временску динамику обавезних реализација у Годишњем програму рада школе.  

 Задаци ОВ шестог разреда: 

 -међусобна сарадња свих наставника у тиму ради доношења планских решења и усклађивање тема на основу корелације предмета 

комуникација и сарадња наставника на плану поспешивања подршке ученицима у учењу и допунској и додатној настави и ваннаставним 

активностима 

подршка и подстицај ученицима у слободним активностима, школском и другим нивоима такмичења 

сарадња и комуникација са родитељима на основу перманентног праћења успеха ученика по одељењима у планираним и актуелним терминима 

стручне посете и професионална оријентација у складу са програмским опредељењима-вођење активности на основу одлуке Одељенског већа, а у 

складу са правилником о екскурзијама, излетима и посетама.  

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА  
Ред. 

бр. 

 

Активности  Носиоци 

активности 

Врем. 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. 1. Усвајање програма ОВ 

2.Усаглашавање распореда часова  

3.Уједначавање одељења на основу 

препоруке Министарства просвете 

Одељенске 

старешине 

Август  Израда програма одељењског већа  
 

2. 1. Израда ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-3. 

 2. План одржавања контролних 

задатака и писмених вежби 

3.  Кодекс облачења ученика 

4. Предлог релације (Београд- Смедере- 

во – Пожаревац - Виминацијум)  време 

реализације мај или јун. 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа, 

психолог школе, 

педагог школе, 

директор 

Сеп. Прилагођеност планова ОВ, ОС, 

календару за нову школску годину 

Планови за ИОП-а 1, ИОП-а 2 и 

ИОП-3. 

 

3. 1. Организација и предлог посета 

позоришту, биоскопу, музеју... 

2. Oрганизација додатне и допунске 

наставе као и ваннаставних активности 

3. Анкетирање ученика за једнодневну 

екскурзију  (Београд- Смедерево- 

Пожаревац- Виминацијум) 

Одељењске 

старешине, 

чланови већа  

Октобар  Правилно распоређене посете 

значајним култур ним институцијама 

у то- ку шк.год., равномерно 

распоређене допунске, додатне и 

ваннаставне активности ученика,  

анкете ученика; 

 



 

 

 

 

4. Предавање: „Истраживање постигнућа 

деце са лошим успехом“ 

Ана Мариновић и 

Драгица Суботић 

Цветковић 

Нов. Презентација  
 

5. 1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на првом тромесечју 

2. Реализација плана и програма (часо- 

ви  редовне, допунске, додатне наставе, 

секције) 

3. Извештај о примени индивидуализо- 

ване наставе  

Одељењске старе- 

шине,  чланови 

већа, педагог, 

психолог, пом. 

директора, 

директор. 

Нов. Резултати успеха и дис- циплине на 

крају првог класификационог пери- 

ода, планирање адекват- них мера које 

имају за циљ побољшања у на- редном 

периоду. 

 

6. 1. Разматрање календара такмичења у 

организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја  

2. Анализа остварених програма, додат 

не, допунске наставе и слободних 

активости  

3. Планирање учешћа ученика на 

приредби поводом прославе школске 

славе Свети Сава 

Одељенске 

старешине 

Дец. Појачан рад ученика на припремама 

за такмиче ње, извођење приредбе за 

школску славуСвети Сава 

 

7. 1. Остварени број часова на крају 

првог полугодишта 

2. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта 

3. Предлог мера за побољшање успеха 

ученика 

4. Прослава школске славе Свети Сава 

Одељенске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог, психолог, 

заменик 

директора, 

директор. 

Јануар  Резултати успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшање успеха у наредном 

периоду 

 

8. 1. Саветодавни рад наставника 

2. Похађање додатне и допунске 

наставе 

3. Коначно усмеравање ученика на 

такмичења 

4. Читалачка интересовања ученика 

Одељенске 

старешине 

Феб.  Резултати анализе рада ученика, 

успеха на та- кмичењу, афинитет уче- 

ника према одређеним образовним 

профилима, анализа метода и актив- 

ности ученика у настави и на 

часовима, редовне наставе, допунске 

наста ве, побољшање читалач ких 

навика код ученика 

 

9.  1. Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

Одељењске 

старешине,  

Март Остварени резултати васпитно-

образовног рада и евиденција 

 



 

 

 

 

2. Набавка уџбеника чланови већа извођења наставног плана и програма 

10. 1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају трећег класификационог периода 

2. Реализација наставног плана и 

програма на крају првог 

класификационог периода 

3. Извештај о примени 

индивидуализоване наставе 

4. Припреме за прославу Дана школе 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог, психолог, 

помоћник  дирек- 

тора, директор 

Април  Резултати успеха и дисциплине на 

крају другог тромесечја, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшања у наредном периоду 

 

11. 1. Обележавање Дана школе – 

укључивање у акције на нивоу школе  

2. Реализација једнодневног излета 

(релација)- Београд-Смедерево-

Пожаревац- Виминацијум-Београд 

3. Организација набавке уџбеника и 

приручника за следећу школску год. 

Одељењско веће Мај  Припрема програма рада одељењског 

већа за следећу годину, сређена 

педагошка документација, успешно 

ор- ганизована припремна на- става из 

свих предмета који се полажу на 

завршном испиту. 

 

12. 1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају школске године 

2. Остварени фонд часова 

3. Предлог руководиоца ОВ седмог 

разреда 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог, психолог, 

помоћник  дирек- 

тора, директор 

Јун  Резултати успеха и дисциплине на кра 

ју другог полугодишта, планирање 

адекватних мера које имају за циљ по- 

бољшања успеха и дисци пли не, усво 

јени планови за ОВ, ОС, ОЗ избор мар 

шруте за излете и екскурзије 

 

 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Одељењске старешине седмог разреда: 

7/1 – Божић Милица 

7/2 – Степић Александар 

7/3 – Биљана Голић 

7/4 – Стојић Весна 

  7/5 – Мила Кљајић 

  7/6 – Јелена Марић, руководилац одељењског већа 

 

        Циљ ОВ седмог разреда: 

 Циљ је педагошко руковођење активностима у ОВ у складу са програмираним и планираним активностима, а усмерено задацима, 



 

 

 

 

поштујући термине и временску динамику обавезних реализација у Годишњем програму рада школе.  

 Задаци ОВ седмог разреда: 

- међусобна сарадња свих наставника у тиму ради доношења планских решења и усклађивање тема на основу корелације предмета  

- комуникација и сарадња наставника на плану поспешивања подршке ученицима у учењу и допунској и додатној настави и ваннаставним 

активностима 

- подршка и подстицај ученицима у слободним активностима, школском и другим нивоима такмичења  

- сарадња и комуникација са родитељима на основу перманентног праћења успеха ученика по одељењима у планираним и актуелним 

терминима 

- стручне посете и професионална оријентација у складу са програмским опредељењима-вођење активности на основу одлуке Одељенског 

већа, а у складу са правилником о екскурзијама, излетима и посетама.  

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Р. 

број 

Активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. 1. Усвајање планова ОВ, ОС, ОЗ 

2. Календар за нову школску годину 

Одељењске 

старешине 

Септембар Прилагођеност планова ОВ,ОС,ОЗ  

календару за нову школску годину  

 

2. 1. Евидентирање ученика и израда 

програмских садржаја и организова- 

ње додатне и допунске наставе каи и 

слободних активности 

2. Предлог распореда писмених 

задатака и контролних вежби 

3. Идентификација даровитих 

ученика и ученика са различитим 

врстама проблема 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог 

Октобар Идентификовање ученика и њихово 

евидентирање ,израда и 

организација додатне и допунске 

наставе и њихово учешће у ван 

наставним активностима, израда 

ИОП-а-1, ИОП-а-2 и ИОП-а -3 

 

3. 1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог периода 

2.Реализација наставног плана и 

програма  

3.Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

3. Договор о професионалном 

опредељењу и примени тестова и 

помоћ ученицима да упознају себе и 

определе се за будуће занимање 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог 

 

Новембар Резултати успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог 

периода, планирање адекватних 

мера које имају за циљ побољшања у 

наредном периоду, 

 

4. 1. Активности на обележавању 

новогодишњих празника 

Одељењске 

старешине,  

Децембар Појачан рад ученика на припремама 

за такмичење, извођење приредбе за 

 



 

 

 

 

3. Активности на припреми ученика 

за такмичење и рад на часовима 

додатне наставе 

4. Ангажовање ученика у ваннастав 

ним активностима- секција, допун 

ски рад ученика и откривање афини- 

тета за правилан избор средње школе 

5. Припрема ученика на обележавању 

школске славе - Свети Сава 

6. Припрема ученика за такмичење 

7. Ажурирање педагошке докуменат. 

чланови већа,  

педагог 

 

школску славу Свети Сава 

5. 1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог полигод. 

2.Реализација наставног плана и 

програма  

3.Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине  

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог 

Јануар Резултати успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшања у наредном периоду 

 

6. 1.Анализа успешности рада ученика у 

ваннаставним активностима и успе- 

шност на такмичењима из предмета и 

вештина и као показатељ афинитета у 

усмерења ученика за избор средње 

школе 

2.Избор метода рада и активности уче 

ника ради подизања квалитета наста- 

ве и ефикасности редовних часова 

3. Организација културних посета 

(позориште, биоскоп)  

5. Анализа ефикасности допунске 

наставе 

Одељењске 

старешине 

педагог 

 

Фебруар Резултати анализе рада уче- ника, 

успеха на такми чењу, афинитет 

ученика према одређеним образовним 

про филима,анализа метода и 

активности ученика у наста ви и на 

часовима,редовне наставе,допунске 

наставе ,подизање културног нивоа 

ученика  

 

7. 1. Анализа резултата васпитно обра 

зовног рада и остварености фонда 

часова  и планираних садржаја у  

3. класификационом периоду 

2. Мере за побољшање успеха уч. 8. 

разреда за стицање бољих позиција 

при избору средње школе 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог,  

директор 

Март Остварени резултати васпитно-

образовног рада и евиденција 

извођења наставног плана и 

програма 

 



 

 

 

 

3. Анализа корелације резултата на 

такмичењима и додатне наставе 

8. 1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају другог тромесечја. 

2.Реализација наставног плана и 

програма  

3.Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

4. Активности и ангажовање ученика 

на обележавању Дана школе 

5.Припреме за извођење екскурзије 

6. Извештај о изведеној екскурзији 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

психолог 

Април Резултати успеха и дисциплине на 

крају другог тромесечја, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшања у наредном периоду 

 

9. 1. Анализа резултата васпитно 

образовног рада и остварености 

фонда часова и планираних садржаја 

на крају 2. полугодишта  

2. Сређивање педагошке документа- 

ције и евиденције за крај шк. године. 

3. Извештај о раду одељенског већа, 

предлог програма за наредну шк. 

годину и предлог новог руководиоца 

4. Организовање припремне наставе 

из српског језика и математике за 

полагање завршних испита 

5. Предлог за избор ученика 

генерације, похвале и дипломе 

6. Израда школског програма рада за 

наредну шк. годину. Подела задуже 

ња за израду планова и програма за 

наредну школску годину 

Одељењске 

старешине,  

чланови већа,  

педагог,  

директор 

 

Мај Припрема програма рада одељенског 

већа за следећу годину,сређена 

педагошка документација,успешно 

организована припремна настава из 

српског језика и математике, 

 

10. 1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају другог  полугод. 

2.Реализација наставног плана и 

програма  

3.Предлог мера за побољшање успе- 

ха и дисциплине 

4. Усвајање планова ОВ, ОС, ОЗ 

Одељењске 

старешине, 

савет родитеља 

Јун Резултати успеха и дисциплине на 

крају другог полугодишта, 

планирање адекватних мера које 

имају за циљ побољшања успеха и 

дисциплине,усвојени планови за 

ОВ,ОС,ОЗ избор маршруте за излете 

и екскурзије 

Успешно 

реализована 

школска 

година 



 

 

 

 

5. Календар за нову школску годину 

6. Предлог маршрута за екскурзије и 

излете 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

Одељењске старешине осмог разреда: 

8/1 – Васић Ђукић Биљана 

8/2 – Кнежевић Велимир 

8/3 – Мариновић Ана 

8/4 – Аранђеловић Јелена  

8/5 – Драгица Суботић Цветковић  

8/6 – Ивановић Милош, руководилац одељењског већа 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

Р. 

број 

Активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. 1. Усвајање планова ОВ, ОС, ОЗ 

2. Календар за нову школску годину 

3. Одређивање маршрута за екскурзију, 

договор за реализацију матуре 

Одељењске 

старешине, 

Савет 

родитеља 

Септембар Прилагођеност планова ОВ, ОС, 

ОЗ календару за нову школску 

годину 

 

2. 1. Евидентирање ученика и израда програм- 

ских садржаја и организовање додатне и до- 

пунске наставе као и слободних активности 

2. Предлог распореда писмених задатака и 

контролних вежби 

3. Идентификација даровитих ученика и 

ученика са различитим врстама проблема 

4. Извештај о изведеној екскурзији 

Одељењске 

старешине,  

чланови 

већа,  

педагог 

Октобар Идентификовање ученика и 

њихово евидентирање, израда и 

организација додатне и допунске 

наставе и њихово учешће у ван 

наставним активностима, израда 

ИОП-а-1,ИОП-а-2 и ИОП-а -3 

 

3. 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог периода оцењивања 

2. Реализација наставног плана и програма  

3. Предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

4. Договор о професионалном опредељењу и 

примени тестова и помоћ ученицима да упозна- 

Одељењске 

старешине,  

чланови 

већа,  

педагог 

 

Новембар Резултати успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог 

периода, планирање адекватних 

мера које имају за циљ побољшања 

у наредном периоду 

 



 

 

 

 

ју себе и определе се за будуће занимање 

4. 1. Активности на обележавању новогодишњих 

празника 

2. Активности на припреми ученика за 

такмичење и рад на часовима додатне наставе 

3. Ангажовање ученика у ваннаставним 

активностима- секцијама, допунски рад 

ученика и откривање афинитета за правилан 

избор средње школе 

4. Припрема ученика на обележавању 

школске славе Свети Сава 

5. Ажурирање педагошке докуменатције 

Одељењске 

старешине,  

чланови 

већа,  

педагог 

 

Децембар Појачан рад ученика на 

припремама за такмичење и 

извођење приредбе за школску 

славу Свети Сава 

 

5. 1. Анализа резултата васпитно образовног 

рада и остварености фонда часова у првом 

полугодишту. 

2. Реализација наставног плана и програма  

3. Предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине  

Одељењске 

старешине,  

чланови 

већа,  

педагог 

Јануар Резултати успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта, 

планирање адекватних мера које 

имају за циљ побољшања у 

наредном периоду 

 

6. 1. Припрема ученика за такмичење и 

извођење истих 

2. Сарадња са родитељима чија деца изостају 

са наставе 

3. Организација културних посета 

(позориште, биоскоп)  

4. Професионална оријентација-тестирање 

5. Превентивне активности у спречавању 

ризичних понашања 

6. Предавање СИДА и полно преносиве 

болести 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

сарадници 

Завода за 

јавно 

здравље 

 

Фебруар Резултати анализе рада ученика, 

успеха на такмичењу , афинитет 

ученика према одређеним 

образовним профилима, подизање 

културног нивоа ученика, брига о 

здрављу  

 

7. 1. Анализа успешности рада ученика у 

ваннаставним активностима и успешност на 

такмичењима као показатељ афинитета и 

усмеравања ученика за избор средње школе 

2. Информације ученицима и родитељима о 

критеријумима уписа у средњу школу 

3. Анализа ефикасности допунске наставе 

Одељењске 

старешине,  

чланови 

већа,  

педагог 

Март Остварени резултати васпи тно-

образовног рада и еви- денција 

извођења наставног плана и 

програма, анализа метода и 

активности учени ка у настави и на 

часовима редовне и допунске 

наставе 

 



 

 

 

 

8. 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода школске 

године. 

2. Мере за побољшање успеха ученика осмог 

разреда за стицање бољих позиција при избо- 

ру средње школе 

3. Анализа корелације резултата на 

такмичењима и додатне наставе 

Одељењске

старешине, 

чланови 

већа, 

педагог, 

директор 

Април Резултати успеха и дисциплине на 

крају другог тромесечја, планирање 

адекватних мера које имају за циљ 

побољшања у наредном периоду 

 

9. 1. Активности и ангажовање ученика на 

обележавању Дана школе 

2. Припрема за организацију матурске вечери 

ученика 8.разреда 

3. Активности на спровођењу завршних 

испита и административних послова за упис 

ученика у средњу школу 

4. Извештај о професионалној оријентацији 

ученика 

Одељењске

старешине, 

чланови 

већа, 

психолог 

 

Мај Припрема програма рада 

одељенског већа за следећу годину, 

усмеравање ученика ка одређеним 

профилима 

 

10. 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

другог полугододишта школске 

2021/2022.год. 

2. Сређивање педагошке документације и 

евиденције за крај школске године 

3. Извештај о раду одељењског већа, предлог 

програма за наредну школску годину и 

предлог новог руководиоца 

4. Организовање припремне наставе из 

српског језика и математике за полагање 

завршних испита 

5. Предлог за избор ученика генерације, 

похвале и дипломе 

6. Израда школског програма рада за наредну 

школску годину-подела задужења 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа, 

педагог, 

директор 

Јун Резултати успеха и дисциплине на 

крају другог полугодишта, 

планирање адекватних мера које 

имају за циљ побољшања успеха и 

дисциплине, усвојени планови за 

ОВ,ОС,ОЗ избор маршруте за 

излете и екскурзије, успешно 

организована припремна настава из 

српског језика и математике 

 

 

                                                                  Планови и програми рада Стручних већа 

            У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања у нашој школи су образована стручна већа:  



 

 

 

 

- за језике и комуникацију,  

- за друштвене науке и филозофију 
- за природне науке,  

- за математику ,  

- за уметност,  

- за физичко васпитање 

- за техничко и информатичко образовање  

  На почетку школске године стручна већа бирају руководиоце и доносе планове и програме рада који сус саставни део ГПР 

Школе. Стручно веће за природне науке, математику и технику и технологију због великог броја чланова и ради оперативнијег рада 

може да се организује кроз стручна већа:за: математику, природне науке, технику и технологију  и информатику и рачунарство. 

Стручна већа имају своје руководиоце који су, такође, пуноправни чланови Педагошког колегијума.  

  Стручна већа у својим годишњим плановима и програмима рада утврђују посебне и специфичне циљеве и задатке у настави. 

Општи задаци стручних већа могу бити: 

- утврђивање мерила и критеријума оцењивања и његове компоненте;  

- коришћење уџбеника, литературе, наставних средстава, мазтериојала; 

- доношење годишњих-глобалних и оперативних (месечних) планова рада; 

- остваривање корелације међу предметима; 

- уже стручно усавршавање, размена искустава, држање огледних часова и сл.  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

- Утврђивање плана рада Одељењских већа 

- Разматрање резултата рада и утврђивање успеха 

- Усклађивање рада наставника и корелација предмета 

- Организовање посета, излета, наставе у природи и др.  

- Организовање стручних предавања 

- Развијање квалитетне сарадње и међуљудских односа 

- Развијање потреба за посећивање културних манифестација и установа 

ЦИЉ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

Сви циљеви рада Стручног већа разредне наставе јасно су дефинисани називима активности: 

           План рада Стручног  већа разредне  наставе за  школску 2021/2022. годину 

Р. број Садржаји активности  Носиоци активности  Временски 

оквир 
Показатељи успешности Исходи 

1. Календар за шк. Стручно веће разредне август,  Планиране активности за школску 2021/22..год.  



 

 

 

 

2021/22. годину наставе септемб. 

2.  Уређење учионица,  

паноа,ходника 
Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Тематско уређивање  учионица и  паноа у учионицама и 

ходницима школе 
 

3. Активности у оквиру 

Дечје недеље 
Стручно веће разредне 

наставе 
септембар,окто

бар 
Ученици су упознати и са УНИЦЕФ-ом као посебним 

огранком ОУН, поводом Светског дана детета и дечијим 

правима, кроз низ активности 

 

4. Угледни часови  и 

предавања  
Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Стручно усавршавање учитеља у оквиру установе  

5. Учешће на различитим  

такми-чењима из матема- 

тике „Мислиша“, 

„Читалачка значка“ 

Стручно веће разредне 

наставе 
друго 

полугодиште 
Развијање такмичарског духа и логичког 

мишљења,популаризација математике 
Припрема   читалачких дневника,читање предвиђене 

литературе,такмичење 

 

6. Учешће на такм. за избор 

најбољег рецитатора 
Стручно веће разредне 

наставе 
друго полу 

годиште 
Правилна дикција,усавршавање технике 

читања,беседништво,развијање такмичарског духа 
 

7. Учешће на ликовним и 

литерарним конкурсима 
Стручно веће разредне 

наставе 
током шк.  

године 
Креативни рад ученика,развијање такмичарског духа  

8. Вашар-новогодишњи, 

пролећни, васкршњи 
Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Креативни рад ученика,развијање такмичарског духа  

9. Приредбе: одељењске, 

Школска слава-Свети 

Сава, Дан школе 

Стручно веће разредне 

наставе 
током школске 

године 
Припремање тачака за приредбе,писање литерарних 

радова,ликовни радови,украшавање учионица и ходника 
 

10. Стручно усавршавање 

учитеља 
Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Развијање стручних знања и вештина  

11. Посета позоришту, 

биоскопу, новогодишња 

журка 

Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Усвојена правила понашања у културним 

институцијама. Развијена навика посећивања културних 

институција,дружење и забава ученика 

 

12. Рекреативна настава 

(предлог дестинација)  
1.разред- Дивчибаре 
2.разред- Сокобања 
3.разред- Сокобања 
4.разред- Сокобања 

Стручно веће разредне 

наставе 
током школске 

године 
Побољшање   здравља,хигијенских навика 

ученика,самостално старање о себи 
 



 

 

 

 

13. Једнодневне екскурзије: 
1. разред - Мали Иђош 
2. разред –Тршић 
3. разред- Сремска 

Каменица- Сремски 

Карловци- Фрушка гора 
4. разред – Опленац-

Топола –Аранђеловац 

Стручно веће разредне 

наставе 
током школске 

године 
Стечена знања о природном богатству наше земље, 

стечена знања о културним и историјским 

споменицима,упознавање са биљним и животињским 

врстама,дружење и рекреација 

 

 

14. Планинарење  Стручно веће разредне 

наставе 
током шк. 

године 
Дружење, рекреација, физичка активност ученика  

15. Полудневни  излети: 

Ботаничка башта, Зоо врт, Планетаријум, Београдски 

музеји, Концерт у Музичкој школи „Коста 

Манојловић“, „Коларац“, Авала,Кошут-њак 

Београдски хиподром,  Калемегдан, Ада Циганли ја, 

Народна банка, Вожња бродићем, Пионирски град 
Посета Београдској филхар монији, Мали Дунав – Рад- 

миловац, Јавни акваријум и тераријум, Посета Белом 

двору, Посета научном сајму, Посета Старом 

двору,Посета фарми „Стари Тамиш“, Камповање и 

орјентиринг, посета музеју Илузија 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

током школске 

године 
Дружење, рекреација, добра 

сарадња између ученика, усвајање 

нових знања из различитих области 

 

16. Радионице са 

предшколцима 
Стручно веће 

разредне 

наставе 

током шк. 

године 
Креативни рад са децом кроз различите радионице  

17. Акциони план  Стручно веће 

разредне наст. 
током шк. 

године 
Прављење заједничког акционог плана  

18. Такмичење: „Шта знам о 

Црвеном крсту“ 
Стручно веће 

разредне 

наставе 

Стручно 

веће разр. 

наставе 

Стечена нова знања која се могу применити у  некиим животним 

ситуацијама,  такмичарски дух, дружење ученика и међусобна сарадња  
 

19.  Чланови  Стручног већа: 1. Антуновић Снежана 2. Мијатов Весна 3. Милошевић Марина 4. Ромић Јела 5. Крајчиновић Мандић Маријана 6. 

Ракочевић Данијела  7. Бацић Снежана 8. Миодраговић Милица 9. Илић Весна 10. Милићевић Сузана 11.Медић Ђорђе 12. Стојановић Марија 13. 

Војиновић Смиљана 14. Тодоровић Сања  15. Башчаревић Кодић Весна 16.Симоновић Татјана 17. Радивојевић Славица  18. Станковић 

Наталија  19. Травица Милица 20. Средојевић Катарина 21. Медић  Снежана 22. Радоњић Јелена  23.Антић Ана  24.Ивановић Марија 
  Напомена: Могуће је да се наставна јединица дефинисана у оперативним плановима као час у природи реализује ван 
школске зграде  и школског дворишта на територији града Београда (Калемегдан, Кошутњак, Топчидер, Гардош, Земунски кеј) уз  писмену сагласност 

родитеља дату одељењском старешини, а одељењски  старешина самостално по добијању сагласности може реализовати час у природи ван школе, зграде и 

дворишпта. 
 



 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈЕ 
Циљ: 

 Примена педагошких принципа у планирању и програмирању рада за српски, руски и енглески језик. Истицање тимског рада 

наставника, организовано успостављање тематских целина.  

Задаци: 

- Договор о раду наставника српског, енглеског и руског језика  

- Усавршавање наставног кадра 

- Модернизација и реформа у настави страних језика 

- Похађање семинара 

- Размена мишљења и искуства у раду 

Чланови стручног већа: 1. Кнежевић Велимир, српски језик, 2. Биљана Голић, српски језик, 3. Драгана Јевремовић, српски језик, 4. 

Александра Латиновић, српски језик, 5. Ана Мариновић, српски језик, 6. Мила Кљајић, српски језик - руководилац Стручног већа 7. 

Биљана Лазић, енглески језик 8. Биљана Васић Ђукић, енглески језик, 9. Александра Рудањанин, енглески језик, 10. Соња Бачилов ић, 

енглески језик, 11. Јована Кастратовић Кривокапић, 12. Инна Головина Лазовић, руски језик, 13. Милица Радослављевић, руски језик, 

14. Аранђело- вић Јелена, руски језик. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Доношење и усвајање плана рада 

стручног већа, секција, допунске и 

додатне наставе. Утврђивање распоре- 

да писмених задатака. Уједначавање 

критеријума оцењивања (примена 

стандарда). Договор о изради месеч- 

них планова и програма као и глобал- 

них годишњих планова рада. Договор 

о уређењу учионица,ходника и паноа. 

Предметни 

наставници – 

чланови 

Стручног већа 

за језик и 

комуникацију 

Септембар Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа  

Уједначавање квалитета рада  

Оствареност 

свих 

активности 

2. Договор о одржавању угледних 

часова. 

Ново у стручној литератури.  Посета 

Сајму књига и набавка стручне 

литературе и наставних средстава. 

Припрема за такмичење. Договор са 

библиотекаром о набавци лектире. 

Информације о семинарима.  

Предметни 

наставници - 

чланови 

Стручног већа 

за језик и 

комуникацију 

Октобар   Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа Организација рада 

већаУнапређењеваспитно-

образовног процеса и праћење 

остварених резултата 

Побољшање 

квалитета 

наставе 



 

 

 

 

3.  Проблеми у настави и анализа узрока. 

Иновације у настави. Анализа успеха 

ученика на крају првог 

класификационог периода.Договор о 

организовању књижевне вечери. и 

школског такмичења. Избор ученика 

који ће представљати школу на 

општинском такмичењу.  

Предметни 

наставници – 

чланови 

Стручног већа 

за језик и 

комуникацију 

Новембар  Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резуалтата 

Успешна 

реализација 

наставе 

4.  

 

 

  

Примена тестова у оцењивању. 

Припрема за прославу Светог   Саве.  

Информације о предстојећим 

семинарима  

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

Децембар  Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

рада 

Напредовање у 

раду 

5. Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта. 

Анализа ваннаставних активности. 

Преглед додатног и допунског рада са 

ученицима. 

Реализација наставних садржаја.   

Предметни на- 

ставници - чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију  

Јануар Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резултата 

Проширивање 

знања 

6.  

 

Анализа рада и употребе наставних 

средстава. Припрема ученика за 

такмичења и организација школских 

такмичења. 

 

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

 

Фебруар 

 

Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резултата 

Свеска за записнике  

 



 

 

 

 

7. Извештаји са одржаних такмичења. 

Праћење угледних часова. Припрема 

за школски квиз- 

такмичење за осми разред.  

Праћење одржавања = угледних 

часова. 

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

Март 

 

 

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација р Унапређење 

васпитно-образовног процеса и 

праћење остварених резултата ада 

већа. 

Побољшање 

квалитета 

наставе 

8.  Организовање књижевних сусрета 

Договор о уређењу 

учионица,ходника,паноа.Анализа 

успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода.  

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

Април Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација р Унапређење васпи- 

тно-образовног процеса и праћење 

остварених резултата ада већа. 

Побољшање 

успеха ученика 

   9.   Припрема за прославу Дана школе. 

Резултати са такмичења и анализа 

рада. Предлог ученика за похвале и 

награде. 

 

 

  

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

Мај Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног 

већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резултата 

Напредовање 

ученика и 

освојене 

награде 

10.  Подела одељења и секција. Договор 

око обавештавања ученика о 

поправним испитима и припремној 

настави. Избор руководиоца Стручног 

већа за наредну школску годину.  

Предметни на- 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију 

Јун Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резултата 

 Добар рад свих 

чланова већа                     

11. 

 

 

 

 

  

Анализа поправног испита. Усвајање 

плана рада стручног већа за  језик и 

комуникациј 

Предметни на 

ставници – чла- 

нови Стручног 

већа за језик и 

комуникацију  

Август Свеска за записнике  

Извештај са састанка стручног већа  

Организација рада већа 

Унапређење васпитно-образовног 

процеса и праћење остварених 

резултата                                                    

Успешан рад 

већа и 

побољшање 

успеха ученика 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 



 

 

 

 

Циљеви Стручног већа историје и географије су:  

- оспособљавање ученика за такмичење 

- оспособљавање ученика за развијање културе приликом посета научним и културним објектима  

- развијање навика за уочавање појава и процеса у природи и њихових узрочно-последичних веза 

- оспособљавање ученика у смислу изградње сопственог мишљења о географским и историјским дешавањима у околини и свету као 

целини 

Задаци Стручног већа историје и географије су: 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље, друштвеним појавама и историјским догађајима у свету 

- картографско описмењавање и употреба географских и историјских карата  

- упознавање ученика са регионалним разликама савременог света  

- развијање ставова о унапређењу животне средине и побољшању међуљудских односа  

- развијање опште културе и образовања ученика 

- формирање свести ученика о важности националне историје и очувању културне баштине.  

Чланови Стручног већа су:  

1. Јелена Јаковљевић, професор географије,  

2. Драгоца Суботић Цветковић, професор географије  

3. Александар Ђукановић, професор историје  

4. Никола Добријевић, професор историје, руководилац стручног већа 

ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА   

Р. 

број 

Садржаји активности / теме Носиоци 

активности 

 Временски оквир Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. Усвајање плана рада Чланови већа Септембар Уједначеност у 

планирању 

 

2.  Уџбеници који се користе у новој 

школској  години. 

Чланови већа Септембар Уједначеност у раду  

3. Задужења наставника у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље 

Чланови већа Септембар - јун Усаглашен  распоред  

4. Међупредметна корелација Чланови већа Септембар- јун Размена искустава  

5. Набавка наставних средстава Чланови већа и 

директор 

Септембар и 

октобар 

Успешно реализовање 

наставе 

 

5. Анализа остварености исхода на 

класификационим периодима 

Чланови и ПП Новембар, фебру 

ар, април, јун 

Успех ученика на класи-  



 

 

 

 

служба фикационим периодима 

6. Календар такмичења ( школско, 

општинско, градско, републичко) 

Чланови већа Друго 

полугодиште 

Посећеност додатне 

наставе 

 

7. Посета семинарима Чланови већа Септембар - јун Усавршавање наставни 

ка у установи и ван ње 

 

8. Реализација допунске наставе Чланови већа Септембар- јун Мањи број негативних 

оцена 

 

9. Реализација допунске наставе Чланови већа Септембар - јун Већи број ђака који по- 

хађају додатну наставу 

 

10. Инклузија Сви чланови, ПП 

служба и родит. 

Септембар - јун Усвајање исхода 

планираних активности 

 

11. Индивудализивана настава Сви чланови,ПП 

служба и родитељи 

Септембар- јун Усвајање исхода који су 

планирани активно 

стима 

 

12. Стручне посете Чланови већа Септембар - јун Заинтересованост уче- 

ника за вананставне 

активности 

 

13. Рад секција Чланови већа Септембар- јун Посећеност секција  

14. Извештај о резултатима такмичења Сви чланови и 

директор 

Мај  Освојене награде  

15. Анализа одржаних угледних часова Сви чланови и ПП 

служба 

Мај Успешна реализација  

16. Извештај о раду стручног већа Руководилац већа Јун Остварени зацртани 

циљеви 

 

17. Подела задужења за следећу шк. г. Чланови већа  Јун Континуирани рад  

18. Избор руководиоца већа Чланови већа Јун Успешан рад у већу  

19. Предлог плана и програма за 

следећу школску годину 

Чланови већа Јун Иновације у раду већа  

                                                 

План рада стручног већа природних наука 

Р.број Садржаји активности / теме Носиоци 

активности 

 Временски оквир Показатељи успешности Исходи 

1. Усвајање плана рада Сви чланови Септембар Уједначеност у Успешан рад 



 

 

 

 

планирању 

2. Задужења наставника Сви чланови Школска година Погодан распоред Напредовање у раду 

3. Корелација између наставних 

предмета 

Сви чланови Школска година Ученици повезују 

научено из различитих 

предмета 

Знање на вишем 

нивоу 

4. Распоред угледних часова Сви чланови Школска година Занимљивији часови Лакше усвајање 

градива 

5. Набавка наставних средстава Чланови већа и 

директор 

Септембар и 

октобар 

Успешно извођење огле- 

да и лабораторијских 

вежби 

Повезивање теорије 

са практичним радом 

6. Предавање Неко од чланова 

већа 

Новембар   

 7. Предавање Неко од чланаова 

већа 

Фебруар-април   

8. Диференцијација питања и задатака Чланови и ПП 

служба 

Школска година Усклађивање захтева Оствареност 

стандарда 

9. Календар такмичења  Сви чланови Друго 

полугодиште 

Посећеност додатне 

наставе 

Напредовање ученика 

и освојене награде 

10. Посета семинарима Сви чланови Школска година Усавршавање наставни 

ка у установи и ван ње 

Побољшање у раду 

11. Реализација допунске наставе Сви чланови Школска година Мањи број негативних 

оцена 

Већа средња оцена по 

предметима 

12. Реализација допунске наставе Сви чланови Школска година Већи број ђака који 

похађају додатну 

наставу 

Продубљивање 

знања,успех на 

такмичењима 

13. Инклузија Сви 

чланови,ППслужба 

и родитељи 

Школска година Заинтересованост 

ученика за рад 

Стечено знање и 

прилагођеност 

настави 

14. Индивудализивана настава Сви чланови,ПП 

служба и родитаљи 

Школска година Заинтересованост 

ученика за рад прекпо 

овог вида насатаве 

Искоришћавање 

индивидуалних 

способности ученика 



 

 

 

 

15. Стручне посете Сви чланови Школска година Заинтересованост 

ученика за вананставне 

активности 

Повезивање знања 

стечених у школи и 

ван школе 

16. Рад секција Сви чланови Школска година Посећеност секција Популаризација овог 

вида наставе 

17. Извештај о резултатима такмичења Сви чланови и 

директор 

Април,мај Освојене награде Напредовање у раду 

18. Анализа одржаних угледних часаова Сви чланови и ПП 

служба 

Мај Добра релизација ових 

часова 

Усвајање нових знања 

19. Извештај о раду стручног већа Руководилац већа Јун Остварени зацртани 

циљеви 

Добар рад свих 

чланова већа 

20. Подела задужења за следећу 

школску годину 

Сви чланови Јун Наставак започетог рада Побољшљње успеха 

ученика 

21. Избор руководиоца већа Сви чланови Јун Успешан рад у већу Боље функционисање 

већа 

22. Предлог плана и програма за 

следећу школску годину 

Сви чланови Јун Иновације у раду већа Добре идеје увијек 

треба испратити 

                                                                                                                                                                         

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

Р. 

број 

Активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. -Подела одељења петог разреда и осталих послова 

-Утврђивање листе уџбеника за редовну наставу и помоћне 

литературе 

-Корекције и израда глобалних и оперативних планова рада 

-припрена настава за ученике који полажу поправни испит 

-Израда оријентационих планова за редовну додатну , 

допунску наставу ,припрему за такмичење и припрему 

ученика осмих разреда за полагање завршног испита 

-Утврђивање календара писмених и контролних задатака и 

договор о реализацији мини вежби 

-Сређивање кабинета 

-планирање угледних часова, стручних предавања 

Сви чланови 

стр.већа 

Август Педагошка до- 

кументација 

 



 

 

 

 

2. -Претплата на Математички лист  

-Иницијални тестови за ученике 5, 6. и 7. разреда  

- Састанак са наставницима разредне наставе (анализа теста 

ученика 5. разреда)  

- Уједначавање система провере и оцењивања, усклађивање 

програма  

- Препорука талентованим ученицима укључивање у Центар 

за таленте  

Сви чланови 

стр. већа 

Септем-

бар 

Педагошка до- 

кументација 

 

3. - Уједначавање критеријума за први писмени задатак и 

усаглашавање бодовања и оцењивања  

- Писмени задаци и анализа усвојености градива на 

реализованим писменим задацима - Организовање додатне и 

допунске наставе  

– Тестирање ученика 7. 8. раз у Центру за таленте  

- Припреме за организовање различитих активности и квиза из 

математике у оквиру квиза „Знање је моћ“  

- Идентификовање ученика за ИОП, ако их има  

Сви чланови 

стр. већа 

Октобар Педагошка до- 

кументација 

 

4. - Припрема и реализација за школско такмичење (наручивање 

тестова од ДМС, организовање такмичења, анализа задатака и 

постигнутих резултата на такмичењу) 

 - Анализа успеха ученика у првом класификационом периоду 

- Важност домаћих задатака 

- планирање предавања у оквиру Стручног већа 

Сви чланови 

стр. већа 

Новембар Педагошка до- 

кументација 

 

5. - Пријава ученика за математичко такмичење „Мислиша”  

- Договор о реализацији припремне наставе у 8. разреду за 

завршни испит  

- Договор о семинарима. 

- Пријава за Републички семинар у организацији ДМС 

Сви чланови 

стр. већа 

Децембар Педагошка до- 

кументација 

 

6. - Похађање Републичког зимског семинара (Организатори: 

„Друштво математичара Србије”, Министарство просвете и 

науке Републике Србије),  

- Анализа реализације допунске и додатне наставе у току 

првог полугодишта  

- Анализа успеха на крају првог полугодишта школске  

Сви чланови 

стр. већа 

Јануар Педагошка до- 

кументација 

 

7. - Припрема и реализација општинског такмичења из 

математике  

Сви чланови 

стр. већа 

Фебруар Педагошка до- 

кументација 

 



 

 

 

 

- Анализа задатака и постигнутих резултата на такмичењу 

стручно предавање :“Задаци за градско такмичење 3.4. раз- 

ред“ (Јелена Папић-Миленковић) 

8. - Припрема и организација математичког такмичења 

„Мислиша” за ученике од 2. до 8. разреда окружно такм.  

- Писмени задаци и анализа усвојености градива на 

реализованим писменим задацима. 

Сви чланови 

стр. већа 

Март Педагошка до- 

кументација 

 

9. - Анализа задатака и постигнутих резултата на такмичењу  

- Анализа успеха ученика на трећем класификационом пери 

оду и планирање појачане реализације допунске наставе 

- Организација пробног завршног испита за ученике 8. разреда 

(ЗЗВ) 

Сви чланови 

стр. већа 

Април Педагошка 

документа- 

ција 

 

10.  - Посета ученицима 4. разреда  

- Учествовање у радионицама у оквиру манифестације:  „Мај - 

месец математике“ 

- „Винчине научионице“- одлазак и посета 

Сви чланови 

стр. већа 

Мај Педагошка 

документација 

 

11. - Организовање припремне наставе за полагање завршног 

испита (10 часова)  

- Прелиминарна подела послова и осталих задужења за 

2022/2023. годину  

- Реализација фонда часова из математике у школској 

2021/2022. години.  

- организација разредних испита 5-8.разреда 

- организација поправног испита за ученике 8.разреда  

- Анализа рада у школској 2021/2022. години и годишњи 

извештај 

-избор руководиоца Стручног већа за наредну школску год. 

Сви чланови 

стр. већа 

Јун Педагошка до- 

кументација 

 

12. Чланови стручног већа: 1.Јелена Папић-Миленковић 2. Никола Вигњевић 3.Валентина Скакавац - руководилац стручног већа 

4.Милица Драгојловић 5.Снежана Станковић                               

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

Циљеви: 

- развијање слуха и ликовне технике код ученика 

- развијање љубави и интересовања код ученика према музичкој и ликовној уметности  

- развијање навике и жеље код ученика за посећивање концерата музике различитих жанрова и изложба у уметничким галеријама  

- оспособљавање ученика за развијање културе приликом посета културним објектима и уметничким манифестацијама 



 

 

 

 

- оспособљавање ученика за такмичења 

- оспособљавање ученика да изграде сопствени укус и критичко мишљење о музичкој и ликовној уметности  

Задаци: 

- упознавање и разумевање настанка и развоја музичке и ликовне уметности кроз историју људског рода 

- музичко и ликовно описмењавање ученика 

- упознавање ученика са регионалним разликама у музичком и ликовном стваралаштву  

- упознавање ученика са животима и делима највећих светских, домаћих композитора и ликовних уметника 

- формирање свести о месту и важности народног стваралаштва у заједници, улози наших композитора и ликовних уметника у очувању 

народне традиције као и унапређењу културне баштине 

- развијање опште културе и образовања ученика 

Чланови Стручног већа су: 

1. Пановић Марија 

2. Лалић Бранка 

3. Јелена Бојанић Дупор 

4. Делибашић Владимир 

5. Степић Александар, руководилац Стручног већа 

 

    План рада стручног већа уметности 

План рада  стручног већа уметности за школску 2021/2022. 
Р. 

број 

Садржаји активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. - Подела фонда часова по предметима 

- Договор о раду, избор руководиоца, 

- Избор секција по предметима, 

- Доношење плана рада за школску 

2021/2022. годину 

Чланови 

Стручног 

већа 

Август Педагошка 

документација, 

Ученички радови 

- развијање слуха и ликовне 

технике код ученика 

- развијање љубави и 

интересовања код ученика према 

музичкој и ликовној уметности 

- развијање навике и жеље код 

ученика за посећивање концерата 

музике различитих жанрова и 

изложба у уметничким галеријама 

- оспособљавање ученика за 

развијање културе приликом посета 

културним објектима и уметничким 

манифестацијама 

- оспособљавање ученика за 

2. Преглед стања наставних средстава, избор 
секција и чланова хора 

  Договор о изборној настави из предмета  

  Хор и оркестар, Цртање, сликање, вајање 

Чланови 

Стручног 

већа 

Септембар Педагошка 

документација, 

Ученички радови  

3. - Активности у оквиру Дечије недеље. 

Припреме ученика за такмичење и 

приредбе. 

- Угледни час из предмета ликовна култура, 

реализатор Марија Пановић 

Чланови 

Стручног 

већа 

Октобар Педагошка 

документација, 

ученички радови 



 

 

 

 

- Угледни час из предмета цртање, сликање, 

вајање, реализатор Бранка Лалић 

такмичења 

- оспособљавање ученика да 

изграде сопствени укус и критичко 

мишљење о музичкој и ликовној 

уметности 

упознавање и разумевање настанка 

и развоја музичке и ликовне 

уметности кроз историју људског 

рода 

- музичко и ликовно 

описмењавање ученика 
упознавање ученика са регионалним 
разликама у музичком и ликовном 
стваралаштву 

- упознавање ученика са животима и 

делима највећих светских,домаћих 

композитора и ликовних уметника 

- формирање свести о месту и 

важности народног стваралаштва у 

заједници,улози наших 

композитора и ликовних уметника 

у очувању народне традиције као и 

унапређењу културне баштине 

развијање опште културе и 

образовања ученика 

4. - Планирање и реализација школског 

такмичења у певању и планирање 

општинског такмичења. 

- Сарадња са активом млађе наставе 

(1.час муз. културе, најраспеванија ОЗ, 

такмичење златна сирена, ликовна 

секција). 

- Угледни час из предмета 

муз. култура, реализатор Владимир 

Делибашић. Угледни час из предмета 

ликовна култура реализатор Јелена Бојанић. 

Чланови 

Стручног 

већа 

Новембар Педагошка 

документација, 

ученички радови 

5. - Припрема за приредбу Св. Саве. 

Изложба дечјих радова. 

Угледни час из предмета муз. Култура  - 

реализатор Александар Степић. 

Чланови 

Стручног 

већа 

Децембар Педагошка 

документација, 

ученички радови 

6. Свечано бележавање дана Св. Саве - 

(школска приредба:наступ хора, солиста, 

изложба ликовних радова у холу школе) 

Чланови 

Стручног 

већа 

Јануар Педагошка 

документација, 

ученички радови 

7. Посета градским изложбама(ЛК) 

Општинска такмичења(МК) - (соло певачи и 

вокалне групе). 

Угледни час из предмета музичка култура, 

реализатор Александар Степић. 

Чланови 

Стручног 

већа 

Фебруар Педагошка 

документација, 

ученички радови 

8. Посета оперској кући Мадленијанум и 

планирана оперска представа за упознавање 

ученика о музичко сценском делу. 

Учествовање на ликовним конкурсима. 

Угледни час из предмета цртање, сликање, 

вајање, реализатор Бранка Лалић 

Угледни час из предмета ликовна култура, 

реализатор Марија Пановић 

Чланови 

Стручног 

већа 

Март Педагошка 

документација, 

ученички радови 

9. Избор дечјих радова у школи и општини-

учешће на конкурсу поводом васкршњих 

празника. Припреме за прославу Дана школе 

Чланови 

Стручног 

већа 

Април Педагошка 

документација, 

ученички радови 



 

 

 

 

 
План стручног већа за физичко  и здраствено  васпитање - шк 2021/2022. 

 Редни 

број 

Садржаји активности  Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир     

Показатељи успешности Исходи 

1. Планирање свих садржаја рада ,и у ванредним 

условима/онлајн          

Избор новог руководиоца већа   

Годишњи фонд часова                        

Планирање стручног усавршавања 

  Чланови 

већа                

Јул-август                  Чланови већа Планирање 

наставних планова 

рада 

2. Операционализација планова рада    Анекс 

шк.програма/5-8разреда/                

План  секција ,офа,          

Иницијална мерења                             

Сарадња  од значаја са ЛЗ током године и 

клубовима Ф,Р,К,О              

Атлетика –Јесењи крос 

Руководилац 

већа          

Чланови већа                      

Септембар                     Чланови већа -  реализација 

активности према задужењима 

у текућој  години по 

календару и личном плану 

Планови рада-анекс 

од 5-8 разреда /РВ 

3. Увид у реализацију ВОРа,проблеми у настави,                            

Пружање подршке уч.са посебним потребама ИОП                              

Пружање подршке талентованим ученицима                       

Превенција насиља на часовима ФВ-ФЕР ПЛЕЈ у 

спорту и игри/безбедност ученика на часу;         

Превентивни програм „Здрава Младост“/тема  

 Чланов и 

већа                                                                      

Током 

шк.године  

 

 

 

 

Евидентирање ученика за 

ИОП-1                    

Разредна такмичења у циљу 

превенције/сарадња чланова 

већа     

Ангажовање  ученика у изабра 

  Индивидуални рад  

                                          

Сарадња чланова 

већа-раз.такмичења     

 

 

Угледни час из предмета музичка култура 3 

разред - реализатор Владимир Делибашић. 

Угледни час из предмета ликовне кутуре 

реализатор Јелена Бојанић,  

10. Прослава дана школе: 

- Приредба - Хор, солисти и ликовна изложба. 

Час цртања на Земунском кеју: општинска 

манифестација. 

Чланови 

Стручног 

већа 

Мај Педагошка 

документација, 

ученички радови 

11. Анализа рада Стручног већа Уметности.  

Похвале и награде ученицима за постигнуте 

резултате. 

Чланови 

Стручног 

већа 

Јун Педагошка 

документација, 

ученички радови 

Чланови стручног већа: 1. Јелена Бојанић, 2. Александар Степић, руководилац стручног већа, 3. Марија Пановић, 4. Владимир Делибашић и 

5. Бранка Лалић 



 

 

 

 

лична и општа хигијена,рад уз прописане мере и 

дистанцу по потреби /ковид 19                            

 

  

ним спортовима             

Реаллизација на часовима-

јединство час.и ван.ч. активн. 

Тема по личном 

плану             .            

4. Анализа рада редовне наставе, и других облика  

рада                                                      

Критеријуми оцењивања,праћење и помоћ у раду 

подршка уч.                     

Угледни часови  по  личном плану чланова већа                      

Предавање на тему здраственог 

васпитања/исхрана,бављење спортским 

активностима/-избор по интересовању  ученика 

Такмичења                           

Чланови већа 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

Током шк.г. 

 

 

 

У току шк. 

године 

Сарадња  чланова већа и 

Педагошке службе 

 

Праћење  активности ученика 

 

Уч,користи и примењује 

технику игре,правила 

 Избор у септембру 

по личном плану 

 

Тема по личном 

плану 

 

Уч.се такмичи 

5. Стручно усавршавање у школи и ван ње-семинари 

по календару и препоруци министарства /актуелно 

у текућој години                                              

       Чланови 

већа        

 

                                              Активно учешће на  

семинарима -онлајн 

Избор из календара 

за  стручно усавр. 

сеп. 2021.             

6. Превентивни програм „Здрава Младост“ ,Здраствено  

васпитање 5-8, корективна гимнастика, пубертет 

адолесценција рекреација - избор по интересовању и 

личном плану  чланова већа 

 Чланови већа   Едукација и превентивни 

програми  

Тема по избору по 

личном плану 

чланова већа 

7. Обележавање Дана школе                                                                                     

Атлетика-пролећни крос                      

 Чланови већа                                      Мај. јун Примена стечених знања Такмичења у 

школи.                          

8.  Учешће на Општинским т.спортске игре Станојевић -

Божић   

 У току шк. 

године 

акктивност,стицање и примена 

знања,  

Учешће на 

такмичењима                      

9. Недеља школског спорта 1-4 разреда Сарадња са 

разр. наставе. 

Друго 

полугодиште 

Промоција физичког 

вежбања,спорта и здравља 

Побољшање  ФС 

10. Недеља школског спорта 5-8 разреда Чланови већа  Друго 

полугодиште 

Промоција физичког 

вежбања,спорта и здравља 

Побољшање ФС 

11. ШАХ-реализација по интересовању -1 одељење Члан Д. 

Мојсије 

Током 

године 

/стицање знања шаховске 

игре,такмичење 

ШАХ-правила игре 

12. Анализа рада постигнутих резултата –похвале и 

награде/ђак генерације 

Чланови СВ 

Директор 

Крај другог 

полугодишта 

Похвале свим учесницима за 

постигнуте резултате 

Награда Ђак 

спортиста 

генерације  

13. Примена савремене технологије на нивоу школе-

онлајн настава 

Чланови већа Током године 

по потреби 

Активност у гугл учионици 

ако буду ванредни услови рада 

Уч.користи  

интернет 



 

 

 

 

17. Чланови стручног већа: 1. Станојевић Мирјана 2. Ивановић Милош 3. Дмитровић Мојсије, Божић Милица, уководилац  стручног већа                                                                                             

 

План рада стручног већа ТиТ и информатике и рачунарства 

Редни 

број 

Садржаји активности  Носиоци  

активности 

 Временски  

оквир 

Показатељи  

успешности 

Исходи 

1. Усвајање плана рада Сви чланови Септембар Уједначеност у 

планирању 

Успешан рад 

2. Задужења наставника Сви чланови Школска година Погодан распоред Напредовање у раду 

3. Корелација између наставних предмета Сви чланови Школска година Ученици повезују 

научено из различитих 

предмета 

Знање на вишем нивоу 

4. Распоред угледних часова Сви чланови Школска година Занимљивији часови Лакше усвајање 

градива 

5. Набавка наставних средстава Чланови већа и 

директор 

Септембар и 

октобар 

Успешно извођење 

макета и техничких 

цртежа 

Повезивање теорије са 

практичним радом 

6. Предавање Неко од чланова 

већа 

Новембар   

 7. Предавање Неко од чланаова 

већа 

Фебруар-април   

8. Диференцијација питања и задатака Чланови и ПП 

служба 

Школска година Усклађивање захтева Оствареност стандарда 

9. Календар такмичења  Сви чланови Друго 

полугодиште 

Посећеност додатне 

наставе,секције. 

Напредовање ученика 

и освојене награде 

10. Посета семинарима Сви чланови Школска година Усавршавање 

наставника у установи и 

ван ње 

Побољшање у раду 

11. Реализација допунске наставе Сви чланови Школска година Мањи број негативних 

оцена 

Већа средња оцена по 

предметима 

12. Реализација допунске наставе Сви чланови Школска година Већи број ђака који 

похађају додатну 

наставу и секцију 

Продубљивање 

знања,успех на 

такмичењима 

13. Инклузија Сви 

чланови,ППслужба 

и родитељи 

Школска година Заинтересованост 

ученика за рад 

Стечено знање и 

прилагођеност настави 



 

 

 

 

14. Индивудализивана настава Сви чланови,ПП 

служба и родитаљи 

Школска година Заинтересованост 

ученика за рад прекпо 

овог вида насатаве 

Искоришћавање 

индивидуалних 

способности ученика 

15. Стручне посете Сви чланови Школска година Заинтересованост 

ученика за вананставне 

активности 

Повезивање знања 

стечених у школи и ван 

школе 

16. Рад секција Сви чланови Школска година Посећеност секција Популаризација овог 

вида наставе 

17. Извештај о резултатима такмичења Сви чланови и 

директор 

Април,мај Освојене награде Напредовање у раду 

18. Анализа одржаних угледних часаова Сви чланови и ПП 

служба 

Мај Добра релизација ових 

часова 

Усвајање нових знања 

19. Извештај о раду стручног већа Руководилац већа Јун Остварени зацртани 

циљеви 

Добар рад свих 

чланова већа 

20. Подела задужења за следећу школску 

годину 

Сви чланови Јун Наставак започетог рада Побољшљње успеха 

ученика 

21. Избор руководиоца већа Сви чланови Јун Успешан рад у већу Боље функциони -сање 

већа 

22. Предлог плана и програма за следећу 

школску годину 

Сви чланови Јун Иновације у раду већа Добре идеје увијек 

треба испратити 

                                                                                                                                                                          

ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА 

ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Разумевање и усвајање знања и вештине уметности рецитовања. 

Оспособљавање ученика за креативно испољавање. 

Развијање маште, мисли и осећања ученика. 

Развијање љубави према матерњем јњзику са нарочитим задатком да се он негује и унапређује.  

Оспособљавање ученика за самостално читање, доживљавање и разумевање књижевних дела 

различитих жанрова. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Рад у пару и у групама. 

Коришћење савремених наставних средстава. 



 

 

 

 

Приказивање стеченог знања кроз приредбе и јавне часове. 

Посете позоришним представама. 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и групама.  

Остваривање корелације са верском наставом, српским језиком и музичком културом.  

Р. 

број 

                                         САДРЖАЈ РАДА Месец Број 

часова 

Исходи 

1. Формирање секције 

Вежбе артикулације 

Вежбе дикције 

Акценатске вежбе 

септембар 4  

2. Вежбе интонације и вежбе интензитета гласа 

Вежбе темпа, ритма 

Обрада једне изабране песме 

Паузе у рецитовању, понављање и рефрени 

Истраживање облика изражавања песме 

октобар 4 

3. Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације Слушање аудио снимка  

Упознавање говорне уметности из историје позоришта и драме  

Квиз такмичење из историје говорне уметности 

новембар 4 

4. Гледање позоришне представе 

Избор и анализа садржаја и подела задатака за припрему  

програма поводом Савиндана 

Увежбавање садржаја из програма за Савиндан 

децембар 4 

5. Генерална проба пред наступ за Савиндан 

Гледање позоришне представе 

јануар 2 

6. Подела нових задатака за такмичење 

Увежбавање садржаја за такмичење 

фебруар 4 

7. Увежбавање садржаја за такмичење 

Генерална проба пред такмичење 

Школско такмичење 

Осврт на постигнуте резултате на такмичењу  

март 4 

8. Гледање позоришне представе 

Избор и анализа садржаја и подела задатака за припрему 

програма поводом Дана школе 

Увежбавање садржаја за Дан школе 

април 5 



 

 

 

 

9. Увежбавање садржаја за Дан школе 

Генерална проба пред наступ 

за Дан школе 

мај 4 

10. Анализа постигнутих резултата јун 1 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНО УЧЕЊЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1.  Секција за алтерна- 

тивно учење 

Предметни 

наставници:  

Биљана 

Голић, Јелена 

Јаковљевић, 

ученици 

Септембар 

јун  

Веома велика заинтересованост и ангажо- вање ученика 
 

2. Секција за 

алтернативно учење 

Предметни 

наставници:  

Биљана 

Голић, Јелена 

Јаковљевић, 

ученици 

Септембар

децембар  

Обрађивање теме Коју изаберу ученици на основу 

прочитаних текстова у оквиру које би требало да се 

повеже градиво Српског језика, Географије, Историје и 

Физике. 

Изрда стрипова на ову и друге теме. 

Драматизација народних епских песама. 

Извођење бар једног од ових образовно-васпитних 

комада у облику Јавног часа. 

Посета Сајму књига. 

Посета биоскопу (у зависности од тога да ли ће се на 

рептоару биоскопа наћи филм погодан за ученике). 

 



 

 

 

 

3. Секција за 

алтернативно учење 

Предметни 

наставници:  

Биљана 

Голић, Јелена 

Јаковљевић, 

ученици 

Јануар–јун  Посета Сајму туризма. 

Организовање полудневног излета у договору са 

ученицама, а у вези са градивом (највероватније посета 

Музеју Вука и Доситеја). 

Посета Музеју Николе Тесле. 

Посета биоскопу. 

Израда стрипова. 

Обрађивање још неке теме у облику образов- но-драмског 

комада и извођење овог комада у облику Јавног часа. (О 

теми која ће бити обра ђивана у другом полугодишту, 

наставници ће се накнадно договорити са ученицима). 

 

 
ПЛАН РАДА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Садржај рада Предвиђени броj 

часова 

Циљеви и задаци 

лингвистичке секције 

Септембар: 

-УВОДНИ ЧАС - Формирање групе која ће у овој школској години учествовати у 

раду лингвистичке секције; Наставник ће упознати ученике са начинима и методама 

рада, терминима следећих састанака и местом на коме ће се убудуће окупљати.  

- ФЕЈСБУК УМЕСТО ПУШКИЦА -  наставник ће показати ученицима странице на 

овој друштвеној мрежи које су оцењене високим стручим оценама, а за чији су рад 

задужени еминентни стручњаци за српски језик – Свакога дана по једно правило из 

области језичке културе, Наш језик, Језичке недоумице, Правопис и граматика 

српског језика, као и са порталом Језикофил. полазницима секције ово ће бити 

почетна тачка у изради сопствене базе градива из граматике и правописа.  

Октобар: 

- ПОПУЛАРНА ЛИНГВИСТИКА – на овим састанцима наставник ће упутити децу 

на коришћење књига библиотечког фонда из едиције ,,Популарна лингвистика''. Теме 

које ћеученици у оквиру овог програма обрађивати су ,,Како се каже'', ,,Како се 

пише'' и ,,Зашто се каже''. 

Новембар: 

- БЕОГРАД У СЛИЦИ И РЕЧИ – у децембру ће се ученици бавити  

 ономастиком, посебно пореклом топонима. Истраживаће топониме делова Београда, 

повезујући своја знања са историјом. Податке о пореклу назива покушаће да обогате 

легендама о оснивању насеља, забележеним анегдотама и сликама. Презентацију 

истраживања представиће јавно, на зидним новинама, као и у  електронском издању.  

- Часови лингви- 

стичке секције одр 

жаваће се као блок 

настава једанпут 

месечно. Резулта-

ти ове секције, као 

и истраживачки 

радови ученика, 

биће презентовани 

на школском сајту 

и у школском часо 

пису. У плану сек 

ције је објављива 

ње електронског 

часописа са учени 

чким пројектима, 

активно учествова 

ње у раду новин 

ско-литерарне сек 

ције и активно ко 

ришћење корпуса 

Лингвистичка секција треба 

да омогући ученицима да 

прошире своја знања, 

унапреде истраживачки дух и 

развију креативност кроз 

бављење језичким 

проблемима. Бави се 

ономастиком, проучавањем 

лексике књижевних текстова, 

језиком медија, локализмима, 

жаргоном и новим 

кованицама, посебно оних са 

друштвених мрежа. Поред 

тога, припрема ученике за 

такмичење из матерњег 

језика. Ученици кроз 

креативан рад треба да заволе 

свој језик и упознају 

различите видове 

остваривања језика. 

- стварање разноврсних 



 

 

 

 

Децембар: 

-ЈЕЗИК МЛАДИХ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА – ученици ће добити 

истраживачки задатак да анализирају своје преписке са вршњацима и примете 

необичности везане за овај вид комуникације. Евидентираће типичне скраћенице, 

коришћење емотикона, употребу речи страног порекла и друге специфичности које 

одликују управо тај вид комуникације. Ученици би требало да напишу истраживачки 

рад на ову тему.     

Јануар/фебруар: 

- ЧУВАРИ ЈЕЗИКА – ученици ће покушати да на основу праћења штампаних медија, 

телевизије и интернета идентификују и забележе речи страног порекла, а затим ће 

покушати да им нађу адекватну замену речју домаћег порекла. Анализом јавног 

дискурса нставник ће им скренути пажњу на неке појаве у језику које ће обрађивати 

у старијим разредима на часовима српског језика. 

-ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 21.ФЕБРУАРА – кроз пројекат 

,,Времеплов'' ученици ће се бавити израдом речника архаизама и историзама, 

користећи обрађене текстове из читанки и истраживањем историјске прошлости. 

Наставник ће настојати да их упозна са одређеним историјски периодима у којима су 

били живи неки данас изумрли изаборављени занати, па ће у речнк уврстити и  

историзме. Резултате истраживања требало би да предтаве јавно, а они ће служити 

као полазиште за следећу тему – живот у прошлости (језик, култура, традиција, 

веровања...) 

Март:  

- ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ – у корелацији са наставним темама из исторјие, ученици 

ће правити речник застарелих речи и разврставати их на архаизме и историзме.  

Април: 

    ПРОЈЕКАТ  КУЛТУРНА МАПА БЕОГРАДА 

1. Посета Музеју Вука и Доситеја 

2. Посета Библиотеци града Београда и упознавање са начином рада ове установе.  

3. Посета САНУ и одељењу за лексикографију 

 Мај: 

- ЈА ЛЕКТОР – учествовање и изради и припреми за штампу школског часописа.  

- ЗАВРШНИ РАДОВИ – припреме на изради  презентације целогодишњих пројеката.  

Јун: 

- ЈАВНИ ЧАС – самоевалуација рада секције у протеклој школској години. 

школске библио 

теке. Планирана је 

и сарадња са дру 

гим наставницима 

и корелација са 

другим наставним 

областима 

могућности да кроз различите 

области и садржаје рада 

ученици обогате своје знање о 

језику 

- освешћивање потребе да се 

језик стално негује и 

унапређује  

- проширивање знања о 

ортоепији и ортографији 

стандардног српског језика 

- проширивање знања из 

граматике и правописа 

-упознавање нових језичких 

појава и појмова 

- обогаћивање стилских 

изражајних могућности 

- оспособљавање за успешно 

служење језиком у 

различитим видовима његове 

писане и усмене употребе 

- развијање поштовања према 

властитом национал- ном и 

културном идентите- ту на 

основу језика 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАДА НОВИНАРСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ  

Р. 

број 

Активности Носиоци активности Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1.  Формирање групе и договор 

о раду секције 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Септембар Добар одзив и ангажовање ученика

  

 

2. Упознавање са основним 

облицимановинарског изра 

жавања и самостално пи- сање 

новинских чланака 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Октобар-новембар Оспособљеност ученика за критичко 

процењивање самосталну израду 

новин ских чланака, али и литер арних 

радова на задате теме  

 

3. Прикупљање и одабир 

материјала за часопис 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Новембар-април Остварена корелација са члановима 

других секција 

 

4. Сарадња са члановима 

других секција 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Новембар-април Остварена корелација са члановима 

других секција 

 

5. Часови слободног 

стваралаштва 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Новембар-април Остварена корелација са члановима 

других секција  

 

6. Рад на изради новог броја 

часописа (уређивање, 

лектура, штампање) 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Април-мај Остварена корелација са члановима 

других секција  

 

7. Заједничка посета чланова 

секције биоскопу, позоришту. 

Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Мај Остварена корелација са члановима 

других секција  

 

8. Анализа рада секције Предметни наставници 

Александра Латиновић, Мила 

Кљајић, чланови секције 

Јун 
  

 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1.  Формирање групе и 

договор о раду секције 

Чланови 

секције 

Септембар Добар одзив и ангажовање ученика  
 



 

 

 

 

2. • План рада за текућу 

школску годину 

Чланови 

секције 

Септембар Урађен план рада 
 

3. Проучавање драмских 

текстова 

Чланови 

секције 

Септембар Заинтересованост и разумевање ученика 
 

4. Основни појмови из 

позоришне уметности 

Чланови 

секције 

Септембар Усвојеност основних појмова о позоришту 
 

5. Посета позоришту Чланови 

секције 

Октобар Добар одзив ученика 
 

6. Разговор о одгледаној 

представи 

Чланови 

секције 

Октобар Добар одзив ученика 
 

7. Избор новог текста за 

драмску игру 

Чланови 

секције 

Октобар Ученичке идеје  

8. Подела улога Чланови 

секције 

Октобар Подела улога које одговарају склоностима ученика  

9. Читачка проба Чланови 

секције 

Октобар Изражајно прочитан текст  

10. Анализа ликова Чланови 

секције 

Новембар Разумевање ликова у тексту  

11. Основна идеја Чланови 

секције 

Новембар Разумевање поенте текста  

12. Читање по улогама Чланови 

секције 

Новембар Озбиљно схваћене улоге у драмској игри  

13. Сценографија Чланови 

секције 

Новембар Постављена сценографија за драмску игру  

14. Вежбе покрета Чланови 

секције 

Децембар Синхронизација глумаца  

15. Сценска радња Чланови 

секције 

Децембар Прилагођена радња условима  

16. Вежбе ритма и темпа Чланови 

секције 

Децембар Уиграни глумци, савладани темпо и ритам  

17. Припрема програма за 

Светог Саву 

Чланови 

секције 

Јануар Састављен програм за Светог Саву  

18. Проба програма Чланови 

секције 

Јануар Успешно изведена драмска игра  



 

 

 

 

19. Анализа рада у првом 

полугодишту 

Чланови 

секције 

Јануар Испуњени циљеви планирани за прво полугодиште.  

20. Историја позоришта и 

драме 

Чланови 

секције 

Фебруар Стечено знање о историји позоришта  

21. Израда монографије о 

познатим глумцима 

Чланови 

секције 

Фебруар Монографија  

22. Сусрет са познатим 

глумцима 

Чланови 

секције 

Март Заинтересованост и питања ученика  

23. Акценатске вежбе Чланови 

секције 

Март Правилан изговор  

24. Посета позоришту Чланови 

секције 

Март Добар одзив ученика  

25. Звучни ефекти Чланови 

секције 

Март Урађена музичка подлога драмске игре  

26. Костими и маске Чланови 

секције 

Април Спремљени костими и маске  

27. Израда комплетног 

декора 

Чланови 

секције 

Април Урађен декор  

28. Беседништво Чланови 

секције 

Април Савладани основни појмови  

29. Такмичење у 

беседништву 

Чланови 

секције 

Април Најбоље исказане беседе  

30. Слушање радио-драме Чланови 

секције 

Мај Заинтересованост ученика  

31. Анализа ТВ серије Чланови 

секције 

Мај Заинтересованост ученика  

32. Припрема програма за 

Дан школе 

Чланови 

секције 

Мај Састављен програм за Дан школе  

33. Генерална проба Чланови 

секције 

Мај Успешно изведена драмска игра  

34. Писање сценарија Чланови 

секције 

Јун Састављен сценарио  

35. Драматизација прозног Чланови Јун Урађена драматизација  



 

 

 

 

текста секције 

36. Извештај о раду у току 

године 

Чланови 

секције 

Јун Извештај  

 
ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

Ред. 

бр. 

Активности  Носиоци активности  Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Формирање секције 

Упознавање са планом рада секције 

Заинтересовани учени- 

ци из: 5,6,7 и 8. раз- 

реда, минимум 18 уче- 

ника и наставници: 

Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Септембар-

Октобар 

Заинтересованост ученика за саобраћајну  

секцију 

 

2. Пешак у саобраћају Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Октобар -

новембар 

Ученик зна основна правила учешћа пешака у 

саобраћају 

 

3. Саобраћајни знаци Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Октобар -

Новембар 

Ученик  зна да разликује врсту саобра- ћајних 

знака,као и на основу слике препознаје 

значење сабраћајних знака 

 

4. Регулација саобраћаја Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Новембар Упознавање начина регулисања саобраћаја,   

5. Саобраћајна правила, прописи и  

безбедност  

Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Децембар Усвајање правила,прописа и безбедности у 

саобраћају  

 

6.  Саобраћајни тестови Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Децембар -

Јануар -

Фебруар 

Решавање тестова примерених узрасту 

ученика 

  

7. Бициклиста у саобраћају Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Фебруар Ученици су научили правила за кретање 

бицикла у саобраћају 

 

8. Полигон спретности Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Март Ученици праве реквизите за полигон 

(чуњеве,паштетице) 

 

9. Припрема за такмичење , 

Вожња на полигону 

Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Март -

Април 

Пролажење полигона са што мање грешака   

10. Школско такмичење Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Април Сумирање резултата 

 

 

11. 50. Општинско такмичење: ,Шта 

знаш о саобраћају“ 

Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Април  Постигнути  резултати  



 

 

 

 

12. Анализа успеха Славица Бојовић и 

Ивица Пумпаловић 

Мај-јун Ученици су схватили, где су грешили, које су 

им слабости и  и шта треба боље научити 

 

 
ПЛАН РАДА  ГЕОГРАФСКЕ  СЕКЦИЈЕ  

Р. 

број 

Активности  Носиоци активности  Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Млади географи : чланови 

секције су ученици петог и 

шестог разреда 

Ученици 

наставник 

Септембар/ 

април 

Самостално праве паное, пре зентације 

Помажу другарима  експери- мената и 

демонстрација 

 

2. Посета Планетаријуму Ученици 

наставник 

октобар Разумевање васионе   

3. Модел вулкана  Ученици 

наставник 

децембар Активно учествују у прављењу модела 

вулкана и извошењу експеримента 

 

4. Како се заштитити у случају 

земљотреса 

 

Ученици 

наставник 

јануар Тимски рад 

Ученици једни другима успешно преносе 

знања 

 

5. Збирка стена мога краја 

Дан планете Земље 

Ученици 

наставник 

октобар-

април 

Прикупљање и класификација стена у 

околини 

Активности везане за заштиту планете Земље 

 

6. Израда фосила 

Посета Природњачком музеју 

Ученици 

наставник 

Јануар 

Мај 

Самостално праве моделе фосила 

 

 

7. Климадијаграми 

Дан животне средине 

 

Ученици 

наставник 

Мај 

Јун 

Израда климадијагрма мога краја 

Активности везане за очување природе 

 

 

ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ  
Р. 

број 

Активности Носиоци активности  Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Сређивање паноа у ходницима Наставник/ученици Септембар/

октобар 

Педагошка документација, 

Ученички радови   

 

2. Израда цртежа и слика поводом Нове 

године. 

Наставник/ученици Новембар/

децембар 

Педагошка документација, 

Ученички радови на тему Нове 

године  

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Формирање чланова групе 

Планирање рада секције на основу идеја 

ученика 

Организацији школског такмичења 

Припреми за општинско такмичење 

Реализацији такмичења „Мислиша“  

Припреми за окружно/државно такм. 

Реализацији квиза за осмаке „Знање је 

моћ“ (помоћ у реализацији, упознавање 

са квизом) 

Израда паноа у кабинетима 

Рад у оквиру Математичког клуба 

Организацији и учешће математичког 

квиза у оквиру манифестације „Мај месец 

математике“ 

Помоћ ученицима са потешкоћама у 

савладавању градива 

Никола 

Вигњевић 

Септембар - 

Јун 

Педагошка документација 
 

3. Припремање радова поводом школске 

славе Свети Сава 

Наставник/ученици Децембар/ 

јануар 

Педагошка документација, 

ученички радови 

 

4. Припремање радова поводом Васкрса Наставник/ученици Јануар/            

април 

Педагошка документација, 

ученички радови 

 

5. Припремање радова за изложбу за крај 

школске године 

Наставник/ученици Април/јун Педагошка документација, 

ученички радови 

 

ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски оквир Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. У школској 2021/2022. години музичку секцију држе оба 

наставника музичке културе професор Александар 

Наставници 

музичке 

Септембар – јун  - Педагошка 

документција, 

 

 



 

 

 

 

Степић и професор Владимир Делибашић. 

Секција ће бити оформљена почетком септембра. Рад 

секције је планиран једном недељно и то уторком од  

12:50 до 13:30. У радусекцује учествују ученици петог, 

шестог,седмог и осмог разреда.Секција се одржава у 

кабинету музичке културе.Редовни чланови ове секције су 

углавном надарени ученици. Ученици који нису надарени, 

уклључују се повремено, када се обрађују теме којесу за 

њих интересантне. 

Активности су усмерене на: 

1. Продубљивање градива, нарочито из области за које су 

ученици посебно заинтересовани, 

2. Извођење музике 

3. Стварање музике 

4. Израду паноа 

5. Припрему за такмичење 

На састанцима чланова секције обрађиваће 

секомпозиције које нису обухваћене на редовним 

часовима. Већина композиција се изводи уз покрете, тако 

да ученици покажу и своју креативност. Чланови секције 

ће предлагали теме и од тих предлога ће зависити ток 

састанка. 

На досадашњим састаанцима чланови су нарочито били 

заинтересовани за извођење и стварањемузике, тако да 

ћемо и уовој школској години доста времена посветити 

томе.Изводићемо познате народне и уметничке песме и 

игре, као и мелодијске и ритмичке примере, које ће 

ученици сами стварати.Од музичких способности 

чланова зависиће шта се све може извести на састанку. 

Радићемо израду паноа у свим разредима.Панои ће се 

налазити у кабинету музичке културе и тиме се део рада 

секције приказује и другим ученицима. 

Досадашње искуство показује да су напреднији 

ученици,чланови секције, нарочито заинтересовни за 

припрему за такмичење, на које вероватно нећемо отићи, 

али ученици имају жељу да се спремају па ће се тако са 

њима радити и на томе. 

културе - усавршавање 

дикције, 

- савладавање 

нелагодности 

приликом јавног 

наступа, 

- технике правилног 

дисања приликом 

певања 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ХОРА 
У школској 2021/2022. години хор виших разреда организује наставник Александар Степић, а нижих разреда наставник, Владимир 

Делибашић. 

Р. бр. Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи 

успешности 

Исходи 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор виших разреда 

- Укупан годишњи фонд часова за хор виших разреда је 

136 часова. Недељни фонд часова хора је четири часа. 

- Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела 

домаћих и страних аутора. У току школске године 

потребно је са хором извести најмање десет 

композиција.  

- Композиције које ће наставник обрађивати са хором: 

1. Химна Боже правде 

2. Химна Светом Сави 

3. Школска химна 

4. Жеља-Весна Вељковић 

5. Коприва-Весна Вељковић 

6. Екскурзија-Весна Вељковић 

7. Колачићи-Марина Перазић 

8. Каћуша-М. Блантер 

9. Тамо далеко 

10. Ко удара тако позно (на текст Војислава Илића) 

11. Пјевај ми, пјевај соколе-народне песме 

12. Ти момо, ти девојко-народне песме 

13. Шано, душо-народна песма 

14. Јестрдеи - Битлси 

Хор нижих разреда 

- Укупан годишњи фонд часова за хор виших разреда је 

111 часова. Недељни фонд часова хора је три часа. 

- Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела 

домаћих и страних аутора. У току школске годи- не 

потребно је са хором извести најмање десет 

композиција.  

Наставници 

музичке 

културе 

Септем-

бар – јун  

- Педагошка документа- 

ција, 

- усавршавање дикције, 

- савладавање нелагодно 

сти приликом јавног на- 

ступа, 

- технике правилног ди 

сања приликом певања 

- усавршавање вокалне 

технике 

- савладавање певања у 

групи, 

- савладавање самостал- 

ног наступа 

- развијање љубави ка 

музици и певању 

 



 

 

 

 

 

Начин остваривања програма: 

     Веома је значајно правилно оценити могућности хора и руководити се ставом да је боље одлично извести неко једноставније дело 

него лоше отпевати тежу композицију. Довољан број часова омогућује постизање добрих резултата и много радости члановима хора.  

На пробама треба стално водити рачуна о доброј постави гласа, правилном дисању и декламацији, тачној интонацији и ритму. 

Композиције које се налазе на репертоару хора млађих разреда су претежно једногласне и двогласне, док су композиције на 

репертоару старијих разреда једногласне, двогласне и трогласне. Хор млађих и хор старијих разреда певају а цапелла или уз 

инструменталну пратњу наставника или неког ученика на хармонском инструменту.  

 

ПЛАН РАДА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ  

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Млади лаборант Ученици 

наставник 

новембар

-април 

Самостално изводе једноставније експерименте 

Помажу другарима у извођењу експериманата и 

демонстрација 

 

2. Такмичење из физике Ученици 

наставник 

фебруар-

април 

Пласман на општински,градски и републички 

ниво такмичења 

 

3. Посета сајму науке  Ученици 

наставник 

децембар Активно учествују у разговору и дискусији 

Успешни интерпретирају стечено знање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Композиције које ће наставник обрађивати са 

хором: 

1. Химна Боже правде 

2. Химна Светом Сави 

3. Школска химна 

4. Право пријатељство-дечија из Аустрије 

5. Шапутање-Н. Херцигоња 

6. Деца су украс света-М. Субота 

7. У ливади-народна из Србије 

8. Завршила се школа-из Италије 

9. Мењајмо школу-С. Гајић 

10. Мајка-А. Кораћ 

11. Ах, што волим-Ј.С. Бах 

12. Гле, игре ли красне-В.А. Моцарт 

13. Тихо ноћи-народна 

14. Ој, за гором, за зеленом-народна песма 



 

 

 

 

Показују експерименте које су видели онима 

друговима који нису били на сајму 

4. Квиз знања из физике 

 

Ученици 

наставник 

Октобар-

април 

Тимски рад 

Успешна комуникација 

Ученици једни другима успешно преносе знања 

 

5. Огледи у млађој настави Ученици 

наставник 

октобар-

април 

Разумевање демонстрација 

Извођење једноставних огледа 

 

6. Посета Физичком и  

Хемијском факултету 

Ученици 

наставник 

април-мај Самостално изводе једноставне експери менте 

Мотивиса ни су за рад 

 

7. Посета музеју Николе Тесле Ученици 

наставник 

април Знају открића Николе Тесле 

Веома су мотивисани и са интересовањем прате 

експерименте 

 

                                                 Руководиоци  секције: Драгана Михајловић и Сања Иванић Дељанин  

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ – РУСКИ КРУЖОК 
Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Оснивање секције и упознавање са 

радом 

Предметни 

наставници: 

МилицаРадо 

сављевић и 

Јелена Аран- 

ђеловић и И. 

Голотенко 

Септембар  Педагошка документација и ученички 

радови.Ученици ће увећати своје знање руског 

језика. 

Ученици ће научити пуно о сопственој земљи, 

нашој култури и обичајима, као и о  Русији. 

Продубљивљње знања и љубави према руском 

језику. 

 

2.  Уређивање кабинета и израда паноа, 

вежбање изговора руских брзалица 

Ученици Октобар 

новембар  

Ученички радови и педагошка документација  

3. Припрема ученика за такмичења Ученици 8. 

разреда и 

предметни 

наставник  

Децембар- 

јануар  

Резултати и остварена места на такмичењима  

4.  Упоређивање културних и историј 

ских елемената између Србије и Ру 

сије.  Поређење руских и српских ре -

чи које слично или исто звуче, одно- 

мсно лажни српско-руски пријатељи 

Предметни 

наставници 

и ученици 

Фебруар– 

март  

Ученици ће увећати своја знања не само руског 

језика него и знања о руској традицији, култури 

и обичајима. Педагошка евиденција о 

оспособљено сти коришћња речника као и 

других средстава ради проширивања знања 

 



 

 

 

 

или међујезичка хомонимија. 

5. Посвећивање руском празнику 

Масленица 

Предметни 

наставници 

и ученици 

Април Примена стеченог знања у свакодневном животу  

6. Учење и певање руских песама, спре- 

мање рецитација или краћег драм. 

ског текста за школску приредбу 

Предметни 

наставници 

и ученици 

Мај Остварене тачке које ће се изводити на 

школским приредбама 

. 

 

ПЛАН РАДА БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

 Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Оснивање секције и упознавање са радом Предметни 

наставници: 

Весна Стојић, 

 Јелена Марић 

септемба

р 

Продубљивање знања и 

љубави према биологији, 

повезивање са знањима из 

других наука и свако дневног 

живота, развој информатичких 

сазнања кроз израду 

презентација 

 

2. Уређење  кабинета,израда паноа, израда ми- кроскопских 

препарата,обележавање важних датума из биологије кроз 

прављење паноа и реферата, извођење експеримената дока- 

зивања дисања (размене гасова) транспирације фототропи 

зма, фаза у клијању семена, припрема за такмичење, припре- 

ма за „Квиз знање је моћ“,израда хербаријума, прављење 

презентација на различите теме везане за план и програм, по 

сета разним предавањима које се буду организовале у окви 

ру школе и посета и учешће у различитим манифестацијама 

на нивоу општине Земун и на нивоу града Београда које су 

предвиђене планом рада школе,припрема осмака за завршни 

испит. 

Предметни 

наставници: 

Весна Стојић, 

Јелена Марић 

Октобар-

мај 

  

 

ПЛАН РАДА МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У 5.РАЗРЕДУ 

Р. 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исход

и 



 

 

 

 

1

. 

Формирање чланова групе 

Планирање рада секције на основу идеја 

ученика 

Организацији школског такмичења 

Припреми за општинско такмичење 

Реализацији такмичења „Мислиша“  

Припреми за окружно/државно 

такмичење 

Реализацији квиза за осмаке „Знање је 

моћ“ (помоћ у реализацији, упознавање 

са квизом) 

Израда паноа у кабинетима 

Рад у оквиру Математичког клуба 

Организацији и учешће математичког 

квиза у оквиру манифестације „Мај месец 

математике“ 

Помоћ ученицима са потешкоћама у 

савладавању градива 

Валентина 

Скакавац, 

Никола 

Вигњевић 

Септембар - 

Јун 

Педагошка документација 
 

 

План рада Библиотечке секције за школску 2021/2022. г. 
Програмски садржај Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Облик рада Начин праћења 

1. Анкета о заинтересованости ученика за рад у библиотечкој секцији 
2.  Планирање рада секције 
3. Обележавање Дана писмености - Историја писма, прикупљање 

материјала, одабир, израда паноа, корелација Верска настава 

септембар библиотекар, 
ученици, 
наставник 

верске наставе 

разговор, 
писање плана, 
израда паноа, 
час корелације 

преглед документације 
о броју чланова  
и активностима 

4. Обележавање Месеца школских библиотека, проналажење и 

одабир материјала, израда паноа  
5. Историја књига и библиотека 
6. Посета Сајму књига 
7. Посета Градској библиотеци Св.Сава и Народној библиотеци 

Србије 

октобар библиотекар, 

ученици, 
наставници 
 

израда паноа, 
обилазак Сајма и 

НБС 

присуство педагога 

или директора 

часовима, 
преглед документације 

8. Обележавање Месеца књиге - Моја омиљена књига, 

препоручивање вршњацима шта да читају 
9. Писање писма 

новембар библиотекар, 

ученици 
разговор, 
писање писма 

присуство педагога, 

преглед радова 

10-11. Обрада и стручна класификација књига 
12. Врста библиотечке грађе 
13. Сређивање полица са књигама 

децембар 

 
током године 

библиотекар, 

ученици 
разговор, 
сређивање књига 
 

присуство директора  

или педагога, 
преглед документације 



 

 

 

 

14. Организовање књижевног сусрета  
15-16. Писање састава на задату тему 
17. Писање реферата и самосталних радова, библиографско цитирање 

јануар библиотекар, 

ученици 
разговор, упутства 

за писање 
присуство педагога на 

часовима 
18-19. Израда текстова за сајт школе 
20-21. Креативно писање (песма, прича, бајка), учешће на 

литерарним конкурсима 

током године, 
фебруар 

библиотекар, 

ученици 
разговор, упутства 

за писање 
увид у радове ученика 

22. Дечија штампа 
23-24. Сарадња са Пријатељима деце Земуна, посета градским 

библиотекама 

март библиотекар, 

ученици 

 

разговор, 
дружење, писање и 

илустровање радова 

преглед 

документације, 
увид у радове ученика  

25-26. Проналажење и одабир информација на интернету 
27-28.Обележавање Светског дана књиге, писање радова за 

литерарни конкурс“, израда паноа 

април библиотекар, 

ученици, 

наставници 

рад на рачунарау, 
писање радова, 

израд паноа 

присуство часовима, 
увид у радове ученика 

29-31. Израда прилога за школски лист 
32-33. Прикупљање материјала за школски лист 
34. Организовање књижевног сусрета 

мај библиотекар, 

ученици, 
наставници 

писање радова, 
разговор са писцем 

прегледање школског 

листа 

35. Презентација школског листа „Школско перо“  
36. Израда Извештаја о раду секције 

јун библиотекар, 

ученици 
постављање 

школског листа  
увид у документацију 

 

ПЛАН РАДА  РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ 

Р. 

број 
Наставне јединице 

Време 

реали-

зације 

ИСХОДИ 

На крају месеца/теме 

ученик ће бити у стању да: 

Тип 

часа 

Међупредметно 

повезивање 

Евалуација квалитета 

испланираног 

 

Дефинисати наставне 

једи- нице у односу на 

програм- ске (обавезне 

/или препору- чене) 

садржаје 

 

Операционализовати исходе: 

- избором из програма  и 

- конкретизацијом исхода 

већег нивоа општости. 

 

Операционализоват

и исходе: 

- избором из 

програма и 

- конкретизацијом 

исхода већег нивоа 

општости. 

Неки критеријуми за процену: 

- Да ли сам обезбе- дио добру 

међу- предметну пове- заност ? 

- Да ли је за тему предвиђен 

одгова- рајући број часова ? 

- Да ли је одговарајући редослед 

пла- нираних садржаја ? 

1.                   

2 .           

3. 

РУКОМЕТ  СЕКЦИЈА-

основни елементи 

додавање лопте у месту и 

кретању 

Окто-

бар 

Уч.користи,примењује 

основне елем.,неопходна 

правила и сарађује развија 

своју личност уз поштовање 

других 

уз 
Ученик користи, 

примењује и игра 

Секција за ученике од 5 до 8 

разреда ,по интересовању и 

селекцији –препознавање 

талената за овај спорт и даље 

упућивање за бављење овим 

спортом и значајем развоја ФК 

у њиховом узрасту 



 

 

 

 

 

Рукомет-додавање лопте 

у кретању у висини 

груди,главе и ниске лопте 

„ ---------„-----------    

 

Рукомет-основни 

елементи у месту и 

кретању 

„ ------------„---------    

4.      

5.        

6.      

. 

Рукомет-вођење лопте и 

дриблинг 
„ 

Уч.примењује елем.тех.на 

вишем нивоу технике,већи 

бр.правила и једноставније 

так.комбинације 

О,уз 

Уч игра учествује и 

развија своју 

личност , 

 

7.        

8.      

9.       

Рукомет-Хватање лопте –

у висини бокова,изнад 

главе,  са стране                     

новем

бар 

Уч.води,хвата лппту јачом и 

слабијом руком,неправилно 

бачених лопти уз 

индивидуалну тактику О-

Н,зна функцију СИ и већи 

бр.правила 

О,уз 

уч.игра 

примењујући виши 

ниво технике,већи 

број правила 

 

10.        

11.       

12. 

Заустављање лопте и 

шитирање са замахом 

изнад   рамена у месту и 

кретању,ИГРА, 

„ 

Уч.користи ,примењује 

елем.на вишем нивоу 

примењује једноставније 

индивидуалне тактике , 

познаје већи 

бр.правила,висок степен 

сарадње 

о/уз 

Уч.игра 

примењујући виши 

ниво технике,већи 

бр.правила 

 

13.        

14.      

15. 

Р-шутирање на 

гол,додавање 

лопте,шутирање 

скоком,,,,,шутирање на 

гол из пада 

деце

мбар 

уч.користи,усваја и 

примењује сложене 

елем.технике 

о/уз 

уч.игра 

примењујући 

сложене елементе 

технике 

 

16.     

17.    

18.   

Рукомет –индивидуална 

одбрана одузимање 

лопте,кретање играча 

јануар 

Уч зна елем.на средњем и 

вишем нивоу,примењује 

више правила 

игре,примењује 

индивидуалну и кол.сарадњу, 

уз 

Уч.игра 

примењујуће 

сложеније елементе 

технике инд. Кол. 

Тактика одбране и 

напада,примена 

правила,виши ниво  

 



 

 

 

 

19.     

20.      

21. 

Рукомет Тактика напада и 

одбране        6:0,5:1,5+1, 
„ 

Уч.игра ,примењујее повезује 

тех,так,игре на вишем нивоу               
уз 

Уч.игра,зна 

функцију и значај 

игре,зна правила 

игре 

 

22.      

23.       

24. 

Рукомет-игра,увежбавање 

елемената кроз игру 
„ 

Уч.игра испуњавајући 

тактичке задатке,учествује 

,јача своје способности,зна 

правила  принципе тренинга 

уз 

уч.игра,зна 

правила,јача 

личност уз 

поштовање 

других,сарађује на 

вишем нивоу 

 

25.       

26.     

27. 

Рукомет-игра са 

правилима тех.так 6:0 
март 

Уч.игра Р примењујући 

сложеније елем.тех.так. 
уз 

Игра,зна тактику 

игре  индив.и колек 

тивно сарађује на 

вишем нивоу 

 

28.      

29.     

30. 

Рукомет-школско 

такмичење,и на нивоу 

секције 

Март-

април 

Уч. игра примењује 

елем.технике на вишем нивоу 

зна так игре,правила 

организацију такмичења, 

систем такмичења и суди 

уз 

Игра учествује на 

текмичењу и јача ка- 

ко индивидуални та- 

ко и тимски рад, зна 

значај вежбања и не- 

гују фер-плеј у игри. 

 

31.    

32. 

Рукомет-учешће чланова 

секције на општинском 

такмичењу 

Апри

л-мај 

Уч.зна,примењује 

елем.тех.правила игре на 

вишем нивоу 

уз „ 

Тимски рад чланова стручног 

већа наставнице : Станојевић  

Мирјана и Божић Милица 

 

 

 

 

 
ПЛАН  РАДА  ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ - ДЕВОЈЧИЦЕ 

Р. 

број 
Наставне јединице 

Време 

реали-

зације 

ИСХОДИ 

На крају месеца/теме 

ученик ће бити у стању да: 

Тип 

часа 

Међупредметно 

повезивање 

Евалуација квалитета 

испланираног 

 
Дефинисати наставне 

једи- нице у односу на 
 

Операционализовати исходе: 

- избором из програма  и 
 

Операционализовати 

исходе: 

Неки критеријуми за 

процену: 



 

 

 

 

програмске (обавезне 

/или препоручене) 

садржаје 
 

- конкретизацијом исхода 

већег нивоа општости. 

- избором из програма и 

- конкретизацијом 

исхода већег нивоа 

општости. 

- Да ли сам обезбедио 

добру међупредметну 

пове- заност ? 

- Да ли је за тему 

предвиђен одговарајући 

број часова ? 

- Да ли је одговарајући 

редослед пла- нираних 

садржаја ? 

1. 

Организациона 

проблематика-избор 

договор о раду,12 часова 

 

Избор по  жељи ученица 

,средњи и виши ниво знања за 

нове уч основни ниво 
 

Игра од значаја за 

ЛС/сарадња са ОК-

селекција ученица/ 

 

2. 

Оријентациони 

програмски садржаји-

одигравање 

л.прстима,чекићем,сервис

,смеч,блок,игра 

 

Уч.игра одбојку 

примењујући виши ниво 

технике,правила висок 

степен сарадње 

 
Уч.игра,примењује 

елементе, 
 

3. 

Такмичење-

међуодељенско и унутар 

секције 

 ------------„-------------  
Уч.учествује на 

такмичењима 
 

2-1 
Елементи одбијање лопте 

прстима-вежбе 
 

Уч.прецизно одбија лопту 

прстима зна правила, 
 

Игра, примењује тех. на 

сложенијем нивоу  
 

2 
Елементи одбијање лопте  

чекићем-вежбе 
 

Уч.прецизно одбија лопту 

чекићем,зна правила игре 
 „  

3 

Сервис-

доњи,лелујави,тенис 

флот,смеч-избор -уз 

 
Уч. игра одбојку,примењује 

тех.на вишем нивоу, сарађује 
 „  

4 Смеч-вежбе  „  
Уч.зна,примењује 

сложеније 

елем.тех.такт.задатке 

 

5 Блок-двојни,тројни  „  „  

6 

Елементи-тех.так-системи 

у игри/у нападу, сервисни 

/, правила игре. 

 

Уч. игра одбојку примењују- 

ћи сложене елементе технике 

испуњавајући тактичке задат 

ке,зна неопходна правила, 

 

Уч-игра одбојку са пра 

вилима  има позитиван 

став за тимски рад, има 

виши ниво мотивације, 

 



 

 

 

 

зна да суди. зна значај игре на здрав- 

ље тј  смисао  ФВ и схва- 

та смисао физ.вежбања 

7 
Систем игре у нападу 

смечом,правила игре 
 -----„-----  „  

8 
Систем игре у одбрани –

од смеча,игра на мрежи 
 -----„-----  „  

9 
Систем игре у одбрани-од 

сервиса,игра на мрежи 
 -----„-----  „  

10 
Игра  на мрежи са 

ком.правилима 
 -----„-----    

11-

12 
Учешће на  такмичењима  

Уч.учествује на такмичењу 

примењује колективну такти 

ку у нападу и одбрани, 

примењује правила игре 

  
Тимски рад наставнице 

Станојевић  мирјана  

Божић Милица 

 

ПЛАН РАДА  СЕКЦИЈЕ  МАЛИ ФУДБАЛ   

Р. 

број 
Наставне јединице 

Време 

реали-

зације 

ИСХОДИ 

На крају месеца/теме 

ученик ће бити у стању да: 

Тип 

часа 

Међупредметно 

повезивање 

Евалуација квалитета 

испланираног 

 

Дефинисати наставне 

једи- нице у односу на 

програм- ске (обавезне 

/или препору- чене) 

садржаје  

 

Операционализовати исходе: 

- избором из програма  и 

- конкретизацијом исхода 

већег нивоа општости. 

 

Операционализовати 

исходе: 

- избором из програма и 

конкретизацијом исхо 

да већег нивоа општо- 

сти. 

Неки критеријуми за 

процену: 

- Да ли сам обезбедио добру 

међу- предметну повезаност ? 

- Да ли је за тему предвиђен 

одгова- рајући број часова ? 

- Да ли је одговарајући редо- 

след планираних садржаја ? 

1. 

МАЛИ ФУДБАЛ ЗА 

ДЕВОЈЧИЦЕ-организаци 

она проблематика-договор 

и утврђивања календара 

септе

мбар 

Укључивање девојчица у ову 

спортску игру 
 

Разговором стварање 

услова за избором и 

ширење значаја физ. и 

здраственог васп. 

Праћење школског 

календара 

2. 
Оријентациони 

програмски садржаји 

Током 

године 

Уч.користи,примењује елем.на 

вишем нивоу,познаје правила 
 

Уч.игра примењује ви- 

ши технике, зна јед. 

Подршка у повезивању 

технике научених елемената 



 

 

 

 

секције вођење,додавање-

примање 

лопте,шутирање,одузима

ње,игра са применом 

основних правила игре 

игре тактичке комбинације и 

примењује висок ни- во 

сарадње, стално развија 

физ. способности, мото 

ричке вештине, зна зна- 

чај ФК, препо знаје и 

спречава негативне 

облике понашања у 

игри фер-плеј итд. 

3. 
Међуодељенско и 

општинско такмичење 

По 

кален

дару  

Уч,игра,познаје правила 

игре,зна орг.так.у слободно 

време значај бављења спортом 

 

Уч учествује на 

такмичењу зна елем.на 

вишем нивоу, правила 

и примењује научено 

Сумирање резултата-

вишегодишни тимски рад 

,сарадња,подизање  на виши 

ниво  жељу за бављењем 

спортом  и рекреацијом 

2-1 
Мали фудбал-елементи  

шутирање лопте 
С.О 

Уч.примењују основне 

елементе 
о 

Уч.игра сарађује  

изражавајући 

сопствену личност и 

способност поштујући 

и друге 

Подршка у стицању 

самопоуздања приликом 

примене стеченог знања 

2 

Заустављање лопте 

унутрашњом страном 

стопала 

С.О 
Уч.користи примењује 

кретање са лоптом 
о/уз 

Уч учествује  у игри и 

усавршава тех. 
Јачање тимског рада 

3 
Шутирање и додавање 

лопте 
Н-Д ------„----- „ „ 

Јачање колективног духа, 

рад у групи, игра 

4 

Шутирање,додавање-

примање лопте спољном 

страном стопала 

„ 

Уч.користи,примењује 

елементе,зна неопходна 

правила игре 

уз „ 
Подршка у примени 

стиченог знања 

5 
Вођење лопте у паровима 

и шутирање на гол 
Ј.Ф 

Уч.примењује виши ниво 

технике,број правила и 

једноставније 

комбинације,сарађује 

уз 

Уч.игра,примењује 

сложенија кретања са 

лоптом ,зна значај  зна 

основна правила игре 

Подршка у примени 

стиченог знања 

6 

Техника  голмана-

постављање,хватање,баца

ње и деранжирање лопте 

Ј.Ф 
Уч.користи примењује и 

учествује у игри 
о/уз 

Уч развија  

тех.игре,елемената,јача 

физ.способности 

Подршка у игри и 

повезивање научених 

техника одбране 

7 
Дриблинг,отклањање,пок

ривање,одузимање лопте 
С.М 

Уч. примењује виши ниво тех. 

елемената комбинује и приме- 
уз 

Игра,примењује,елем.т

ех-так. Зна значај и 

Подршка на свим нивоима 

игре 



 

 

 

 

њује тех.игре зна правила ,са- 

рађује уз изражавање сопстве- 

не личности уз поштовање 

других 

својим речима  утицај 

фк  , усавршава своје 

способности,сарађује и 

поштује друге 

8 
Игра на мале голове-

увежбавање,,тренинзи 
С.М --------„------- уз „ 

Подршка у индивидуалном 

усавршавању елемената игре 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

            Библиотека је културни центар школе. Њен основни циљ је развијање културе читања код ученика и успостављѕње корелацијског одн оса у 

сваком смислу (образовном, васпитном и културном) . Задатак је развијање опште културе и активног начина учења код ученика. Подстицај 

стваралачких потенцијала ученика.  

 Због тога су циљеви библиотеке у тесној вези са стратешким циљевима школе који су одређени Школским развојним планом.  

 Циљеви библиотеке биће остварени путем различитих активности и методама, које на активан начин подстичу ученика на оснаживање своје 

личности: 

Планирање рада библиотеке 

Библиотекар, Влајко Тегелтија 

План рада школског библиотекара за школску 2021 / 2022. годину 

Редни  

број 

Садржаји активности  Начин праћења Носиоци 

активности 
 Временски 

оквир 
Показатељи успешности Очекивани исходи 

 

1. Израда годишњег,месечних 

и оперативних планова 

- Школски 

библиотекар 

Крај августа Урађени планови Успешнија 

реализација  

активности 

2. Планирање рада са 

ученицима 

Посета директора 

часовима 

Школски 

библиотекар,уч

итељи и 

наставници  

Током целе 

године 

Ученици савладали 

одређено градиво 

Већа 

заинтересованост 

ученика за посету 

библиотеци 

3. Израда Програма рада 

библиотечке секције 

Праћење 

евиденције 

реализованих 

часова 

Библиотекар, 

наставници,учи

тељи 

Почетак 

септембра 

Ученици заинтересовани 

за  рад у секцији 

Ученици 

заинтересовани за  

чешћи долазак у 

библиотеку 

4. Планирање набавке 

литературе и  

Увидом у 

евиденцију 

Школски 

библиотекар 

Током  године Набављена одређена 

стручна литература 

Ученици и 

наставници 



 

 

 

 

периодичних 

публикација за 

ученике,наставнике и 

стручне сараднике 

набавки стручне 

литературе 

побољшали свој рад 

5. Набавка библиотечке 

грађе 

Увидом у 

евиденцију 

Школски 

библиотекар,на

ставници и 

учитељи 

Током године Повећан библиотечки 

фонд 

Већа читаност и 

посећеност 

библиотеци 

6. Планирање  сталног 

стручног усавршавања 

Сертификати Школски 

библиотекар 

Током године Стручнији приступ 

пословима библиотекара 

Успешнији рад 

библиотекара 

7. Вођење статистике 

библиотечког пословања 

Увид у 

статистичке 

податке 

Школски 

библиотекар 

Током целе 

године 

- Повећане посете 

школској 

библиотеци 

8. Избор и припрема 

литературе за  разне 

активности 

Реализација 

активности 

Библиотекар,на

ставници и 

учитељи 

Током године Успешно реализоване 

активности 

Квалитетнија 

реализација 

образовно-васпитних 

активности 

9. Побољшање 

медијске,информационе 

и писмености корисника 

Реализацијом 

активности 

Библиотекар,на

ставници 

информатике 

Током целе 

године 

Повећана 

медијскаписменост 

корисника 

Повећана медијска 

писменост  

10. Упознавање ученика са 

радом библиотеке 

Увидом у 

активности 

ученика у 

библиотеци 

Библиотекар,уч

итељи,наставни

ци 

Током 

целегодине 

Ученици самостално  

користе библиотечку 

грађу 

Ученици  

оспособљени да 

самостално користе 

библ.грађу 

11. Вођење библиотечке 

секције 

Активност 

секције у разним 

манифестацијама 

Библиотекар,уч

итељи,наставни

ци 

Током целе 

године 

Секција  активно 

учествује у разним 

школским активностима 

Ученици оспособље- 

ни за  учешће на 

разним културним 

манифестацијама 

12. Читалачка смотра 

„Читалачка значка“ 

Укључен велики 

број учесника у 

манифестацију 

Библиотекар,уч

итељи,наставни

ци Српког 

језика 

Почетак 

септембра и 

крај априла 

Велики број ученика 

пријављен на ову 

манифестацију 

Ученици самостално 

воде дневнике 

читања 

13. Сарадња са наставним 

особљем и ученицима у 

вези са посетом Сајму 

књига 

Реализација 

посете 

Библиотекар,на

ставно особље 

Септембар  и 

окотобар 

Велики одзив на Сајам 

књига 

Ученици и наставни- 

ци упознати са најно- 

вијим издавачким 

пројектима 



 

 

 

 

14. Драматизација 

књижевних  текстова 

Одржавање  

приредби за Дан 

школе и Св.Саву 

Библиотекар и 

наставници 

Српског,учите

љи 

Јануар,април,

мај 

Реализоване драмске 

приредбе 

Ученици оспособље -

ни да самотално 

драматизују 

књ.текстове 

15. Присуство седницама 

Наставничког већа 

У евиденцији   библиотекар Кад су 

седнице 

Н.већа 

Упознат са свим  

дешавањима и 

закључцима са седница  

Повећана активност 

у раду 

16. Остваривање сарадње са 

родитељима 

Присуство 

родитеља у 

библиотеци 

библиотекар Три пута 

месечно 

Родитељи упознати са 

проблематиком рада 

библиотеке 

Повећана  посета  

ученика библиотеци 

17. Уређење простора 

библиотеке 

Прати се 

уређеност 

библиотеке 

Библиотекар Свакодневно Сређена библиотека Библиотека је привла 

чније место за рад  свих 

њених корисника 

18. Упис ђака првака у 

библиотеку 

Сви прваци 

уписани,спискови 

Библиотекар 

,учитељи који 

воде први 

разред 

Почетак 

септембра 

Сви првацу уписани Заинтересованост 

првака за 

библиотеку 

19. Сређивање књига на 

полицама 

Увидом у 

уређеност полица 

Библиотекар и 

Библиотечка 

секција 

Сваког месеца Сређена библиотека Већа посета 

библиотеци 

20. Учешће у припремама за 

Св.Саву и Дан школе 

Доприниос 

прослави ових 

свечаности 

Библиотекар и 

библиотечка 

секција 

,Децембар,јан

уар и 

април,мај 

Успешно реалзиоване 

прославе 

Побољшан квалитет  

програма  ових 

приредби 

21. Организовање 

књижевних сусрета 

Број сусрета са 

писцима 

Библиотекар,на

ставници 

Током године Повећан број  сусрета Ученици и 

наставници  посећују  

масовно ове сусрете 

22. Вођење школског Сајта Увидом у  садржај 

Сајта 

Библиотекар Током године Побољшан квалитет Сајта Информација о раду 

школе  постала 

приступачнија 

23. Рад у акриву школских 

библиотекара општине 

Земун 

Увидом у 

записнике 

Библиотекар Током  године Побољшан квалитет рада 

библиотекара 

 Већа осособљеност 

у раду библиотекара 

24. Сардња са Библиотеком 

града Београда 

Увидом у  

сарадњу 

Библиотекар Током године Повећана размена 

информаци 

Побољшан квалитет 

ураду 

шк.библиотекара 

25. Сарадња са   огранком Увид у сарадњу Библиотекар Током целе Размена књига повећана Успешност у  раду 



 

 

 

 

библ.“Св .Сава“у Земун 

Пољу 

године библ.повећана 

26. Рад у   стручним 

органима школе 

Увид у  сарадњу Библиотекар Током целе 

године 

Успешна рад  стручних 

органа 

Већа координација 

библиотеке и стру- 

чних тимова школе 

27. Припремање школског 

плана за обраду лектире 

Увид у анализу  

плана 

Библиотекар Почетак 

септембра 

Урађен план  лектира Повећана читаност 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „КОДИГРАЊЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

Секција за лигу 

„Кодиграње“ 

Радован 

Делибашић 

Септембар-

Јун 

Разумевање базичног 

програмирања, учење 

логичког размишљања, 

подстицање креативности  и 

изграђивање самопоуздања 

Ученици умеју да: 

- креирају рачунарски програм, ниске алгоритамске 

сложености, тако што ће на основу задатог сценарија 

(организатори такмичења, наставник, ученик) 

дефинисати кретање и извршавање других радњи 

робота МБОТ-за секцију за лигу „Кодиграње“. 

-исправља грешке у сопственом програму 

 
ПЛАН СЕКЦИЈЕ Е-ТВИНИНГ -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Редни 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исходи 

1. Након што се ученици упознају са већ поста- 

вљеним идејама за пројекте на порталу Етви- 

нинг или када сами изнесу идеју за свој про- 

јекат, када пројекат буде одобрен и пронађене 

земље партнери, наступиће се изради детаљ ног 

плана пројекта и самом раду на про- јекту. У 

овом тренутку немогуће је предвиде ти који ће 

ученици бити заинтересовани за пројекат и каква 

ће њихова интересовања бити.  

Ученици 

шестог разреда 

и настав ник 

Соња Бачи- 

ловић 

Септембар 

- јун 

Одобрен и успе- шно завршен проје 

кат, објављени ра дови деце у 

школ- ском часопису, као и на сајту 

школе, изложени дечији радови у 

школи.  

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
Р. број Активности  Носиоци активности  Временски оквир Показатељи успешности Исходи 



 

 

 

 

1. Моја земља, мој град, мој дом и моји 

пријатељи или драмски комад који 

деца изаберу (глумачки подухват) 

Наставник/учен

ици 

Септембар/април Педагошка документаци ја,  

Ученички радови на теме, 

снимљени видео материјал и 

панои 

 

2. Писање краћих литерарних форми 

(песме, приче, шале… зависно од 

интересовања ученика) 

Наставник/учен

ици 

током целе године 

(за ученике које то 

интересује) 

Педагошка документација 

 

 

3. Спремање рецитације, песме или 

краћег драмског текста за 

школску приредбу 

Наставник/ученици Март, април, мај Педагошка документација, 

ученички радови 

 

4. Ја умем да отпеван, да одглумим Наставник/ученици јун Педагошка документација, 

ученички радови 

 

5. Предлагање активности за 

следећу школску годину 

Наставник/ученици јун Педагошка документација,  

- Планиране активности се могу мењати сходно интересовањима ученика у току шк. године.  

- Чланови секције су ученици 6. и 8.  разреда.                                                                              

       

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

➢ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Формирање базе података о ученицима ромске популације у одељењима разредне наставе 

- Анализа напредовања и постигнућа ученика разредне наставе у школској 2019/20120.  години са којима је радио ПА 

- Евидентирање ученика по разредима и одељењима којима је потребна додатна подршка од стране ПА 

- Формирање група по одељењима разредне наставе 

- Вођење документације рада са ученицима: дневник рада; месечни планови; извештаји о постигнућима ученика и реализацији програма рада ПА 

➢ САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА У ШКОЛИ 

- Састанак са ОС разредне наставе ( информације о ученицима којима је потребна помоћ ПА) 

- Договор са стручним сарадницима и члановима школског тима за инклузију о заједничким активностима на пружању додатне подршке 

ученицима у настави 

➢ РАД СА УЧЕНИЦИМА     

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

Редни 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Показатељи успешности Исход 

1. Формирање базе података о Одељенске старешине Септембар  Успешно формирање базе Попуњени сви 



 

 

 

 

ученицима ромске попула- ције у 

одељењима разредне наставе  

разредне наставе, 

педагог, психолог 

података показатељи у бази  

2. Вођење документације рада са 

ученицима дневник рада, месечни 

планови,извештаји о реализацији 

програма 

ПП служба,ПА  Септембар – 

јун   

 

Уредно вођење педагошке 

документације  

Попуњени сви 

садржаји  педагошке 

документације  

3. Састанак са наставницима и 

стручним сарадницима у школи 

Наставници,ПП 

служба 

Септембар-јун Тимски рад и сарадња у циљу 

побољшања  квалитета рада 

Остварена сарадња са 

наставницима и 

стручним сарадницима 

4. Сарадња са родитељима(посета 

породицама) 

Родитељи,ПА,учите

љи и наставници 

Септембар-јун Сарадња са родитељима у циљу 

побољшања квалитета рада ученика 

и редовно похађање наставе и при 

упису ученика у први разред. 

Успешно остварена 

сарадња са родитељима 

5. Сарадња са Националним 

саветом,Невладине организације... 

Национални савет, 

школа, Невладине 

организације, ПА, 

У току 

школске 

године 

Успешна сарадња са овим 

организацијама 

Постигнута успешна 

сарадња са овим 

организацијама 

6. Рад са ученицима (познавање 

азбуке, штампана и писана слова) 

ПА Септембар-јун Рад са ученицимаа  Вечина ученика 

савладало  

7. Рад са ученицима-читање   

(чита,чита слово по слова,шчитава 

и чита) 

ПА Септембар-јун Рад са ученицима   Вечина ученика 

савладало 

8. Рад са ученицима писање 

(штампаним,писаним слови- ма,не 

пише и пише по диктату) 

ПА Септембар-јун Рад са ученицима Вечина ученика 

савладало 

9. Рад са ученицима препознавање 

бројева у оквиру прве десетице 

(прве стотине и бројева до хиљаду) 

ПА Септембар-јун Рад са ученицима    Вечина ученика 

савладало 

10.  Рад са ученицима;сабирање и 

одузимање у оквиру прве 

десетице,стотине и хиљаде 

ПА Септембар-јун Рад са ученицима Вечина ученика 

савладало 

11.  Рад са ученицима; таблица 

множења(множење и дељење) 

ПА Септембар-јун Рад са ученицима Вечина ученика 

савладало 

12. Развијање хигијенских,  радних и 

културних навика код ученика 

ПА Септембар-јун Побољшање хигијенских навика код 

неких ученика, развијање радних 

навика(израда домаћих задатака), 

укључивање ученика приликом 

Појачан рад са 

ученицима који имају 

проблема везаних за 

личну хигијену   



 

 

 

 

посета културним институцијама 

(позориште,биоскоп) 

13. Сарадња са родитељима 

(афирмативне мере) 

Родитељи ученика 8. 

разреда, разредне 

старешине, ПА 

Новембар-јун Помоћ ученицима при упису у 

средњу школу 

Успешно уписани са 

афирмативним мерама  

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ 

 Дечји савез је самостална организација деце и заједно са организацијом одраслих, Пријатељима деце Србије, чини једну целину.  
 Основна начела Дечјег савеза су: 

- слобода избора и добровољно учешће у активностима,  

- генерацијска и међугенерацијска повезаност,  

- демократичност,  

- дечја игра као основни принцип који прожима све активности,  

- поштовање хуманих научних, естетских и других критеријума при избору програма и активности,  

- поштовање универзалних, културних, моралних и социјалних вредности,  

- комуникацијска повезаност све деце.  

 Садржај активности Дечјег савеза треба да покрију скедећа подручја: 

- однос детета према стварима (имовини) ,  

- однос детета према природи,  

- однос детета према људима,  

- однос детета према активностима,  

- однос детета према цивилизацијској културној баштини,  

- однос детета према себи самоме.  

 Облици рада Дечјег савеза су: 

- играонице, турнири игара, дружење деце различитих узраста, сусрети, окупљања деце сличних интересовања,  

- стваралачке игре, конкурси и смотре дечијег стваралаштва,  

- формирање еколошких група, еколошке акције примерене узрасту деце,  

- хуманитарне акције и акције солидарности,  

- организовање манифестација и јавних приредби,  

- мале истраживачке групе и експедиције.  

 На почетку школске године, у оквиру Дечије недеље (прва недеља октобра) организују се Програми добродошлице, свечано обележав ање и 

укључивање деце првог разреда у активности Дечјег савеза Србије.  

 Ове школске године ће се, у сарадњи са Организацијом пријатеља деце Србије, а у циљу промоције и остваривања Конвенције УН о 

правима детета, одвијати на свим узрасним групама, специфичне активности вазане за примену Биквара Дечјих права.  

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

Р.број Месец Теме 

1. СЕПТЕМБАР Планирање и припрема Дечјег савеза 

2. ОКТОБАР Дечја недеља – прва недеља у октобру 

3. НОВЕМБАР Дете и домовина 

4. ДЕЦЕМБАР Наши снови, маштања и игре 

5. ЈАНУАР Школска слава 

6. ФЕБРУАР Школска слава 

7. МАРТ У срцу моје маме и моје срце куца, Поздрав пролећу 

8. АПРИЛ Апри-ли-ли-ли, шалимо се ми 

9. МАЈ За лепу и здраву природу, Дан школе,  

10. ЈУН Завршне свечаности 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, 

СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

Друштвене активности 

Р. бр. Активност Носиоци реализације Време реализације 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Дечја права 

Дан за доброту 

Дан за дружење 

Одељењска журка 

Упознајмо нашу државу и крај - екскурзија 

Прослава Дана школе 

Стручно веће разредне наставе 

Активи 

Одељ. старешине 

Предметни наставници 

Октобар 

Октобар 

Октобар 

Децембар 

Октобар - мај-јун 

 

Техничке активности 

Р. бр.  Активност Носиоци реализације Време реализације 



 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Бришемо наше клупе, столице и полице 

Цвеће за учионицу 

Правимо одељенски пано 

За лепшу и уреднију учионицу 

Уредимо школско двориште 

Стручно веће разредне наставе 

Активи 

Одељ. старешине 

Предметни наставници и ученици 

Предметни наставници, ученици и 

техничка служба школе 

Септембар 

Септембар 

Децембар 

Јануар 

Мај 

Јун 

 

Хуманитарне активности 

Р. бр.  Активност Носиоци реализације Време реализације 

1.  

2.  

Хуманост на делу-школски прибор за мог друга 

Хуманитарна акција-Новогодишњи вашар и Васкршњи вашар 

Скупљамо играчке за сиромашну децу 

Помозимо другима у невољи новчаним прилогом 

Стручно веће разредне наставе 

Активи 

Одељ. старешине 

Предметни наставници 

Септембар 

Децембар 

Фебруар 

У току године 

 

Спортске активности 

Р. бр.  Активност Носиоци реализације Време реализације 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Турнир у малом фудбалу 

Ко ће брже, ко ће боље 

Полигон спретности 

Прослава Дана школе-спортски турнири 

Спортски турнири 

Стручно веће разредне наставе 

Активи 

Одељ. старешине 

Предметни наставници 

Септембар 

Септембар 

Децембар 

Април 

Јун 

Културне активности 

Р. бр.  Активност Носиоци реализације Време реализације 

 1.  

 

 2.  

 

 3.  

 

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

Мој писмени састав за литерарни конкурс „Школско перо“ 

Литерарно стваралаштво ученика наше школе 

Дан за стваралаштво-Литерарни конкурс „Имам право“ 

Дедамразијада-литерарни конкурс 

Новогодишња честитка за вашар 

Прослава школске славе-Свети Сава 

Посета позоришној представи 

Прослава Дана школе 

Посета музеју 

Учимо историју 

Стручно веће разредне наставе 

Активи 

Одељ. старешине 

Предметни наставници 

Новембар 

 

Новембар 

Октобар 

Децембар 

Јануар 

фебруар 

Април 

Мај 

Јун 

 



 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

          Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника оствариваће се: 
- самоиницијативним активностима 

- на нивоу школе: учешћем у раду стручних органа у школи, учешћем на семинарима, реализацијом развојних програма  

- активностима које организује МПС РС, обавезним или изборним програмима Завода за унапређивање образовања и васпитања или 

активностима других регистрованих установа.  

 На нивоу школе, наставници и стручни сарадници имају права и дужности да учествују у остваривању следећих облика стручног 

усавршавања: 

- одржавање огледних/угледних часова,  

- приказивање свог истраживачког рада,  

- приказивање стручне литературе или стручног чланка,  

- вођење радионица,  

- присуствовање огледним часовима, приказима истраживачког рада, приказима стручне литературе или чланака и учествовање у њиховој 

анализи,  

- активно учествовање у раду на стручним састанцима,  

- учествовање у изради и реализацији развојног плана школе.  

         

Активност Носилац 

активности 

Начин остварива- 

ња промене 

Очекивани исход    

активности 

Време 

реализације 

Циљна група 

- Реализовање и 

евиденти- рање личних 

планова про 

фесионалног развоја. - 

Учешће на 

акредитованим 

семинарима и другим 

обли цима професио 

налног усавршавања 

Стручна већа и 

активи 

Акредитовани 

предавачи 

Усавршавање 

базичних 

професионалних 

компетенција 

Квалитетнија 

реализација 

наставног 

процеса 

Септембар-

август 

Стручна већа и активи 

Упознавање савремене 

образовне технологије 

Тим за унапре 

ђивање квали 

тета настав- ног 

процеса 

Хоризонтална раз- 

мена знања и иску- 

става, хоризонтал- 

но учење 

Повећана 

фреквенција 

коришћења 

савремене 

образовне 

Октобар-јун Наставници 



 

 

 

 

технологије 

Повишавање компетен- 

ција у области импле- 

ментирања и  оствари- 

вање образовног стан- 

дарда 

Педагошки 

колегијум 

Усавршавање базич 

них професионал- 

них компетенција, 

хоризонтално учење 

Успешна 

примена 

образовних 

стандарда 

Септембар-јун Наст. и стручни сарадници 

Обука за израду педа- 

гош ких профила и 

индивидуалних обра -

зовних планова рада 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Усавршавање 

базичних 

професионалних 

компетенција 

Деци из осетљи 

вих група омогу 

ћена пуна друш- 

твена подршка и 

шк. напредовање 

Октобар-јун Наставничко веће 

Усавршавање 

компетенција 

наставника потребних 

за превенцију насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Усавршавање 

базичних 

професионалних 

компетенција 

Повећан ниво 

наставничких 

компетенција 

Октобар-јун Наставничко веће 

Стручно усавршавање у школи 
Теме за угледне/огледне часове у школи 

Разред 

 

Тема Месец Предавач 

 

Исходи 

1. разред 1. Обрада штанпаног слова: Ии  Септембар Наталија  Станковић  

1. разред 2. Сарадња школе и вртића на припреми детета за 

полазак у школу 

Децембар Јелена Радоњић  

2. разред „Одређивање -  личних граница“. Мај Весна Мијатов  

3. разред Српски језик 

„А зашто он вежба“ Душан Радовић  

Октобар Данијела Ракочевић  

4. разред Ликовна култура  Обликовање предмета од 

рециклираних материјала 

Април Весна башчаревић Кодић  

5. разред Здрава исхрана и пубертет.  Друго полугодиште Мирјана Станојевић  

6. разред Школа за 21. век-искуства са семинара British 

Council-a 

Март Јелена Јаковљевић  

7. разред Музичко путовање кроз Европу Новембар Владимир Делибашић, 

Јелена Јаковљевић 

 

7. разред Изокренута учионица  

 

Новембар Вена Стојић  



 

 

 

 

7. разред Биоми - обрада Фебруар Јелена Марић и Јелена 

Јаковљевић 

 

7. разред Пројектна настава у зеленим темама Март Јелена Марић  

8. разред Симулација завршног испита као подстрек 

ученицима.  

Новембар Ана Мариновић  

Угледни/огледни часови на нивоу стручних већа 
Стр.учно веће разредне 

наставе 
“Даровити ученици и  

не(успех)“. 

Октобар Симоновић Татјана  

Стручно веће друштвених 

наука  

Култура старе Грчке Фебруар-март Александар Ђукановић  

Стручно веће друштвених 

наука 

Рељеф Србије Октобар-новембар Јелена Јаковљевић  

Стручно веће друштвених 

наука 

Вода Мај Драгица Суботић 

Цветковић и Сања 

Дрењанин  

 

Стручно веће друштвених 

наука 

Српска револуција – ратни део Октобар - новембар Никола Добријевић  

Стручно веће природних 

наука 

Нервни систем биљака-  Март Горан Бојанић  

Стручно веће природних 

наука 

слободна тема- Децембар Весна Стојић, Марија 

Пановић 
 

Стручно веће природних 

наука 

Електрична струја и проводљи- 

вост супстанције- обрада 

Фебруар Сања Иванић-Дељанин, 

Драгана Михајловић 
 

Стручно веће природних 

наука 

Соли, писање формула и давање 

имена- обрада 

Децембар Вукица Изгаревић:  

Стручно веће природних 

наука 

Систем органа за дисање- обрада Новембар Јелена Марић, Владимир 

Делибашић 
 

 

Техника и технологија Израда макете/модела у 

грађевинарству, 6. разред 

Април Ивица Пумпаловић 

Славица Бојовић 
 

Техника и технологија Обновљиви извори енергије и 

мере за рационално коришћење 

топлотне енергије 

Април Сања Бешлић 

 

 

Техника и технологија Обновљиви извори енергије и Април Дражен Дупор  



 

 

 

 

мере за рационално коришћење 

топлотне енергије 

 

Техника и технологија Коришћење дигиталних уређаја 

и здравље 

Април Радован Делибашић  

Техника и технологија Рад у програму Envisioneer 

express 

Мај Ивица Пумпаловић и 

Радован Делибашић, 
 

Веће за физичко и 

здраствено васпитање 

Поремећаји кичменог стуба код 

деце (корективна гимнастика) 

Прво полугодиште Божић Милица  

Веће за физичко и 

здраствено васпитање 

Кошарка-елементи Друго полугодиште Милош Ивановић  

Веће за физичко и 

здраствено васпитање 

Рукомет-игра правила Друго полугодиште Станојевић Мирјана  

Веће за физичко и 

здраствено васпитање 

Одбојка-игра правила Друго полугодиште   

Веће за физичко и 

здраствено васпитање 

Полигон спретности и 

окретности 

Друго полугодиште Божић Милица  

Стручно веће за језик и 

комунакације 

 „Зимско јутро“, Војислав Илић  

 

Децембар  Александра Латиновић  

Стручно веће за језик и 

комунакације 

Искуства са Републичког 

зимског семинара 
Фебруар  Актив српског језика  

Верска настава Хришћанске врлине Април  Милена Стојиљковић  

Верска настава Хришћанско схватање дијалога Март  Милена Стојиљковић  

Стручно веће уметности Пиктограм Мај  Бранка Лалић  

Стручно веће за језик и 

комунакације 

"Использование фольклора на 

уроках русского языка" 

Март  Јелена Аранђеловић,  

Инна Голотенко 
 

Стручно веће за језик и 

комунакације 

"Прошедшее время" - обрада, 

одељење 5/4 

Фебруар Инна Голотенко  

Математика Централна симетрија - обрада        

( 5.разред) 

Новембар 

 

Јелена Папић Миленковић  

Математика Бројевни изрази са рационалним 

бројевима - обрада (6.разред) 

Јануар Никола Вигњевић 

 
 

Математика Степен и операције са степенима 

- утврђивање (7.разред) 

Децембар Милица Драгојловић  



 

 

 

 

Математика Примена Питагорине теореме на 

једнакокраки и једнакостранични 

троугао - обрада (7.разред) 

Октобар Валентина Скакавац 

 
 

Математика Примена линеарних једначина-

обрада (8.разред) 

Новембар Снежана Станковић 

 
 

Математика Анализа резултата на завршном 

испиту и мере за побољшање 

успеха  

Септембар С. Станковић 

 
 

Математика Новине у програму шестог 

разреда 

Септембар Н. Вигњевић  

Математика Задаци за градско такмичење 3.и 

4. разред 

Јануар Ј.Папић Миленковић  

Математика НТЦ систем учења - Практична 

примена методологије у свако- 

дневном раду  

Март 

 

В.Скакавац, М.Драгојловић  

Стручно веће за језик и 

комунакације 

Искуства у онлајн настави у 

свету и код нас  

Новембар Биљана Васић  

Стручно веће за језик и 

комунакације 

Поређење придева 6.раз. 

 

Новембар Биљана Васић  

 

ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД 
                              Програм активности: 

                     1.Активности везане за школу и школску средину 

САДРЖАЈ РАДА ОБЈЕКАТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Уређење радне средине учионица Током године Одељенске заједнице 

Уређење школског простора ходници Током године Наставник ликовне културе 

Неговање цвећа ходници Током године Биолошка секција 

Одржавање зелених површина Школско двориште Током године Биолошка секција 

 

                     1.Активности у локалној заједници 

САДРЖАЈ РАДА ОБЈЕКАТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учешће у акцијама и манифестацијама Локална заједница Током године Одељенске заједнице 

Подршка старим и болесним особама Локална заједница Током године Одељенске заједнице 



 

 

 

 

                                              2. Хуманитарне акције 

САДРЖАЈ РАДА ОБЈЕКАТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сакупљање секундарних сировина Школско двориште Јесен - пролеће Заједница ученика 

Прикупљање књига и играчака  Терен Месне заједнице Током године - Одељенска заједница, 

- Ученички парламент 

 

 

Ученички парламент 
          Ученички парламент је формална институција кроз коју се омогућава учешће младих у неким одлукама и активностима школе, тј 

могућност активнијег учешћа у школском животу. Парламент чини 24 ученика седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења уз 

уважавање родне равноправности.  

Ученички парламент се организује ради: 

- остваривање могућности учешћа ученика у одлучивању о њима важним питањима  

- побољшања положаја ученика 

- бржег информисања ученика о питањима од посебног значаја за њих 

- бољег организовања заједничког живота у школи 

- покретања нових активности, дешавања у школи- заштити права ученика 

                 - активне сарадње ученика са наставничким тимовима.  

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 Циљ:  

      Ученички парламент се организује ради давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 

и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, 

школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја 

за њихово образовање; разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфереу 

школи; обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента; 

активног учешћа у процесу планирања развоја школе и усамовредновању школе; предлагања чланова стручног актива за развојно 

планирање из реда ученика.  

Месец Активности 

 

Септембар 

- Конституисање УП за нову школску год.  

- Упознавање чланова УП са статутом рада 

- Избор ученика за рад на школском разгласу 

- Наставак и завршетак јунске акције сакупљања старих уџбеника и школског прибора за ученике лошег 

материјалног стања 



 

 

 

 

            

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

Р. 

број 

Активности Време 

реализције 

Носиоци 

активности 

1. Набавка и сађење украсног зеленила. У току шк. године Директор и наставници биологије 

2. Обука наставника за коришћење интерактивне 

табле и набавка четири интерактивне табле. 

У току шк. године Одабрани наставници 

3. Набавка школске лектире и стручне 

литературе. 

У току шк. године Директор и библиотекар, наст, срп. јез. 

и наставнци разредне наставе 

4. Организовање књижевних сусрета у школи У току шк. године Библиотекар 

5. Унапређивање наставе опремањем кабинета и 

наставним средствима 

У току шк. године Директор, ПП служба и стручна већа 

6. Подизање квалитета наставе кроз стручно 

усавршавање наставника 

У току шк. године Наставници разредне и предметне 

наставе, стручни сарадници и директор 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Подручја рада за самовредовање: Постигнућа ученика и Подршка ученицима. 

У складу са Школским развојним планом за школску 2021/2022. годину приоритетне области су Програмирање, планирање и 

извештавање и Постигнућа ученика. Ова подручја су предвиђена за школску 2021/2022,. годину - евалуација оствареног ће се 

обављати полугодишње. 

Октобар - Сарадња са ученицима нижих разреда у обележавању Дечије недеље  

- Остваривање контакта са УП других школа ради сарадње 

 

Новембар 

- Сарадња са Покретом горана у јесењем сађењу нових садница  

- Организовање спортског сусрета школских тимова у сарадњи са Вршњачким тимом  

Децембар - Укључивање у организацију спотских такмичења поводом Нове календарске године 

Јануар - Учествовање у активности поводом школске славе Светог Саве  

- Укључивање у организацију зимских спортских активности 

Фебруар - Укључивање у рад хуманитарних акција 

Март - Организовање активности поводом 8. марта  

Април - Ангажовање у обележавању Дана планете Земље 

Мај - Организовање активности поводом Дана школе у сарадњи са другим ученичким организацијама у школе  

Јун - Покретање акција скупљања старих уџбеника и школског прибора за ученике лошијег материјалног стања 

- Избор предлога УП за ученика генерације 

- Писање плана програма УП за наредну школску годину 

- Подношење извештаја директору о раду УП за текућу годину  



 

 

 

 

Очекивања су да након завршеног процеса самовредновања добијемо предлоге за унапређење васпитно-образовног рада школе, 

пре свега кроз ефективније планирање и програмирање наставног процеса, као и прилагођавање могућностима, потребама и 

интересовањима ученика у циљу побољшања квалитета школских постигнућа, а у оквиру Постигнућа ученика, очекивања су да 

постигнућа ученика на тестовима знања и Завршном испиту буду боља као и већа мотивисаност ученика за усвајањење знања. 

Област праћења: Постигнућа ученика 

- број наставника који похађају акредитоване семинаре и примењују савремене наставне методе 

- успех ученика на класификационим перидима 

- извештаји о ученичким постигнућима на пробним испитима и на завршном испиту - резултати провере знања неформалним 

тестовима знања; 

- побољшања постигнућа ученика који раде по ИОП-у; 

    - унапређени материјални ресурси путем реализације пројеката. 

Циљ: Унапређивање наставног процеса његовим прилагођавањем могућностима и потребама ученика у циљу побољшања 

квалитета школских постигнућа 

 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

-Интеракција међу ученицима која је у функцији учења, вршњачког 

учења усмерена од стране наставника 

- Наставник прпрема материјале за ИОП и при том користи питања, 

идеје и коментаре ученика 

- Прилагођавање начина рада и наставног материјала индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 

- Инеракција међу ученицима којима је потребна додатна подршка у 

заједничким активностима 

- анализира се успех ученика на иницијалним тестовима и пробним 

тестовима за ученике осмог разреда 

- Наставник формативно и сумативно оцењује 

- Наставник даје ученицима повратну информацију о њиховом раду и 

јасне прпоруке о наредним корацима  

стручни 

сарадник, 

наставници, 

ученици 

Материјал за 

ИОП 

Тестови 

Штампани 

материјали 

прилагођени 

карактеристика 

ма ученика 

   Током школске године 

 

Област праћења: Програмирање, планирање и извештавање 

Показатељи: 

- Годишњи програм рада школе и Школски програм садрже све потребне елементе  

- Годишњи програм рада школе и Школски програм су међусобно усклађени 

- Врши се континуирано праћење и вредновање напредовања ученика  



 

 

 

 

- Врши се континуирано праћење рада наставника уз савете за унапређење образовно-васпитног рада 

Циљ: Успешна оствареност образовно-васпитног рада усмереног ка праћењу стандарда постигнућа /исхода у наставним предметима 

и развијању међупредметних и предметних компетенција. 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

Анализа Годишњег и школског програма 

Праћење напредовања ученика кроз педагошку документацију, 

извештаје о реализованим наставним и ваннаставним активностима, 

успеха ученика. 

Пилагођавање метода, облика рада и наставних стилова интересова- 

њима и потребама ученика (индивидуализација, ИОП, прилагођава- 

ње наставе (прелазак из 4. у 5. разред, иницијални тестови и сл.) 

Спровођење система награђивања за редовно похађање и активно 

учешће у васпитно-образовном процесу 

директор, стр. 

сарадници, 

ИОП Тим, Тим  

за самовредно- 

вање, одељењ- 

ске старешине. 

Записници са седница Одељ. 

и Настав.већа, Извештај 

тима за заштиту деце  од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, фотографије, 

видео записи, извештаји о 

посетама и реализованим 

активностима, Летопис. 

Током 

школске 

године 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. Анализа положаја школе у окружењу; сагледавање и дефинисање свих могућности за 

њен рад и развој на основу унутрашњих и спољашњих ресурса  

чланови Тима, Тим 

за самовредновање 

Септембар, 

Фебруар 

2. Организовање сарадње са представницима различитих установа и институција, са 

органима и другим субјектима у школи у циљу остваривања и развијања сарадње и 

унапређивања квалитета рада 

директор, чланови 

тима 

Октобар 

3. Праћење реализације приоритетних задатака дефинисаних Годишњим планом рада 

школе и Школским развојним планом 

чланови тима, Тим за 

развојно планирање 

Јануар, 

Јун 

4. Праћење примене одредаба закона, Статута и других општих аката школе чија је 

примена неопходна за обезбеђивање квалитета и развој. 

чланови Тима, 

секретар, директор  

Јануар, 

Јун 

5. Праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа. чланови тима, Тим за 

самовредновање 

Јануар, 

Јун 

6. Праћење и утврђивање резултата рада ученика у односу на очекиване резултате  чланови Тима, Тим 

за самовредновање 

на класифика -

ционим перио- 

дима и на крају 

школске године 



 

 

 

 

7. Праћење развоја компетенција у односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног 

рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања 

чланови Тима, Тим 

за развој међупред. 

компетенција и 

предузет. 

Јануар, 

Јун 

8. Праћење и вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника школе и 

давање мишљења у поступку за стицање звања 

директор, чланови 

Тима 

Јун, 

Август, по 

потреби током 

године 

9. Разматрање и јачање капацитета школе за израду пројеката у вези са обезбеђивањем 

квалитета и даљим развојем као и учешће Тима у изради самих пројеката у вези са 

обезбеђивањем квалитета и развојем школе. 

чланови Тима, Тим 

за праћење и при- 

прему пројеката, 

директор  

током године 

10. Обезбеђивање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада школе и развој 

методологије самовредновања у односу на очекиване резултате рада  

чланови Тима, Тим 

за самовредновање 

током године 

11. Учествовање у изради аката која се односе на обезбеђивање квалитета и развој школе  

и учествовање у обезбеђивању услова за исто 

чланови Тима, се- 

кретар, директор 

током године 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. Подстицање наставника да креирају и изводе часове и друге облике наставних и 

ваннаставних активности којима се развијају међупредметне компетенције . 

чланови тима, стручни 

сарадници, директор,  

Август, 

Септембар 

2. Промоција предузетништва кроз организовање предавања, радионица, изложби 

или посете различитим манифестацијама. 

предметни наставници током године 

3. Наставници реализују повезивање исхода предмета са међупредметним 

компетенцијама. 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

током године 

4. Наставници осмишљавају различите заједничке активности наставника и ученика 

којима се подстиче развој међупредметних компетенција и развој предузетништва . 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

током године 

5. Наставници подстичу ученике на активно учешће у савременом друштву које се 

мења. 

предметни наставници, 

чланови тима, ОС 

током године 

6. Наставници посебну пажњу кроз оставривање исхода, базирају се на развој 

кључних компетенција за целоживотно учење. 

предметни наставници, 

чланови тима, ОС 

током године 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. Анализа личних планова стручног усавршавања и професионалног развоја 

наставника и стручних сарадника и израда Годишњег плана стручног 

усавршавања у установи и ван установе 

предметни наставници, 

стручни сарадници, директор  

Август, 

Септембар 

2. Обавештавање наставника о актуелним програмима обуке, стручним 

скуповима и њихова организација у школи или у другим установама 

чланови тима, директор током године 

3. Израда протокола праћења и само праћење реализације стручног усаврша- 

вања у установи и ван ње. 

Анализа реализације стручног усавршавања и израда неопходних 

извештаја о стручном усавршавању и професионалном развоју. 

стручни сарадници, директор Јун, Август 

4. Праћење рада приправника и пружање неопходне помоћи и подршке у 

професионалном развоју 

ментор, психолог школе током године 

5. Израда инструмената за испитивање личних интересовања и афинитета 

наставника и стручних сарадника у вези са стручним усавршавањем и 

анализа података добијених испитивањем. 

чланови тима, психолог 

школе, директор 

Јануар, 

Јун 

6. Израда инструмената за самопроцену рада и професионалног развоја 

наставника и стручних сарадника школе 

Чланови тима, психолог 

школе, директор 

Јануар, 

Јун 

7. Прикупљање и обрада података о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника и израда извештаја о реализацији Годишњег плана 

стручног усавршавања у установи и ван ње. 

Чланови тима, психолог 

школе, директор  

Август 

 

ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ  

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Директор школе има утврђене задатке прописане Законом, другим прописима /подзаконским актима/, статутом, и другим општим 

актима школе. У области образовања и васпитања, задаци директора школе су утврђени одредбама чл. 61. Закона о основама систем а 

образовања и васпитања. План и програм рада директора школе осим уобичај ених задатака који проистичу и з сфере непосредног 

образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се појављују сваке школске године.  

Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе школе.  



 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 
  

Област Програмски садржаји 
  

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 
 

Развој културе учења Обезбеђивање наставних средствава и литературе неопходних за рад наставника  

Стварање услова за примену ИКТ технологије у настави као и савремених метода рада са циљем унапређивања 

квалитета наставног процеса 

Праћење реализације плана стручног усавршавања свих запослених  

Стручно усавршавање директора, менторство 

Систематско праћење резултата рада, похвале и награде 

Сарадња са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом и присуствовање састанцима 

Стварање здравих и 

безбедних услова за 

учење и развој 

ученика 

Упознавање родитеља са планом рада Тима за заштиту деце од насиља (организација посебних родитељских 

састанака по потреби) 

Спољна заштитна мрежа, упознавање са планом рада кроз заједничке састанке 

Подршка и организација предавања о безбедности у сарадњи са локалном заједницом  

Обележавање Светског дана толеранције, дан лепих речи 

Организовање акције уређења школског дворишта у сарадњи са родитељима и локалном самоуправом 

Понашање у трпезарији-развијање система похваљивања за најуредније и културније понашање у школској 

трпезарији Евиденција о исправности и хигијени тоалета, свлачионица и целокупног простора школе и 

школског дворишта у сарадњи са помоћно техничким особљем 

Извештаји санитарне и комуналне инспекције и поступање у складу са записницима  

 



 

 

 

 

Развој и осигурање 

квалитета наставног и 

васпитног процеса у 

школи 

Аплицирање и укључивање школе у пројекте 

Праћење и упознавање Наставничког већа са новинама и изменама Закона и правилника … 

Обезбеђивање средстава за побољшање квалитета наставног и ванаставног процеса кроз пројекте 

Сарадња са Учитељским факултетом и другим факултетима који школују наставни кадар  

Менторсто наставника и директора. 

Подстицање наставника за напредовање у струци и стицање звања  

Увођење нових ваннаставних активности на основу интересовања ученика кроз анкетирање и разговоре са 

Ученичким парламентом  

Подстицање и праћење учествовања на конкурсима и смотрама 

Обезбеђење 

инклузивног приступа 

у образовно-васпитном 

процесу 

Обезбеђивање просторних и техничких услова за рад са децом са потешкоћама у раду у сардњи са родитељима 

и другим институцијама Израда педагошких профила ученика, израда ИОП-а, усвајање на Педагошком 

колегијуму и праћење реализације 

Увођење нових секција на основу интересовања ученика (анкетирање и Ученички парламент)  

Праћење примене индивидуализације и диференцијације у настави Праћење реализације допунске, додатне и 

секција Обележавање Светског дана толеранције 

Праћење и 

подстицање 

постигнућа ученика 

Разматрање резултата Иницијалног тестирања на Педагошком колегијуму и усвајање предлога мера за 

побољшање резултата ученика 

Разматрање резултата Завршног испита на Педагошком колегијуму и усвајање предлога мера за побољшање 

резултата ученика  

Израда плана писмених задатака и контролних вежби и јавност плана (доступност на сајту и огласној табли)  

Анализа успеха на класификационим периодима, полугодишту и крају школске године, праћење напредовања 

и давање предлога за даље напредовање 

Промовисање успеха ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама  

Представљање успеха ученика на Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, сајту  

Промовисање најуспешнијих ученика на паноима школе, сајту  

Промовисање добрих резултата рада школе локалној заједници, медијима...  

  

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
  

Планирање рада 

установе 

Доношење и усвајање плана рада школе за нову школску годину  

Учествовање у изради Годишњег плана рада школе, Извештаја о раду школе и представљање органима школе 

Израда плана рада директора 



 

 

 

 

Организација 

установе 

Организација рада на основу правилника о систематизацији радних места  

Упознавање свих запослених са структуром и организацијом рада установе (распоред часова, распоред 

ваннаставних активности, распоред отворених врата, дежурство наставника, ритам рада школе,  

 

 

обележавање учионица, списак одељењских старешина и предметних наставника...). Постављање на сајт школе 

и огласну таблу  

Распоређивање запослених у Тимове и организације у складу са својим компетенцијама, интересовањима, 

доприносу, ангагажовањем у школи и Законским обавезама 

Редовни састанци са координаторима тимова и организација ради праћења реализације планираних 

активности, подршке и помоћи у реализацији предвиђених активности 

Редовно обавештавање запослених о свим предстојећим активностима  

Давање јасних правила о томе како се поступа на дежурству, приликом одсуствовања са посла, присуствовању 

Наставничком већу и састанцима тимова 

Контрола рада 

установе 

Посета часова и план посете (посета часовима је планирана за друго полугодиште од фебруара до јуна 2022).  

Редован увид у дневнике рада  

Праћење израде месечних планова  

Праћење динамике оцењивања 

Полугодишњи извештаји тимова, Стручних већа, наставника и организација 

Заједничка анализа резултата и преузимање мера за нереализоване активности уколико не постоји оправдање  

Квартално упознавање органа управљања школе са резултатима рада школе  

Управљање 

информационим 

системом установе 

Попуњавања информационог система установе у складу са Законом и упуствима Министарства просвете и 

Школске управе као и Нормативом о финансирању установа образовања  

Редовно праћење ажурирања информационог система установе у складу са упуствима Министарства просвете 

и Школске управе 

Управљање системом 

обезбеђења квалитета 

у установи 

Анализа резултата Завршног испита на основу статистике Завода за вредновање (на седницама Стручних већа, 

Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради унапређења рада школе Организација, реализација и 

анализа иницијалног и пробног Завршног тестирања ученика од стране Завода за вредновање Организација и 

реализација Завршног испита и упис у средње школе Презентовање резултата, завршног испита, иницијалног 

тестирања и пробног тестирања Савету родитеља, Школском одбору и Наставничком већу  



 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планирање, селекција 

и пријем запослених 

Структура запослених 

Стицање услова и пријављивање запослених за полагање и стицање лиценце 

Упражњена радна места и попуњавање у складу са Законом Спровођење поступка пријема у радни однос у 

складу са Законом Програм увођења у приправника у посао као саставни део Годишњег плана рада  

План посете часовима усклађен са стручним сарадницима 

Професионални развој 

запослених 

Упознавање запослених са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању и Каталогом о 

стручном усавршавању и евентуалним изменама 

 

 

Процес самовредновања наставника ускладити са „Стандардима компетенција наставника за професију 

наставник и њихов професионални развој” - електронско тестирање на сајту Завода за вредновање квалитета 

рада установе 

Стручно усавршавање ускладити са Годишњим планом стручног усавршавања као и са финансијским 

могућностима установе На седницама Наставничког већа или Стручних већа презентовати сазнања са стручног 

усавршавања и омогућити достуност материјала и литературе са семинара свим запосленим  

Унапређивање 

међуљудских односа 

Личним залагањем и стручним усавршавањем давати пример свим запосленим 

Давање подршке тимском раду, пружање помоћи новозапосленима да се укључе у рад школе  

Подела задужења и обавеза са указивањем поверења у запослене и њихове могућности и способности  

Заједничка дружења на студијским путовањима прославама 

Вредновање резулта- 

та рада, мотивисање и 

награђивање 

запослених 

Похвале и награде за Дан школе 

Јавна похвала на Наставничком већу и подршка у унапређењу наставног процеса  

Свечана подела похвалница наставницима менторима најуспешнијих ученика на крају школске године  

Мотивација и подршка у примени иновација 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 



 

 

 

 

Сарадња са родите- 

љима /другим закон- 

ским заступницима 

Укључивање родитеља у живот и рад школе кроз упознавање са њиховим правима и обавезама  

Родитељи су упознати са свим активностима у школи путем сајта школе, родитељских састанака, на отвореним 

вратима. 

На родитељским састанцима и отвореним вратима редовно су добијали информације о резултатима и 

напредовањима њихове деце Редовно учествање у раду Савета родитеља и помоћ у информисању о свим 

активностима у школи 

План посете часовима и анкетирање по реализованој посети  

Укључивање родитеља у спортске активности, турнире, изложбе, заједничка дружења у организацији школе  

Ангажовање родитеља у оквиру пројекта Професионална оријентација-родитељ презентује своје занимање 

Укључивање родитеља у хуманитарне акције, Новогодишњи и Пролећни вашар. 

Укључивање родитеља у рад тимова и рад органа школе 

Сарадња са органом 

управљања и 

репрезентативним 

синдикатом у 

установи 

Редовно присуствовање седницама органа управљања, подношење извештаја о свом раду и раду школе  

Упознавање органа управљања са постигнућима ученика и наставника, оствареним резултатима на 

такмичењима и завршном испиту и упису у средње школе 

Упознавање Школског одбора са пројектима у које школа учествује и обезбеђивање подршке за пројекте  

 
 

Председници синдиката редовно позивани на седнице Школског одбора  

Обезбеђивање пакетића за Нову годину деци запослених 

Сарадња са државном 

управом и локалном 

самоуправом 

Редовно присуствовање састанцима у организацији одељења за друштвене делатности општине Земун 

Учествовање у свим активностима у организацији Пријатеља деце Земуна - Дечја недеља... 

Организовање предавања и трибина за ученике и родитеље у организацији општине  

Учествовање у пројектима које иницира одељење за друштвене делатности општине Земун 

Сарадња са Секретаријатом за образовање Града Београда 

Сарадња са широм 

заједницом 

Учешће у пројектима, националним и међународним Партнерство са различитим институцијама  

 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 
 



 

 

 

 

Управљање 

финансијским 

ресурсима 

У сарадњи са шефом рачуноводства израда предлога финансијског плана и плана јавних набавки  

Редовно подношење финансијске извештаје органу управљања Свакодневно праћење финансијских токова 

прихода, расхода и финансијских средстава и реализација у складу са буџетом установе Усклађивање буџета 

установе са надлежним органом локалне самоуправе и усвајање кроз надлежне институције, орган управљања 

(ШО) 

Управљање 

материјалним 

ресурсима 

Сарадња са локалном самоуправом и обезбеђивање средстава за несметано реализовање наставе Аплицирање и 

учешће у пројектима 

Сарадњи са агенцијом задуженом за спровођење поступка набавки кроз надзор процеса реализације плана 

набавки: електрична енергија, ручак у боравку, материјали за хигијену, канцеларијски материјал, техничка 

роба, радови... Опис добара и услуга 

Управљање 

административним 

процесима 

Поштовање и примена процедура рада установе и вођење прописане документације  

Обезбеђивање ажурности и тачности вођења административне документације и њено систематско архивирање, 

у складу са законом  

Припрема извештаја који обухватају све аспекте живота установе и презентовање надлежним органима 

установе и шире заједнице по потреби 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Познавање, разумева- 

ње и праћење реле-

вантних прописа 

Праћење свих измена релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних односа и 

управног поступка  

Примена законских захтева у процесу управљања и руковођења  

Праћење стратегије образовања у Републици Србији 

 

Израда општих аката 

и документације 

установе 

У сарадњи са секретаром школе планирати и припремати општа акта школе 

Обезбедити да општа акта и документација Школе буду законита, потпуна и јасна свима којима су намењени 

као и другим заинтересованим лицима, у складу са законом 

Примена општих 

аката и документације 

установе 

Обезбедити услове за поштовање прописа, општих аката установе и вођење установљене документације 

Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним мерама 

Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о спровођењу  тражених мера 

 

3.2. План рада помоћника директора 



 

 

 

 

Месец Садржај рада Сарадници 

VIII-IХ Разматрање и решавање организационих питања на почетку 

школске године 

руководиоци стручних већа и актива, ПП служба 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе наставници, директор 

Учешће у изради Анекса школског програма наставници, директор 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе  наставници, директор 

Учешће у изради 40 часовне радне недеље Директор, секретар 

Израда годишњег плана рада помоћника директора 
 

Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

X Педагошко-инструктивни рад с приправницима и припреме 

за полагање пред школском комисијом 

наставници (приправници и ментори) 

Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Сарадња с институцијама-редовни инспекцијски надзор Директор 

Праћење рада продуженог боравка наставници, ШРТ 

Учешће у доношењу докумената школе (правилника) Директор, секретар 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

XI Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

 

месец садржај рада сарадници 

 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе- 

планова рада стручних органа и посебних програма 

СА за развој школског програма 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 



 

 

 

 

XII Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Праћење рада продуженог боравка наставници, ШРТ 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

I Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Учешће у организацији прославе Школске славе директор 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе- 

планова рада стручних органа и посебних програма 

СА за развој школског програма 

II Учешће у изради полугодишњег извештаја о раду школе руководиоци стручних органа и тимова 

Праћење рада библиотеке библиотекари 

Праћење рада боравка наставници 

III Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

Праћење рада продуженог боравка наставници 

Учешће у организацији такмичења у школи чланови стручног већа 

IV Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе- 

планова рада стручних органа и посебних програма 

Тим за развој школског програма 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

V Припреме за израду анекса школског програма руководиоци стручних органа и тимова 

Праћење рада продуженог боравка наставници 

 

месец садржај рада сарадници 



 

 

 

 

 

Праћење рада библиотеке библиотекари 

Праћење наставе-посете часовима и саветодавни рад с 

наставницима 

наставници 

VI-VIII Координација рада школских служби ПП служба, секретар, рачуноводство 

Организација завршног испита и уписа у средње школе одељењске старешине 8. разреда, ПП служба, директор школе 

Праћење реализација планова рад стручних органа и 

посебних програма 

СА за развој школског програма 

Рад на подели послова и задужења наставника за 

наредну школску годину 

руководиоци већа и актива 

VIII Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе СА за развој школског програма 

Учешће у изради годишњег плана рада школе СА за развој школског програма 

Учешће у изради анекса школског програма-програм 

слободних активности 

СА за развој школског програма 

 

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

      У школској 2021/2022.. години, у складу са одредбама Закона о основама система и образовања и Статута школе, директору 

ће помогати, у области праћења и организовања васпитно образовног рада, помоћник директора школе са 60% радног времена 

недељно. Помоћника директора, у складу са чланом 64. Закона о основама система образовања и васпитања распоређује 

директор, решењем из реда наставника за сваку школску годину и одређује му посебним решењем висину надокнаде. Директор, 

такође одлуком утврђује обавезе и задатке помоћника директора, који између осталог обавља и следеће послове и задатке: 

- помаже директору у организовању и руковођењу педагошког рада школе,  

- координира рад стручних органа у школи,  

- кординира рад стручних служби (административног особља), помоћно-техничког особља, с једне стране и наставника, ученика и 

родитеља с друге стране по налогу и у одсуству директора, 

- води евиденцију о присутности свих радника у школи, 

- контролише одвијање дежурства наставника и вођење евиденције у вези с тим, по овлашћењу директора одобрава одсуства 

радника један дан, 

- одређују замене одсутних наставника и других радника, 

- води евиденцију достављања годишњих и месечних планова рада,  



 

 

 

 

- контролише и помаже одељењским старешинама вођење јавних исправа (преводница, сведочанстава, матичне књиге и дневника 

рада и др.),  
- врши и друге послове у складу са Статутом школе и по овлашћењу директора.  

 
РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 Садржај рада Школског одбора је по областима. Он треба да благовремено доноси одлуке за које је по закону надлежан како 

би се рад школе нормално одвијао.  

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПИТАЊА КОЈА ШКОЛСКИ  ОДБОР РАЗМАТРА КОРЕЛАЦИЈА 

Август, септембар, 

октобар, март, април, 

мај   

- Припреме (кадровска и материјална организација) за почетак нове школске године  

- Усваја Извештај о реализацији ГПР Школе и директора (на крају првог поугодишта 

и на крају школске године), 

- Усваја Извештај о раду директора (на крају првог поугодишта и на крају школске 

године),  

- Годишњи план рада школе за нову школску годину; 

- Доноси одлуке о давању на коришћење школског простора 

- Усваја Школски програм и Анекс школског програма 

- Усваја План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  

 

Директор,  

комисија 

Новембар, децембар, 

јануар 

 

- Припреме за обележавање Светог Саве и других празника  

- Припреме за попис шкоског инвентара  

- Текући проблеми 

 

 

Фебруар, март, април  

 

 

 

 

 

 

Мај, 

јун 

- Извештај о финансијском пословању школе. 

- Разматрање и усвајање Финансијског плана школе за 2020/21.. год.  

- Извештај о реализацији ГПРШ-а у првом полугодишту, школе за школску 2019/20. год. 

- Извештај о раду директора у првом полугодишту школе 2020/21. године,  

- Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта  

- Разматрање коришћења просторија у закуп (редовност плаћања)  

- Текући проблеми,  

- Припреме за обележавње Дана школе; 

- Завршетак школске године  

- Анализа рада и успеха ученика (реализација ГПРШ-а) 

- Текућа питања  

 

Руков. рачунов.  

директор 

чланови 

Шк. одбора,  

рук. рач.  

директор 

Јун, јул, август, - Завршетак школске године 

- Текућа питања  

Комисија члано 

ви Шк. одбора 



 

 

 

 

      Поред ових питања Школски одбор треба да се посебно ангажује на обезбеђивању донатора у ближем и ширем окружењу 

ради     опремања савременијим наставним средствима.  

ПЛАН  РАДА САВЕТА  РОДИТЕЉА 

Месец Теме 

Септембар 

Конституисање Савета родитеља 

Избор председника Савета родитеља за школску 2021/2022. 

Упознавање са Извештајем о реализацији ГПР школе за школску 2020/2021. 

Упознавање са  предлогом ГПР школе за школску 2020/2021. 

Упознавање са Анексом школског програма за 2020/2021. 

Предлог и усвајање дестинација рекреативне наставе од 1. до 4. разреда и екскурзија за ученике од 1. до 8. 

разреда 

Утврђивање новчане надокнада за наставнике који воде бригу о деци на рекреативној настави и екскурзијама 

Осигурање ученика – избор осигуравајуће куће за школску 2020/2021.годину 

Упознавање са самовредновањем школе за претходну годину 

Упознавање са радом Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.  

Избор агенција за рекреативну наставу и екскурзије. 

Упознавање са успехом ученика осмог разреда на завршном испиту  

Разно    

Новембар 

Упознавање са успехом и дисциплином ученика на крају првог периода оцењивања  

Потешкоће у учењу 

Како улешати изглед дворишта и школе 

Припреме за новогодишњи вашар 

Фебруар 
Упознавање са успехом и дисциплином ученика на крају првог и другог полугодишта школске 2020/2021. 

Предавање о врстама насиља (вербално, физичко и електронско насиље) – радници МУП-а Р.Србије 

Април 
Упознавање са успехом и дисциплином ученика на крају трећег периода оцењивања 

Сарадња наставника и родитеља 

Припрема за васкршњи вашар 

Јун 

Извештаји о реализацији наставе у природи, излета и екскурзија  

Разматрање предлога избора изборних предмета за школску 2022/2023. годину (руски језик само за 5. разред, 

грађанско васпитање/верска настава, ромски језик са елементима националне културе, народна традиција, 

чувари природе. 

Презентација Плана екскурзија и наставе у природи за школску 2022/2023. 

 

ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

Активности секретара школе Време реализације 



 

 

 

 

Израђује нацрт статута и других правних аката По потреби 

Прати примену статута и других правних аката и пружа правну и стручну помоћ директору, 

наставницима, стручним сарадницима, васпитачима и другим радницима школе 

 

По потреби 

Прати и примењује законске и друге прописе По потреби 

По овлашћењу директора школе заступа школу у споровима пред судом  По потреби 

Израђује одлуке, уговоре, решења и припрема текст конкурса и огласа за пријем радника По потреби 

Обавља стручне послове везане за расписивање конкурса за избор директора школе и осталих радника, 

као и правне послове у вези престанка радног односа запослених и израду аката приликом промена 

статуса запослених (анекси уговора)  

 

По потреби 

Присуствује седницама Школског одбора, припрема материјал за њихов рад и води записник  Током године 

Обавља правне послове (упис у судски регистар, земљишне књиге, осигурање, закључивање уговора, 

итд.)  

По потреби 

Стара се о употреби и чувању печата Током године 

Стара се о школској евиденцији која се стално чува, води кадровску евиденцију за раднике школе  По потреби 

Пријављује и одјављује раднике у надлежној заједници за запошљавање и заједници здравственог и 

социјалног осигурања 

 

По потреби 

Обавља послове статистике везане за кадровске потребе школе  По потреби 

Врши експедицију поште По потреби 

Обавља и друге послове по налогу директора По потреби 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

            Наша школа у средини у којој остварује своју делатност и улогу, осећа потребу за квалитетним програмом школског 

маркетинга, помоћу којег треба да афирмише многе своје позитивне вредности и активности, које остају незапажене и потиснуте у 

други план неким испољеним слабостима и негативностима у ранијем периоду. Основни задатак који се поставља пред све 

субјекте у школи, а нарочито наставнике јесте да се поврати и ојача у доброј мери пољуљани углед у ближем а и ширем 

друштвеном окружењу. То ће се постићи пре свега успешнијем и квалитетнијем остваривању улоге и делатности школе, њених 

основних васпитно-образовних циљева и задатака, еклиминисање присутних и испољених слабоси и негативних појава и сходно 

томе добро осмишљеним и програмираним школским маркетигом.  

   У школској  2021/2022. години план школског маркетинга ће имати следећи задатке: 

        Колектив је дужан да допринесе чувању и јачању угледа, аутореитета  наше школе, као васпитно-образовне установе и да 

својим радом истичу позитивне вредности школе..  

 Путем школског листа "Школско перо" треба афирмисати све вредности које се  стварају у школи, а информисти околину 

о раду школе.  

  Наћи начин и могућност да се школа презентује преко средстава јавног информисања.  

  Уз помоћ пословних партнера и пријатеља школе (утицајних личности) истаћи  вредности, квалитете и резултате наше 



 

 

 

 

школе у циљу даљег информисања јавности.  

 План и програм школског маркетинга донети  у току школске године (средина новембра) на дневни ред Педагошког 
колегијума, Савета родитеља и Школског одбора и у вези с тим донети одређене оперативне мере и закључке.  

       Реализацију наведеног, изводи директор.  

 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

              

         Реализација ГПРШ-а спроводиће се разрадом, квалитетним месечним плановима свих активности у школи. Месечни план 

активности доноси директор крајем месеца за следећи. Исти садржи назив активности, време и место реализације и носиоце 

задатака. Праћење реализације и вредновање ГПРШ-а врши ће се на основу следеће документације: 

     1. Израда документације за праћење реализације плана рада школе (време: крај септембра, носилац посла ПП служба). 

     2. Израда мерила и критеријума за процењивање рада ученика (време: крај октобра, време праћења: тромесечни, носилац посла: 

комисија, ОС, и ПП служба).  

       3. Израда мерила и критеријума за праћење и вредновање рада наставник (време: крај марта, време праћење: тромесечно, носилац: 

комисија и директор).  

    4. Праћење и вредновање стручног усавршавања наставника (време: током године, носилац, Пп служба и директор)  

    5. Праћење и вредновање стручне службе и стручних органа (време: месечно и тромесечно, носилац: директор и НВ)  

    6. Праћење и вредновање рада директора (време: шестомесечно, носилац: ШО)  

    7. Праћење реализације месечних планова рада школе (време крајем сваког месеца, носилац: директор и НВ)  

   Месечни план рада школе треба да садржи: 

     - Састанак свих органа у школи (НВ, ОВ, СВ, актива, секција, одељенског савета родитеља, ученичких организација) и то са 

предложеним дневним редом, предлозима одлука и закључака које треба донети 

     - План пеедгошко-инструктивног рада 

     - Одржавање предавања и угледних часова 

     - Културне, спортске активности, манифестације и свечаности 

     - Посете, излети, екскурзије 

1. Израда одговарајуће документације: 

     - вођење летописа и хронологије школе, носилац: педагог/психолог 

     - регистар планова и програма, носилац: педагог/психолог 

     - регистар додељених признања учленицима и наставницима, носилац: психолог 

     - регистар извештаја о раду, носиоци: стручна већа, одељењска већа, стручни сарадници и директор.  
 

 
            У Београду,                                                                                                                                                    Директор, 

   15.9.2021.                                                                                                                                                               Боги Гогић                                                                          

 


