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    На основу члана 119 став 1. тачка 2.  Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл. Гл. РС бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019)  и  чл. 89. Статута школе, Школски 

одбор  Основне школе ''Вук Стефановић Караџић'' у Крагујевцу на седници одржаној   

 13. 9. 2019. године донео је  

   

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ВУК СТЕФАНОВИЋ 

КАРАЏИЋ” 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

2.   УВОД 
 

2.1.Полазне основе опште     

 

                    
         При доношењу овог Плана Школски одбор је пошао од следећих  докумената:  

 

 Закон о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' бр. 88/2017 , 

27/2018 и 10/2019 године и других закона 

 Закон о основном образовању и васпитању (''Сл.гласник РС'' бр. 55/2013, 101/2017, 

2/2018 и 10/2019). 

 Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и 

домовма ученика 

 Законом о раду ''Сл.гласник РС'' бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 

 Наставни планови и програми основног образовања и васпитања који су објављени за 

I, II, V и VI разред у ''Просветном гласнику РС'' бр. 15/2018,18/2018,3/2019, a за VII 

разред у ''Просветном гласнику РС'' бр.5/2019. 

 Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу  

 Правилник за утврђивање цена услуга у основној школи  

 Правилник о садржају и вођењу евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи (''Сл. гласник РС'бр. 55/13, 101/17, 27/18) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи  

 Правилник о програму рада стручних сарадника  
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 Правилник о измени и допуни правилника о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у основној школи  

 Наставним планом и програмомосновног образовања и васпитања  

 Статута ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца 

 Правилника о раду ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца  

 Правилника о вишку запослених ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца  

 Правилника о безбедности и здрављу на раду ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца  

 Правилника о систематизацији ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца  

 Правилника о дисциплинској одговорности ученика ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца Правилника о дисциплинској одговорности запослених ОШ ''Вук 

Стефановић Караџић'' из Крагујевца  

 Правилника о коришћењу фискултурне сале ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца. 

 Правилника о унутрашњој организацији рада школе ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца. 

 Правилника омерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активностикоје организује школа ОШ 

''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца  

 Правилника о спровођењу испита у школи ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца  

 Правилника о раду ученичког парламента ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из 

Крагујевца  

 Правилника о раду Савета родитеља ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца 

Правилника о раду Наставничког већа ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца. 

 Правилника о раду Школског одбора ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' из Крагујевца 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у  ОШ ''Вук Стефановић 

Караџић'' из Крагујевца. 

 Протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања о образовно-

васпитним институцијама 

 Правилник о календару васпитно-образовног рада за школску 2019/20. годину (''Сл.гл.Рс-

Просветни гласник бр.5/19) 

 Нормативом простора, опреме и наставних средстава за основну школу 

 

 

2.2. Полазне основе посебне 
 Бројно стања ученика, расположиви школски  простор и опремљеност школе 

 Анализе рада и резултата рада у претходној школској години 

 Акциони план Самовредновање и вредновање рада школе 

 Акциони план ШРП-а 

 Школски програми од првог до осмог разреда 
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3. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКЕ,ПРОСТОРНЕ И ДРУГЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛЕ 
 

3.1. Матична школа 
 

-учионице ..................................................................................................... 20 

-учионице за одељења продуженог боравка..............................................  2 

- играоница за одељења продуженог боравка............................................  1 

-специјализоване учионице за информатику............................................   1 

-кабинет за физику и хемију-мултимедијална учионица........................   1 

-кабинет за ликовну културу.....................................................................    1 

-кабинет за техничко и информатичко образовање ...............................    1 

-фискултурна дворана................................................................................    1 

-библиотека са медијатеком.....................................................................     1 

-игралиште за рукомет..............................................................................     1 

-игралиште за кошарку.............................................................................     1 

-игралиште за одбојку...............................................................................     1 

-саобраћајни полигон................................................................................     1 

-базен .........................................................................................................     1 

 

3.2. Издвојена одељења: 
 

-одељење у Трмбасу-учионице................................................................     2 

-одељење у Букуровцу-учионице...........................................................      2 

 

 

3.3. Опремљеност школе: 
 

3.3.1. Наставна средства  

Наставна средства су обезбеђена приближно у следећем проценту  

у односу на прописане нормативе: 

-општа наставна средства..................................................................... 92% 

-библиотека............................................................................................ 65% 

-српски језик  I-IV….............................................................................. 55% 

-српски језик  V-VIII.............................................................................. 42% 

-математика    I-IV.................................................................................  21% 

-математика   V-VIII.............................................................................. 12% 

-природа и друштво..............................................................................  58% 

-свет око нас..........................................................................................  49% 

-енглески језик......................................................................................  64% 

-историја................................................................................................  45% 

-географија.............................................................................................  44% 

-физика...................................................................................................  58% 

-хемија....................................................................................................  58% 

-биологија.............................................................................................   53% 

-техника и технологија,  техничко и информатичко образовање....   50% 

-физичко васпитање............................................................................   60% 

-ликовна култура..................................................................................   56% 

-музичка култура..................................................................................    28% 

-школа  у целини................................................................................    51% 
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Све просторије имају  одговарајућу опрему и  намештај према прописаним 

нормативима и стандардима. 

 

 

 

3.4. Материјално-технички услови рада: 

 
Школа је у току школске 2018/19. године побољшала услове рада: 

 
 Куповином модема, свича и рутера у вредности 27000 динара 

 Донацијом МПНТР РС у виду 5 лап топ рачунара са пројектором и колицима у 

вредности 571932 динара 

 Донацијом МПНТР РС у виду  лап топ рачунара са пројектором и колицима у 

вредности 95322 динара 

 Куповином опреме за образовање у вредности од 26532,52 динара 

 Донацијом Министарства просвете науке и технолошког развоја за куповину лектире у 

вредности 39230,40 динара 

 Донацијом ЗУНС-а у виду  лектире у вредности 36812,95 динара 

 Куповином разне опреме у циљу умрежавања свих учионица у  вредности 32966,04 

динара и радом неколико радника школе, расформиран је кабинет ѕа техничко и 

информатичко образовање. Рачунари из поменутог кабинета су постављени у 

учионице, тако да сада свака учионца у школи има рачунар који је умрежен и има 

интернет који је неопходан за вођење електронског дневника који је од полугодишта у 

употреби у нашој школи. Све учионице осим иннтернета путем жичане везе покривене 

су и бежичним интернетом. 

 Куповином канцеларијске столице вредности 5400,00 динара за потребе канцеларије 

директора школе 

 Заменом преостале дрвене столарије ПВЦ столаријом у вредности 5920850,54 динара 

коју је финансирало МПНТР РС 

 Заменом дрвених делова клупа у учионици 57 и куповином ормара донацијо родитеља 

ученика 3/1 и 3/5. 

 Заменом дрвених делова клупа  у преосталим учионицама у приѕемљу и на првом 

спрату 

 Заменом дрвених делова столица где је то било неопходно. 

 Бетонирањем дела дворишта код дечијег улаза у школу 

 Постављањем дела рампе на Главном улазу за потребе особа са инвалидитетом 

 Уређењем играонице боравка ангажовањем ученика, родитеља и учитељица 1-3.  

 

 

У овој години планирано је  
 опремање учионица пројекторима 

 опремање учиононица на поткровљу новим намештајем 

 у кабинету информатике заменити таблу 

 бину за приредбе озвучити новим микрофонима. 
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3.5. Специфичности школе 

 

ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' се налази у Крагујевцу у Чегарској улици број 3, 

насељу Бресница. Ученици наше школе припадају Месним заједницама Бресница 1, 2 и 3, 

Пивара и Филип Кљајић. Школа је почела са радом као истурено одељење ОШ''Ђура Јакшић'' 

1969.године са 8 учионица и пратећим канцеларијама, да би се ширењем насеља указала 

потреба за већим простором , тако је 1978. године дограђена школска зграда са још 10 

учионица, фискултурном салом и базеном (који није добио потребне дозволе и бива 

преуређен у учионицу) и пратећим просторијама. Од 1979, године школа мења им у ОШ ''Иво 

Лола Рибар''. Године 1989 је школа надограђена са 5 учионица и библиотеком. У складу са 

новонасталом ситауцијом 1992. Године школа мења име у ОШ ''Вук Стефановић Караџић''. У 

саставу школе ису и два исжздвојена одељења у Букуровцу и Трмбасу. 

 

Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ издваја се по многим специфичностима од 

којих бисмо најпре издвојили:  

1.Базен који се користи у настави од 5.до 8.разреда  

2.Интегративна настава 

3.Предузетништво у школи 

4. Чланство у удружењу „Вукова породица“ 

5. Озбиљна примена ИК технологијa 

  

1. Основна школа "Вук Стефановић Караџић" поседује затворени базен  са комплетним 

пратећим садржајем ( тушеви, свлачионице, тоалети...) и додатном опремом потребном 

за коришћење истог.  Грађевинско предузеће „ Казимир Вељковић“ 10. Октобра 1978. 

године започиње радове на проширењу простора у склопу којег је изграђен и базен, 

који је пуштен у употребу тек 2005. године када је по пројекту Петра Марковића, уз 

помоћ НВО VOCA и Скупштине града реконструисан и добија праву употребну сврху. 

Базен је пројектован по стандардима за узраст школске деце.  Са оптималном дубином, 

високом исправношћу воде и одговарајућом температуром воде и ваздуха.   

Треба напоменути да се одржавање и функционалност базена врши по високим стандардима, 

приликом чега су подједнако укључени Локална самоуправа града и сама школа. 

Базен се користи за одржавање редовне наставе за ученике од 5. до 8. разреда и ваннаставне 

активности у склопу пројекта „Отворена школа“ за ученике од 1. до 4. разреда. Такође, базен 

користе деца и одрасли из групе лица са посебним потребама. Пливање помаже деци са 

потешкоћама у развоју, као и одраслим особама са инвалидитетом, тако што позитивно утиче 

на моторичке способности, кардиоваскуларни и респираторни систем. У оквиру ваннаставних 

активности одржава се обука непливача, школске, предшколске и деце из других школа од 

стране пливачких клубова. 

Пливањем, наше тело покреће све мишиће – рамене, грудне, леђне, трбушне, ножне, као и 

мишиће задњице (глутеусе). Тако они јачају, а снажни мишићи штите зглобове и везивно 

ткиво од повређивања, чувају кичму од деформитета какви су сколиоза и кифоза. А то је 

нарочито важно ако се зна да је број деце узраста 6-7 година код којих се јавља један од ова 

два кичмена деформитета из године у годину све већи. Поред тога, уз помоћ пливања, неки 

деформитети се могу ублажити или потпуно излечити. Ту спадају блажи деформитети кичме, 

деформитети кукова, равни табани… Пливање је такође веома благотворно и за дечји ум. 

Деца пливачи имају пуно самопоуздања, самодисциплинована су, испуњавају своје обавезе, 

одговорна су. Научне студије у Америци и Аустралији су доказале да деца која се баве 

пливањем постижу боље резултате у школи од деце која нису у том спорту. Још од првих 
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часова пливања деца се уче да пазе на другу децу која са њима тренирају, уче се тимском духу 

и тако развијају осећај припадности. 

 

2. У складу са својом мисијом, школа настоји да стално развија и спроводи активности у 

циљу модернизације школе, побољшања квалитета наставе и унапређења компетенција 

наставника и ученика. 

Пројекат ,,Интегративна настава у ОШ „Вук Стефановић Караџић'', реализован у школској 

2017/2018.години, допринео је унапређивању квалитета рада школе, стручном усавршавању 

запослених и бољим постигнућима код ученика. 

У циљу одрживости пројекта и континуираној примени интегративне наставе у раду у нашој 

школи: 

 Се реализују часови (редовне, пројектне и изборне наставе) применом интегративне 

методе,  

  Промењен је приступ у организацији, извођењу и остваривању циљева екскурзија 

(истраживачки задаци у оквиру екскурзије) и  

 Реализују се тематски дани.  

 

3. Пројекат “Entrepreneurial Pedagogy = Entrepreneurial Kids” (ЕП=ЕК) - 

Предузетничка педагогија-предузетна деца 

У периоду од  2013-2015. реализован је пројекат  “Entrepreneurial Pedagogy = Entrepreneurial 

Kids” (ЕП=ЕК) - Предузетничка педагогија-предузетна деца (пројекат бр.2013-3947/001-001 

ЛЛП, координатор пројекта Образовна група Зрински). Реализован је уз финансијску 

подршку Европске Комисије као део Lifelong learning програма - потпрограм Comenius 

мултилатералних пројеката. 

У реализацији  овог пројекта партнери су били:  из Хрватске - Образовна група Зрински, ОШ 

Пречко, Позориште Планет Арт из Загреба , Немачке.-  средња школа Breitschaft из 

Регенсбурга  и основне школе из Крагујевца - Србија, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“,  

ОШ „Мома Станојловић“, ОШ „ Вук Стефановић Караџић“. 

Циљ пројекта је била размена педагошке праксе у вези предузетничког образовања код 

наставника и менаџмента школе, а код деце развијање мултидисциплинарних вештина  у 

складу са реформама у образовању као пример промене културног и друштвеног обрасца. 

Национална стратегија нашег образовног система је препознала предузетништво и смисао за 

иницијативу као једну од осам кључних компетенција Европске Уније, због потребе да 

ученици развијају кључне компетенције како би се створиле претпоставке за целоживотно 

учење.  Препознат је и значај међупредметних садржаја као средства у процесу развоја 

предузетништва код ученика, као једне од 11 компетенција  усвојених у документима 

Међупредметне компетенције  за крај основног образовања у Србији и  Међупредметне 

компетенције  за крај средњег образовања у Србији.  

Кроз све реализоване пројектне активности (инфодани, истраживања, обуке и радионице, 

дечја недеља предузетништва, израда брошуре), а које су се односиле на развој вештина и 

унапређивања знања ученика препознато је да је неопходна имплементација предузетништва 

у школске програме на свим нивоима. Активно учешће је узело 180 наставника и 1000 

ученика - учесника радионица, родитеља, грађана за које је неговање предузетништва и 

смисла за иницијативу значајна претпоставка у образовању и васпитању деце чиме је 

остварен циљ пројекта - ојачан предузетнички дух међу наставницима и ученицима школе, 

направљена је разлика у предузетничком приступу у школама, унапређен је развој 

трансверзалних вештина међу ученицима и научено је како своју школу учинити 

предузетничком. 
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Признања за успешно реализацију уручили су представници Министарства просвете,науке и 

технолошког развоја Републике Србије,  Руководилац сектора за предшколско и основно 

образовање, начелник Школске управе Шумадије, Члан градског већа за ванпривредне 

делатности и представник Регионалне агенције за економски развој. 

Школа је добила сертификат као предузетничка школа ментор, једна од четири у Србији у 

том тренутку, што говори о визији развоја наше школе и погледу у будућност и осећају у ком 

смеру треба ићи и доброј анализи садашњег стања и прављења стратегије развоја на основу те 

анализе за убудуће,…..  

4. Наша школа је у школској 2018/19. години постала део удружења ,,Вукова породица“. 

Наиме, реч је о удружењу на нивоу Србије, чије су чланице све школе које носе исти 

назив ,,Вук Стефановић Караџић“. Циљ удруживања је размена идеја, примера добре 

праксе како путем Веб странице и Фејсбук профила, тако и на заједничким дружењима 

која ће се организовати у будућности. Такође, идеја оснивача удружења, школе ,,Вук 

Стефановић Караџић“ из Рипња је и  упознавање са историјским развојем школа, али  

и међусобно дружење како школског особља, тако и њихових ученика. Део  Удружења 

постали смо тако што су ученици свих узраста школе учествовали на ликовном и 

литерарном конкурсу ,,Кад је Вук био мали“. Неколико ученика из школе добило је 

похвале за учешће, док је школа добила захвалницу за учешће на конкурсу, као и жељу 

да постане део Удружења. Све школе чланице представљене су презентацијом на 

свечаности одржаној у децембру 2018. године, у Београду, у Дому синдиката. Наша 

школа је поносна на свој назив, као и на чињеницу да је управо тим називом постала 

део удружења свих школа које носе исти назив. То нам је уједно и прилика да 

покажемо све оно што нас као школу издваја од других, али и прилика да нешто 

додатно сазнамо, научимо и имплементирамо у свој рад. 

 

5. Основна школа "Вук Стефановић Караџић" поседује информатички кабинет опремљен 

са 30 појединачних радних станица и додатном опремом потребном за квалитетно 

извођене наставе, која подразумева функционалан и брз интернет. У кабинету се 

одржава редовна настава како за сам предмет Рачунарство и информатика, тако и за 

остале предмете у којима се примењују ИК технологије и помоћу њих презентују 

наставни садржаји. Такође, кабинет је доступан и за одржавање великог броја обука и 

семинара наставног кадара из школа  са територије града Крагујевца.  

 Школа је укључена у два пројекта који се базирају на употреби и примени ИК 

технологија у самом наставном процесу и популаризацији информатичких знања, дигиталне 

писмености и увођења програмирања од 5. разреда. То су пројекти "Школе за 21.век" и 

"Дигитална учионица". У овим пројектима школа је од самог почетка, тј. од првог циклуса 

обука наставног кадра. Од школске 2016/2017.године, као једна од 5 школа са територије 

Србије, школа улази у  пројекат "Школе за 21.век" и наставни кадар је започео обуку за 

коришћење микробитова који је осмислила и спроводи организација British Council, а 

финансира Влада УК.  Од  2017.године у школи постоји и успешно ради информатичка 

секција "Code Club"  која се може похвалити и наградама са такмичења ученика основних 

школа у програмирању микробитова. Секција наставља и даље са радом са великим бројем 

заинтересованих ученика. Наставници који су завршили обуку у оквиру пројекта "Дигитална 

учионица" успешно користе дигиталне уџбенике и обучавају ученике да их користе у 

савладавању наставних садржаја. Оба пројекта се настављају и ове школске године. 
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              У  школској 2018/2019.години , од полугодишта, школа  је сасвим прешла на вођење 

ес-дневника, а самим тим и родитељи су почели да користе услуге портала за родитеље  "Мој 

ес-дневник". Због увођења новина у самом наставном процесу коришћењем ес-дневника и 

дигиталних уџбеника специфичан план школе за ову школску годину предвиђа и пружање 

подршке родитељима која се огледа у обучавању родитеља за ефикасно коришћење, како 

портала за родитеље, тако и у  подизању степена информатичке писмености и вештина 

коришћења електронске поште и употребу електронских уџбеника, који омогућавају 

интерактивно учење, а све у циљу помоћи ученицима да усвоје што дугорочнија знања. 

Коришћење електронских уџбеника од куће може такође помоћи и деци која из неког 

оправданог разлога одсуствују са наставе дужи временски период.  Организовањем мини 

курсева и обука заинтересованим родитељима ће бити доступни и технички и кадровски 

ресурси школе да би унапредили своје дигиталне вештине.     

 

 

3.6.  Извештај о анализи података ученика  уписаних у први разред 

школске 2019/20 
 

Укупно је тестирано 137 ученика који полазе у први разред. Једна ученица се одселила, 

једна ученица живи у хранитељској породици , тако да је анализа рађена на узорку од 135 

ученика . Анализа података је вршена на основу упитника који су попуњавали родитељи.  
1. Образовни статус родитеља 

 ВССи Виша 

школа 

ССС ОШ Без школе Укупно 

Отац  26 100 7 2 135 

Mајка 35 89 10 1 135 

укупно 61 189 17 3 270 

 

Највећи број родитеља има завршену средњу школу 70% од укупног броја родитеља , 22,6% 

родитеља има завршену средњу школу 6,3 %родитеља има завршену основну школу и 1,1% 

родитеља нема завршену основну школу.  По полној структури има  више  високо 

образованих мајки 12,96% него очева 9,63% . Са средњом школом 37% очева има завршену 

средњу школу, а 32,96% је мајки са завршеном средњом школом.  
2. Запосленост родитеља  

 Запослени Незапослени Укупно 

OTAC 99 35   134* 

MAJKA 84 51            135 

укупно 183 86           270 

Од укупног броја родитеља 68,15% је запослених а 31,85% је незапослених родитеља.  

Незапослених мајки је 18,18 % , а очева је 12,96%. . 

* Један отац је преминуо 
 
3.  Брачни статус родитеља  

Брачна/ванбрачна 

заједница  

124 

Разведени 8 

Удовац /удовица  1 

Нешто друго  1* 

Нема података 1 

Укупно 135 
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91,85% родитеља живи у заједници, брачној или ванбрачној, 5,93%   родитеља је разведено. 

4. Стамбени услови  : 

Кућа у 

власништву  

130  

Подстанар  5 3 –корисници социјалног стана 
Укупно 137  

 

У својој кући живи 130 породица , 5 породица живе као подстанари од чега су три породице 

корисници социјалног стана (добијени преко Центра за социјални рад). 

5.  Место за учење  

Соба само за 

дете 

115 

 Простор у 

заједничкој соби  

17 

 Нема одговора  3 

Укупно 135 

85,19%  деце ће имати своју собу за учење , 12,59%   користиће заједнички простор, а за 

2,22% ученика нису познати подаци. 

 

6.  Број чланова породице  
 

2 члана 3-4 5-6 7-8 Укупно 

3  94 27 11 135 

 

Највећи број породица  има три до четири члана 69,63%, а 8,15 има 7 до 8 чланова породице.  
 
7.  Редослед рођења деце  
 

Прворођено  62 

Другорођено  54 

Трећерођено  16 

Четврторођено  3 

Укупно 135 

Од укупног броја уписаних ученика  највећи број су прворођена деца 45,93%,  40% ученика су 

другорођена деца, 11,85% треће рођена, 2,22 % су четврторођена деца. 
 
8.  Тешкоће у развоју  

Вид  10 

Слух  1 

Говор  7 

Кретање  1 

Физички изглед  1 

Даунов синдром 1 

Без потешкоћа 115 

Укупно 135 

 

Од укупног броја ученика 11,11 ученика има проблем са видом (носи наочаре, ) 5,19% 

ученика са говором,  један ученик има проблем са слухом , једна ученица има даунов 

синдром, једна ученица има проблем са кретањем.  
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

4.1. Наставни кадар 
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Никола Ненковић    Проф.српског језика 

   и књижевности 

наставник српског језика 

и грађанског васпитања 
21 Да 100  

Весна Димитријевић   Проф.српског језика 

   и књижевности 

наставник српског језика 
и грађанског васпитања,  

18 Да 100  

Јелена Миковић   Проф.српског језика 

   и књижевности 

наставник српског језика 
и грађанског васпитања 

16 Да 100  

Зорица Петровић Проф.енглеског језика 

  и књижевности 

наставник енглеског 
језика 

29 Да 100  

Јасмина Новичић Дипл.филолог за 

енглески језик и књиж. 

наставник енглеског 
језика  

20 Да 100  

Јелена Николић    Дипл.математичар наставник математике 16 Да 100  
Невенка Спасојевић   Дипл.математичар наставник математике 37 Да 100  
Биљана Живковић    Дипл.физичар наставник физике 26 Да 100  
Вера Маринковић     Дипл.хемичар наставник хемије 22 Да 50 50  
Зорица Ђорђевић     Дипл.биолог наставник биологије 32 Да 100  
Лидија Јевтић     Дипл.географ наставник географије  25 Да 100  
Сања Срејић  Дипл.историчар наставник историје и 

грађанског васпитања 
11 Да 100  

Слађана Стоиљковић   Наст. музич.васпитања наставник музичке 

културе  
38 Да 60 40 

Марија Мрдаковић  Дипл.ликовни уметник            наставник ликовне 

културе 
1  80  

Дарко Сретеновић  Дипл.ликовни уметник            наставник ликовне 

културе 
1  20  

Невена Ђукић Проф.технич.образовања наставник техничког и 

информатичког 
образовања 

24 Да 100  

Ненад Филиповић Проф.физичке културе наставник физичког 

васпитања и пливања 
13 Да 100  

Радмила Шиљковић 

Проф.српског језика 

 И књижевности 

наставник српског језика 18 Да 100  

Мила Савић Томић 

Проф.енглеског језика 

  И књижевности 

наставник енглеског 
језика и грађанског 

васпитања 

15 Да 100  

Мирјана Петровић  

Дипл.матем-за рачун.и 

информатику 

наставник математике 20 Да 100  

Марина Катанић 
 Дипл. историчар наставник историје и 

грађанског васпитања 
4  50  

Драга Кесић  

Проф.историје и 

георафије 

наставник географије и 

историје  
26 Да 100  

Александра Дачић 

Проф.енглеског језика 

 И књижевности 

наставник енглеског 

језика  
16 Да 100  

Марија Нешић 

Проф.српског језика 

   и књижевности 

наставник српског језика 

и грађанског васпитања 
16 Да 100  
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Милан Петровић 
Проф.физичке културе наставник физичког 

васпитања и пливања 
18 Да 100  

Ана Радојичић Наст.ликовне културе и 

проф.разред. наставе 

наставник ликовне 

културе 
21 Да 20 80 

Гордана  Стевановић  Дипл..математич.за 

рачунар. и информатику 

наставник математике  21 Да 100  

Јелена Луковић  Дипл.математичар наставник математике и 
информатике 

 Да 100  

Тања Миладиновић  Дипл. биолог наставник биологије 23 Да 100  

Слађана Вукомановић Дипл.хемичар наставник хемије 24 Да 50 50 
Драган  Раковић  Проф.основа технике и 

информатике 

наставник техничког и 

информатичког 
образовања 

17 Да 100  

Катарина  Недић  Проф .музичке културе наставник музичке културе и 

грађанског васпитања,  

Помоћник директора 

23 Да 100  

Гордана Видовић Проф.енгл. језика и књ. наставник енг.језика  24 Да 100  
Ирена Баћић Наст. разредне наставе Вероучитељ 23 Да 100  
Светлана Николић Дипл. физичар наставник физике и инф. 18 Да 100  

Ивана Искреновић 
Проф. Нем. језика и књ. наставник немачког 

језика 
12 Да 100  

Иван Станојевић 
Проф. физичке културе наставник физичког 

васпитања и пливања 
11 Да 100 - 

Катарина Туцаковић Проф. немач.јез.и књиж. наставник немачког јез. 11 Да 100  
Гордана Марковић Проф.разред. наставе учитељ  5 Не 100  
Слађана Милошевић Проф.разред. наставе учитељ  23 Да 100  
Весна Живановић  Проф.разред. наставе учитељ  23 Да 100  
Марија Вукојевић  Проф.разред. наставе учитељ  22 Да 100  
Гордана Николић  Проф.разредне наставе учитељ  27 Да 100  
Слађана Ђукановић Проф. разредне наставе учитељ  30 Да 100  
Љиљана Цатић  Наст. разредне наставе учитељ  31 Да 100  
Виолета Стошић  Проф.разредне наставе учитељ  24 Да 100  
Светлана Милановић  Проф.разредне наставе учитељ  12 Да 100  
Кристина Стојановић Проф.разред. наставе учитељ  16 Да 100  
Сузана Тасић  Проф.разредне наставе учитељ  28 Да 100  
Александра Костадиновић  Проф. разредне наставе учитељ  4  100  
Сузана Сунајко-Јовић  Проф.разредне наставе учитељ  30 Да 100  
Весна Михајловић 

Јевтић 
Проф.разредне наставе учитељ  25 Да 100  

Емина Златар  Проф.разредне наставе учитељ  28 Да 100  
Ирена Ђорђевић  Проф.разредне наставе учитељ  10 Да 100  
Ерена Митровић  Проф.разредне наставе учитељ  31 Да 100  
Сузана Миловановић  Проф.разредне наставе учитељ  26 Да 100  
Ивана Ломигора Проф.разред. наставе учитељ  7 Да 100  
Јелена Рафаиловић Проф.разредне наставе учитељ  17 Да 100  
Милица Милошевић Проф.разредне наставе учитељ  18 Да 100  
Ирена Симовић Проф.разредне наставе учитељ  18 Не 100  
Љиљана Милић Проф.разредне наставе учитељ  15 Да 100  
Биљана Николић Проф.разредне наставе учитељ  3  100  

Јасмина Љубисављевић Проф.разредне наставе учитељ  10 Да 100  
Миодраг Крстић Матурант гимназије Вероучитељ 14 да 20 80 
Радмила Вукићевић Проф. француског јез. Наст. Грађ. Васп.и 

чувара природе 

14 Да  50  
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4.2. Ваннаставни кадар 
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Бојан Конатар Проф. историје директор 19 Да 100  

Слободан Рмуш  Дипл.правник секретар 25 Да 100  

Мирјана Ђурђевић  Дипл.економиста шеф рачуноводства 32 Да 100  

Биљана Раковић Матурант гимназије административни 

радник 

22 Да 100  

Јасмина Цветић  Проф.педагогије педагог 18 Да 100  

Мирјана Милојевић  Дипл.психолог психолог 12 Да 100  

Биљана Маринковић Дефектолог  логопед 4 Не  50 50 

Александар Банковић Проф.разредне 

наставе 

библиотекар- 

медијатекар 

22 Да 100  

Момчило Тодоровић Електротехничар за 

аутоматику 

домар 41  100  

Славомир Рмуш Школа за КВ раднике домар 32  100  

Драгана Вуловић   Сервирка сервирка 14  100  

Сања Бугарић Сервирка сервирка 15  100  

Данијела Вуковић Основна школа Помоћни радник 12  100  

Смиљана Миловановић Основна школа Помоћни радник 18  100  

Милица Ракић Основна школа  Помоћни радник 38  100  

Јелисавета 

Радомировић 

Основна школа  Помоћни радник  18  100  

Жаклина Милић Основна школа  Помоћни радник  13  100  

Снежана Тодоровић  Основна школа  Помоћни радник  34  100  

Весна  Тошић  Основна школа  Помоћни радник 13  100  

Марина Влашковић  Основна школа Помоћни радник 11  100  

Славица Ристић  Основна школа  Помоћни радник 18  100  

 Делинка Митић  Основна школа  Помоћни радник 32  100  

 Ана Костић  Основна школа  Помоћни радник 9  100  

Мајана Урошевић  Основна школа  Помоћни радник 7    
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5.    ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 
 

5.1 Бројно стање ученика и одељења 
 

5.1.1. Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1.  5 135 

2.  5 117 

3.  5 142 

4.  5 126 

5.  5 135 

6.  5 136 

7.  5 135 

8.  5 147 

УКУПНО: 40 1069 
 

5.1.2.Издвојена одељења 

 

ТРМБАС 

 

 

 

 

 

БУКУРОВАЦ 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Продужени боравак 
 

Разред Број одељења Број ученика 

1.  1 28 

2.  1 23 

УКУПНО: 2 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1/3 1 4+2 

2/4 1   4+2 

УКУПНО: 2 12 

Разред Број одељења Број ученика 

2/3/4 1 4+3+2 

УКУПНО: 1 9 
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5.1.4. Бројно стање дечаци девојчице 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Одељење  ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ УКУПНО  УЧЕНИКА 

1/1 18 10 28 

1/2 18 10 28 

1/3 16 12 28 

1/4 12 14 26 

1/5 9 16 25 

Укупно 73 62 135 

Трмбас  2 2 4 

Букуровац / / / 

Укупно  75 64 139 

2/1 12 10 22 

2/2 8 13 21 

2/3 12 11 23 

2/4 10 16 26 

2/5 11 14 25 

Укупно  53 64 117 

Трмбас  4 / 4 

Букуровац 2 2 4 

Укупно  59 66 125 

3/1 13 14 27 

3/2 15 15 30 

3/3 15 12 27 

3/4 14 14 28 

3/5 15 15 30 

Укупно  72 70 142 

Трмбас  1 1 2 

Букуровац 2 1 3 

Укупно  75 72 147 

4/1 16 11 27 

4/2 16 13 28 

4/3 11 9 20 

4/4 12 11 23 

4/5 12 11 23 

Укупно  67 55 122 

Трмбас  1 1 2 

Букуровац 2 / 2 

Укупно  70 56 126 

5/1 20 10 30 

5/2 12 11 23 

5/3 16 11 27 

5/4 14 13 27 

5/5 13 15 28 

Укупно  75 60 135 

6/1 11 16 27 

6/2 10 11 21 

6/3 10 18 28 

6/4 13 16 29 

6/5 10 21 31 

Укупно  54 82 136 

7/1 12 14 26 

7/2 14 12 26 

7/3 12 17 29 

7/4 14 16 30 

7/5 12 12 24 

Укупно  64 71 135 

8/1 18 11 29 

8/2 16 12 28 

8/3 15 16 31 

8/4 14 14 28 

8/5 17 14 31 

Укупно  80 67 147 

 538 531 1069 

УКУПНО (матична)    

УКУПНО (Трмбас) 8 4 12 

УКУПНО (Букоровац) 6 3 9 

УКУПНО 552 538 1090 
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5.2.Ритам рада 
 

              Настава у матичној школи изводиће се у две смене,  у оквиру  петодневне радне 

недеље. Сваку смену (Црвена и Плава) чине по 20 одељења (вертикална подела), док ће 

одељења продуженог боравка изводити наставу увек у преподневној смени. 

              Одвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу радиће у првој смени. 

             У матичној школи прва смена почиње са радом у 8:00,а друга смена у 14:00. 

      Смене ће се мењати недељно. Издвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу почињу  са 

радом у 8:00 сати. Настава у Трмбасу организоваће се  у неподељеној школи у  I - II – III - IV 

разред, а издвојено одељење у Букуровцу  у комбинованим одељењима  I - III и II - IV 

разреду. 

            Настава у матичној школи организоваће се у учионицима,  кабинетима, медијатеци... 

према утврђеном распореду часова. 

           Ваннаставне активности ће се изводити између смена од 12:00 до 13:30 сати  према 

посебном распореду и програму рада. 

          Распоред часова редовне наставе, додатне, допунске и ваннаставних  активности 

сачиниће задужени наставници до почетка школске године. Сваку промену распореда 

одобрава директор Школе. 
 

 

 

5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења 

 
5.3.1. Разредне старешине: 

Црвена смена  Плава смена  

Слађана Ђукановић                 3-1 Љиљана Милић 3-4 

Љиљана Цатић          3-2 Светлана Милановић                   3-5 

Виолета Стошић 3-3 Сузана-Сунајко Јовић             4-3 

Сузана Тасић                            4-1 Ирена Ђорђевић 4-4 

Лепосава Стевановић              4-2 Весна Михајловић-Јевтић                  4-5 

Емина Златар                            1-1 Сузана Миловановић              1-4 

Јасмина Љубисављевић 1-2 Милица Милошевић                1-5 

Ерена Митровић                      1-3 Марија Вукојевић 2-4 

Јелена Рафаиловић              2-1 Гордана Николић                    2-5 

Ирена Симовић 2-2 Ивана Искреновић 7-3 

Весна Живановић 2-3 Јелена Миковић 7-4 

Јелена Николић                        7-1 Зорица Петровић 7-5 

Лидија Јевтић                          7-2 Драган Раковић                         8-3 

Невенка Спасојевић                 8-1 Радмила Шиљковић                    8-4 

Александра Дачић 8-2 Драга Кесић                               8-5 

Катарина Туцаковић                      5-2 Тања Миладиновић                        5-4 

Јелена Луковић 5-1 Катарина Недић                        5-5 

Иван Станојевић 5-3 Гордана Видовић 6-5 

Ненад Филиповић 6-1 Сања Срејић 6-4 

Никола Ненковић                     6-2   

Јасмина Новичић                     6-3   

 

Трмбас:          Гордана Марковић         II – III - IV                               

 

Букуровац:  Ивана Ломигора        II  - IV 

  Биљана Ђурђевић     I -  III   
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5.3.2. Обавезни изборни и изборни наставни предмети  

 

 

РАЗРЕДНА  НАСТАВА  
 

  
Изборни наставни предмети/Изборни програми  

Одељење  Грађанско  

васпитање 

Верска 

настава 

Чувари 

природе 

Рука 

у 

тесту 

Народна 

традиција 

Пројектна 

настава 

1/1 18 10 / / / 28 

1/2 16 12 / / / 28 

1/3 11 17 / / / 28 

1/4 17 9 / / / 26 

1/5 19 6 / / / 25 

Трмбас  2 2 / / / 4 

Букуровац / / / / / / 

2/1 15 7 / / / 22 

2/2 15 6 / / / 21 

2/3 20 3 / / / 23 

2/4 17 9 / / / 26 

2/5 18 7 / / / 25 

Трмбас  2 2 / / / 4 

Букуровац 3 1 / / / 4 

3/1 17 10 27 / / / 

3/2 24 6 / / 30 / 

3/3 18 8 / / 26 / 

3/4 20 8 28 / / / 

3/5 18 12 / / 30 / 

Трмбас  1 1 2 / / / 

Букуровац / 3 3 / / / 

4/1 20 7 / 27 / / 

4/2 21 8 / 29 / / 

4/3 15 5 20 / / / 

4/4 14 9 23 / / / 

4/5 22 1 23 / / / 

Трмбас  / 2 2 / / / 

Букуровац / 2 2 / / / 
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ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезни изборни наставни 

предмети 

Изборни 

наставни 

предмети 

Слободне наставне активност 

Одељење  Грађанско  

васпитање 

Верска 

настава 

Немачки 

језик 

Изабрани 

спорт - 

пливање 

Информатика 

и рачунарство 

Чувари 

природе 

Домаћинство Цртање, 

сликање, 

вајање 

5/1 19 11 30 / / / / 30 

5/2 18      5 23 / / / / 23 

5/3 12 15 27 / / / / 27 

5/4 17 10 27 / / 27 / / 

5/5 21 7 28 / / 28 / / 

6/1 16 11 27 / / 27 / / 

6/2 17 4 21 / / / / 21 

6/3 20 8 28 / / 28 / / 

6/4 22 7 29 / / / / 29 

6/5 22 9 31 / / / / 31 

7/1 19 7 26 / / / 26 / 

7/2 16 10 26 / / / 26 / 

7/3 9 20 29 / / / 29 / 

7/4 24 6 31 / / / 31 / 

7/5 15 9 24 / / / 24 / 

8/1 20 9 29 29 29 / 

8/2 22 6 28 28 28 / 

8/3 20 11 31 31 31 / 

8/4 11 17 28 28 28 / 

8/5 24 7 31 31 31 / 



 

 

23 

 

5.4. Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у 

оквиру радне недеље: 
 

 

5.4.1.Руководиоци стручних већа за области предмета 
 

П р е д м е т Име и презиме наставника 

Српски језик, енглески језик, немачки 

језик, грађанско васпитање 

Марија Нешић Велковски 

Биологија, историја, географија Марина Катанић 

Математика, физика, хемија Гордана Стевановић 

Техника и технологија, музичка култ., 

ликовна култура, физичко васпитање 

Марија Мрдаковић 

Разредна настава Сузана Тасић, Милица 

Милошевић 

 

 

5.4.2.Секције: 

 

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

 

ЛИТЕРАРНА Радмила Шиљковић 

РЕЦИТАТОРСКА Весна Димитријевић 

НОВИНАРСКА Никола Ненковић 

ДРАМСКА Јелена Миковић 

ЕТНО Марина Катанић, Сања Срејић 

ШИШМИШ Драга Кесић 

ПЛАВА ПЛАНЕТА Лидија Јевтић 

ЛИКОВНА Марија Мрдаковић, Дарко Сретеновић, Ана Радојичић 

SPEAK UP Зорица Петровић, Мила Савић Томић, Гордана Видовић 

ЕКОЛОШКА Тања Миладиновић, Зорица Ђорђевић 

ХОКУС-ПОКУС Биљана Живковић, Светлана Николић 

АТЛЕТИКА ДЕЧАЦИ Милан Петровић 

АТЛЕТИКА ДЕВОЈЧИЦЕ Милан Петровић 

ФУДБАЛ ДЕЧАЦИ Милан Петровић 

ПЛИВАЊЕ ДЕЧАЦИ Иван Станојевић 

ПЛИВАЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ Иван Станојевић 

КОШАРКА ДЕЧАЦИ Иван Станојевић 

КОШАРКА ДЕВОЈЧИЦЕ Иван Станојевић 

ФУДБАЛ ДЕВОЈЧИЦЕ Ненад Филиповић 

ОДБОЈКА ДЕЧАЦИ Ненад Филиповић 

ОДБОЈКА ДЕВОЈЧИЦЕ Иван Станојевић 

САОБРАЋАЈНА Драган Раковић 

ТЕХНИЧКА Невена Ђукић 

ФОТО Невена Ђукић 

CODING CLUB Светлана Николић 
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РАЗРЕДНА  НАСТАВА 

 

ДРАМСКА Виолета Стошић, Емина Златар, Ерена Митровић 

ЛИКОВНА  Емина Златар, Ерена Митровић, Јасмина Љубисављевић, 

Сузана Миловановић, Милица Милошевић 

ФОЛКЛОРНА Љиљана Милић 

 

 

5.4.3.Организације: 

 

ДЕЧЈИ 

САВЕЗ 

Ирена Баћић, Мила Савић Томић, Невенка Спасојевић, Јасмина Новичић, 

Александра Дачић, Зорица Ђорђевић, Милан Петровић, Сузана Тасић, Весна 

Михајловић Јевтић, Љиљана Милић, Виолета Стошић, Слађана Милошевић, 

Гордана Николић, Марија Вукојевић, Весна Живановић, Слађана 

Вукомановић, Вера Маринковић, Гордана Стевановић, Јасмина Цветић 

ЦРВЕНИ 

КРСТ 

Слађана Ђукановић, Светлана Милановић, Радмила Шиљковић, Гордана 

Видовић, Зорица Ђорђевић, Тања Миладиновић, Ерена Митровић, Љиљана 

Милић и Дарко Сретеновић 

 

5.4.4.Комисије: 

 

УРЕЂЕЊЕ Александра Костадиновић, Јелена Рафаиловић, Јелена Миковић, 

Марија Мрдаковић, Дарко Сретеновић и Гордана Марковић 

КУЛТУРНУ  ЈАВНУ 

ДЕЛАТНОСТ И 

МАРКЕТИНГ 

Катарина Недић, Слађана Милошевић, Емина Златар, Јасмина 

Љубисављевић, Катарина Туцаковић, Александар Банковић и 

Иван Станојевић 

САКУПЉАЊЕ 

СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА 

Милан Петровић, Невена Ђукић, Ненад Филиповић 

УПИСНА Мирјана Петровић, Драган Раковић 

ХУМАНИТАРНУ 

ПОМОЋ 

Ерена Митровић и Љиљана Милић 

ЗА УЏБЕНИКЕ Александар Банковић 

 

 

5.4.5.Остала задужења: 

 
САЈТ Мирјана Петровић 
ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК Мирјана Петровић и Драган Раковић 
ДОСИТЕЈ Александра Костадиновић 
РАСПОРЕД ЧАСОВА Невенка Спасојевић, Јелена Николић 
ВИДЕО-НАДЗОР Драган Раковић, Иван Станојевић 
ЗАПИСНИК 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
Весна Михајловић Јевтић 

ШТАМПА Љиљана Цатић 
ЛЕТОПИС Гордана Марковић 
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ Мирјана Милојевић, Слађана Миладиновић и Гордана 

Видовић  
ВРШЊАЧКИ ТИМ Јелена Николић 
БАЗЕН Иван Станојевић 
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5.4.6.Тимови: 
 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВЊА 

Мирјана Милојевић, Бојан Конатар, Сузана Тасић, Сузана 

Миловановић,  Катарина Недић, Катарина Туцаковић, 

Јасмина Цветић, Јасмина Љубисављевић,Радмила 

Шиљковић, Александра Костадиновић, Дејан 

Димитријевић и Милан Петровић 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

Гордана Николић, Јасмина Цветић,  Мирјана Милојевић ,  

Биљана Маринковић, Слађана Миладиновић, Весна 

Димитријевић, Зорица Петровић и Бојан Конатар 
ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ  

ПРОЈЕКАТА 
Слађана Милошевић и Виолета Стошић 

 

ТИМ ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

  Јасмина Новичић, Сузана Тасић, Виолета Стошић, 

Јасмина Цветић , Бојан Конатар, Марија нешић Велковски, 

Мирјана Милосављевић, Марија Мрдаковић, Марина 

Катанић,Гордана Стевановић и Александар Банковић 

ТИМ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Драган Раковић , Јелена Николић, Мирјана Милосављевић, 

Катарина Недић,  Ивана Искреновић, Катарина Туцаковић, 

Биљана Маринковић и Светлана Милановић 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Јасмина Цветић,  Биљана Ђурђевић, Марија Вукојевић, 

Ирена Ђорђевић, Јелена Николић, Весна Димитријевић и 

Мирјана Милосављевић 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ 

КВАЛИТЕТА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

Виолета Стошић, Мирјана Милосављевић, Јасмина 

Цветић, Бојан Конатар, Катарина Недић, Катарина 

Туцаковић и Биљана Живковић 
ТИМ ЗА 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

Ерен Митровић и Јелена Луковић 

ТИМ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈАУОСИПАЊА 

Критина Стојановић, Катарина Туцаковић, Катарина 

Недић, Јасмина Цветић, Мирјана Милосављевић, Бојан 

Конатар и Слађана Миладиновић 

ТИМ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Јасмина Цветић, Биљана Живковић, Јелена Миковић, 

Емина Златар, Светлана Милановић, Миља Миловановић и 

Весна Живановић 
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5.5. Школски календар значајнијих активности у школи: 
 

5.5.1. Календар рада основне школе за 2019/20. годину 

   

     
Због мањег броја дана заступљених у току школске године, у уторак, 18. фебруара 

2020. године, среду 8. јануара 2020. године и четвртак, 9.1.2020.године настава ће се 

одвијати по распореду од понедељка. 
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5.5.2. Динамика током школске године 
 

2. 9.2019. године - почетак редовне наставе 

16.9. 2019. године - почетак рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

31.1. 2020. године-завршетак првог полугодишта 

31.1. 2020. године-саопштавање успеха ученика за прво полугодиште 

18.2.2020. године-почетак другог полугодишта 

2.6.2020. године-завршетак другог полугодишта за ученике  VIII раз. 

11.6.2020. године-свечана подела ђачких књижица за ученике  VIII раз. 

16.6.2020. године-завршетак другог полугодишта за ученике од  I-VIIраз 

28.6.2020.године-свечана подела ђачких књижица за ученике од I-VII раз. 

27. и 28. 3. 2020. године –пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

17.,18. и 19. 6. 2020. године – завршни испит за ученике осмог разреда 
 

 

 

  5.5.3. Дани културних и спортских активности 

   12.10.2019 -  Трка за  срећније детињство 

   7-13.10.2019. -  Дечија недеља 

                  21.10.2019. -  Октобарске свечаности и Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 

                  25.10.2019. -  посета Сајму књига 

        6.5.2020. -  прослава Дана града Крагујевца, Ђурђевдан 

                  9.,10., 23. и 24. април  2019.-екскурзије ученика 

                  23. 5. 2020.- Излет 

    Јесењи и пролећни излет,   Јесењи и пролећни крос 
 

 

 

         5.5.4. Школски распусти: 

 11. 11. 2019.- јесењи распуст 

30.12.2019.- почетак првог дела зимског распуста 

  7.1.2020.- завршетак првог дела зимског распуста 

            3.2.2020. - почетак другог дела зимског распуста 

            14.2.2020. - завршетак другог дела зимског распуста 

13.4.2020.- почетак пролећног распуста 

20.4.2020.- завршетак пролећног распуста 

17.6.2020.- почетак летњег распуста 

31.8.2020.- завршетак летњег распуста 
 

 

  5.5.5.Наставне суботе: 

9.11.2018. надокнада часова због посете Сајму књига 

16.5.2019. надокнада часова због екскурзија 

 

У Школи се радно празнује: 

СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  (27. јануар 2020. године), Светосавска академија  

ВИДОВДАН – Спомен на Косовску битку  (28. јун 2020. године) 

Петак, 8.11.2019. године, обележава се као Дан просветних радника  

Понедељак , 11.11.2019. године Дан примирја у Првом светском рату 

Ученици и запослени у Школи имају право да не раде на први дан крсне славе. 

 21.10. 2019. -  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Велики школски час, Дан 

стрељаних ђака и ослобођења града 
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22.4.2020. – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 

 6. 5. 2020. -  ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ЂУРЂЕВДАН 

 9.5.2020. - Дан победе           

 

 У образовно-васпитним установама празнују се и обележавају   државни и верски 

празници у складу са Законом о државним и другим празницима у републици Србији. Као 

додатак томе. Државни програм предвиђа у свим васпитно-образовним установама у Србији 

реализацију: 

 
 Образовног програма на првом школском часу уочи празника који је посвећен: 

 Дану државности – Сретењу (15. фебруар 1835. године),  

 Дану примирја у Првом светском рату (11. новембар 1918. године). 

 Образовног програма на првом часу на дан јубилеја следећих историјских догађаја: 

 Дан победе (9. мај 1945. године), 

 Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији (6. април 1941. год.), 

 Дан сећања на погром на Косову и Метохији (17. март 2004. год.), 

 Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању (24. март 1999. год.), 

 Други српски устанак (23. април 1815. године),  

 Пробој Сремског фронта (12. април 1945. године), 

 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у  Другом 

светском  рату (22. април 1945. год.), 

 Пробој Солунског фронта (15. септембар 1918. године), 

 Годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице (14. октобар 

1941. године), 

 Ослобођење Београда у Другом светском рату (20. октобар 1944. године), 

  Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском  рату  (спомен на 21. октобар 

1941. године), 

 Кумановска битка (од 23. до 24. октобра 1912. године), 

 Битка на Кадињачи (29. новембар 1941. године), 

 Колубарска битка (15. децембар 1914. године) и 

 Велике битке Првог и Другог српског устанка. 

5.5.6.Класификациони периоди 

8.11.2019.-завршетак I наставног периода 

31.1.2020.-завршетак  I  полугодишта 

3.4.2020.- завршетак  II наставног периода 

2.6.2020.-завршетак редовне наставе за ученике V I I I  разреда 

16.6.2020.-завршетак редовне наставе за ученике од I-VII  разреда 

3.-9.6.2020.- припремна настава за ученике  V I I I  разреда 

10.-12.6.2020.- поправни  и разредни испити за ученике  V I I I разреда 

17.-21.8.2020.- припремна настава за ученике од I-VII разреда   

         24.-28.8.2020.- поправни  и разредни испити за ученике од I-VII  разреда 

  5.5.7.Екскурзије 

9. 4. 2020. године - за ученике III - IV разреда  

10. 4. 2020. године- за ученике  VII- VIII разреда  

23. 4. 2020. године- за ученике  I - II  разреда 

24. 4. 2020. године- за ученике V-VI разреда 

          Према предлогу разредних већа у току школске године организоваће се екскурзије 

ученика на следећим релацијама: 



Излети, екскурзије и настава у природи 

Излети 
 

Активности Начин реализације Носиоци Време 

Излет до  Трмбаса Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, дружење, игра 

Наставници разредне 

наставе 

Друго полугодиште 

Излет до Метиног брда Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, дружење, игра 

Наставници разредне 

наставе 

Друго полугодиште 

Излет до парка у 

Илићеву 

Градски аутобус, шетња у природи, 

проширивање знања, дружење са 

животињама 

Наставници разредне 

наставе, еколошка 

секција 

Друго полугодиште 

Излет до ''Сквера'' Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, дружење, игра 

Наставници разредне 

наставе 

Прво полугодиште 

Излет до Великог парка Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, дружење, игра 

Разредне стерешине, 

еколошка секција 

Прво полугодиште 

 

 

 

 

Екскурзије 
 

Активности Начин реализације  Корелација Активности 

ученика 

Носиоци Време 

1. разред    Релација: Крагујевац – Београд - Крагујевац Април-мај 

Посета Зоо 

врту 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Чувари природе 

Народна 

традиција 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 1. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Обилазак 

Калемегдана 

шетња, разгледање  

Посета Ади 

Циганлији 

шетња, разгледање, играње 

у парку 
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2. разред   Релација: Крагујевац – Опленац – Рисовачка пећина – Аранђеловац - Крагујевац Април-мај 

Посета цркви 

на Опленцу 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

Чувари природе 

Народна 

традиција 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 2. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Обилазак 

Карађорђевог 

конака 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања кустоса 

 

Обилазак куће 

Краља Петра 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања кустоса 

 

Обилазак 

Рисовачке 

пећине 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања кустоса 

 

Посета 

Буковичкој 

бањи 

шетња, разгледање, играње 

у парку 

 

3. разред   Релација: Крагујевац – Раваница – Ресавска пећина – Манасија - Крагујевац Април-мај 

Посета 

манастиру 

Раваница 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

Чувари природе 

Народна 

традиција 

 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 3. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Обилазак 

Ресавске 

пећине 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања водича 

 

Посета 

манастиру 

Манасија 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 
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4. разред   Релација: Крагујевац –Ужице-Сирогојно –- Крагујевац Април-мај 

  Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Чувари природе 

Народна 

традиција 

 

 

 

 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 4. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Народни музеј 

Ужице 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

 

Обилазак етно 

села Сирогојно 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања водича, играње 

 

Обилазак 

Стопића 

пећине 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања водича 

 

5. разред   Релација: Крагујевац – Манастир Жича– Крушевац –- Манастир Љубостиња- Крагујевац Април-мај 

Посета 

манастиру 

Љубостиња 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

 

 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 5. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Посета 

манастиру 

Жича 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 
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6. разред   Релација: Крагујевац – Ваљево - Крагујевац Април-мај 

Посета Бањи 

Врујуци 

шетња, разгледање, играње Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 6. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Обилазак 

Ваљева 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања, шетња, 

разгледање 

 

Посета 

Бранковини 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања, шетња 

 

 

 

7. разред   Релација: Крагујевац – Ниш – Нишка бања - Крагујевац Април-мај 

Обилазак 

Нишке тврђаве 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања, шетња, 

разгледање 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 7. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Посета Ћеле 

кули 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

 

Обилазак 

Чегра 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

 

Посета Нишкој 

бањи 

 

шетња, разгледање, играње  
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8. разред   Релација: Крагујевац – Сремски Карловци – Нови Сад - Бечеј – Крагујевац (дводневна 

екскурзија) 

Април-мај 

Обилазак 

манастира 

Хопово 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 8. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Посета 

Сремским 

Карловцима 

Обилазак Гимназије, 

кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, шетња, 

слушање излагања 

 

Обилазак 

Новог Сада 

Обилазак Петроварадина и 

Дунавске улице, 

кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

шетња, разгледање, 

слушање излагања 

 

Посета Бечеју Посета ергели, обилазак 

дворца Дунђерски, 

кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

шетња, разгледање, 

слушање излагања 

 

8. разред   Релација: Крагујевац – Нови Сад– Крагујевац  Април-мај 

Обилазак 

манастира 

Хопово 

посета, кооперативно учење 

вршњачко подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васп. 

Грађанско васп. 

Верска настава 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају пит.   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 8. 

разреда 

Стручни вођа 

 

Обилазак 

Новог Сада 

Обилазак Петроварадина и 

Дунавске улице, коопера-

тивно учење вршњачко 

подучавање, шетња, разгле-

дање, слушање излагања 
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Екскурзија се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда. Стручни вођа пута 

сачињава оперативни план рада на екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени. Оперативни план се 

саопштава ученицима.  
 

Настава у природи 
Организује се за ученике од 1-4. разреда у трајању од 7-10 дана уз писмену сагласност родитеља а за најмање две трећине ученика одељења. 
 

 Активности Начин реализације  Корелација Активности уч. Носиоци Време 

1. разред    Релације: Крагујевац – Гоч; Крагујевац – Сокобања 

2. разред    Релације: Крагујевац – Златар; Крагујевац – Сокобања 

3. разред    Релације: Крагујевац – Златибор; Крагујевац – Сокобања  

4. разред    Релација: Крагујевац – Копаоник; Крагујевац – Сокобања 

Фебруар-

март-

април-

мај 

Организација и 

реализација 

Превоз туристичким аутобусом и седмодневни 

боравак на бази пуног пансиона у изабраном објекту 

на изабраној планини. 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

Чувари природе 

Народна традиција  

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

-санкају се 

-скијају 

-грудвање 

-такмиче се 

-глуме 

-певају 

-играју 

-маскирају се 

-брину о својим 

стварима 

-договарају се 

-брину о хигијени собе 

-сарађују ... 

Туристичка агенција 

Наставници разредне 

наставе 

Стручни вођа 

 

Наставне 

активности 

Реализација часова редовне наставе по утврђеном 

распореду а у зависности од планине, термина 

реализације и временских прилика 

 

Ваннаставне 

активности 

Реализација ваннаставних активности по утврђеном 

распореду а у зависности од планине, термина 

реализације и временских прилика 

 

Спортско – 

рекреативне 

активности 

Такмичења у скијању, санкању или спортским 

играма (у зависности од временских услова), шетња, 

игре ...  

 

Културно – 

уметничке 

активности 

Маскенбал, квиз знања, ''Покажи шта знаш'', ''Шиз-

фриз'', ''Игре без граница'', биоскоп ...  
 

Здравствено – 

хигијенске 

активности 

Разговори о значају личне хигијене, хигијене 

просторија, очувању здравља, значају спортских 

активности ... 

 

Еколошке 

активности 

Разговор о значају заштите и очувања средине, 

упознавање са биљним врстама краја у коме се 

борави ... 

 



5.5.8.Такмичења 

 

              Новембар, децембар, април, јун: такмичења одељењских заједница у уређењу 

учионица 

              новембар 2019.  –Такмичење у певању 

   март ,  2020.- избор нај торте/колача, изложба ручних радова родитеља 

              март ,  2020.-такмичење у фолклору на нивоу града Крагујевца 

              март ,  2020.-предметна такмичења према календару  МПРС 

              април,  2020.  -Најбоља плесна група 

              мај,       2020. -"Шта знаш о Црвеном крсту" 

              јун,       2020.-  Најуспешнији иноватор у техничким наукама 

              јун,       2020.-  Најуспешнија одељењска заједница у Школи  

   јун,       2020.- IV  разред ''Игре без граница''             

  

Спортска такмичења:Трка за срећније детињство,  Јесењи крос, Пролећни крос, Пролећни 

излет у јуну (субота),  Ускршњи турнир у малом фудбалу, кошарци, одбојци и рукомету. 

 

 

5.5.9.Смотре 

 

7.-13. 10. 2019.-Изложбе ликовних и литерарних радова поводом обележавања Дечје недеље 

јануар 2020.- Изложбе радова из литерарног, ликовног и техничког стваралаштва на крају I 

полугодишта  

април 2020. учешће на Сајму образовања 

јун 2020. - Изложбе талентованих ученика из ликовног, литерарног  и техничког 

стваралаштва на крају школске године.  

март 2020.- Изложба ручних радова и избор нај торте / колача , продајне изложбе, етно 

изложба. 

април 2020. – изложба Ускршњих јаја 

јун 2020. – Представљање резултата својих секција 

децембар 2019./април 2020. Организовање Вашарчића 

  Школа ће и ове године узети учешће на ИСКРИЦ-и, фестивалу драмско-луткарских 

представа који организује Скупштина града Крагујевца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.Распоред дежурних наставника  

 

 
ЦРВЕНА СМЕНА  понедељак  уторак среда четвртак петак       

Двориште Ненад Филиповић    Лидија Јевтић Марија Нешић Иван Станојевић Невена Ђукић 

 

 

      

Улаз Емина Златар Ана Радојичић Слађана 

Стојиљковић 

Весна 

Димитријевић 

Марина Катанић       

Хол Вера Маринковић Невенка 

Спасојевић 

Виолета Стошић Александра Дачић    Јелена Николић 

 

      

Спрат Јасмина Новичић Слађана 

Ђукановић 

Слађана 

Милопевић 

Биљана Живковић Сузана Тасић Зорица Ђорђевић          

Поткровље Мила Савић 

Томић 

Ирена Симовић Јелена Рафаиловић Јасмина 

Љубисављевић 

Љиљана Цатић       

 
ПЛАВА СМЕНА     понедељак уторак среда четвртак петак       

Двориште Сања Срејић Пешић Ђорђе Петровић Милан Зорица Петровић Драган Раковић      

Улаз Рада Шиљковић Светлана Николић Мрдаковић Маја Милица Милошевић Јелена Луковић 

 

     

Хол Видовић Гордана Тања Миладиновић Драга Кесић Ивана Искреновић Стевановић  

Гордана 

     

Спрат Вукојевић Марија Ирена Станић Љиљана  Милић Јелена Миковић Сузана 

Сунајко Јовић 

     

Поткровље Сузана 

Миловановић  

Весна Михајловић Гордана Николић Ирена Ђорђевић Светлана  

Милановић 
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5.7.Распоред часова           
 

презиме и име 

наставника 

понедељак уторак среда четвртак петак 

 

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

Никола Ненковић Никола 
    63 62     62 63     63 62     62 63     62оз 

62

г 

Нешић Марија   51 72 71 81 51 81 71 72   72 51  81 71   71г 51 72 71 81     51г 51 

Димитријевић Весна  82 53 52   61 52 82 53   52 53 61    53  61 82 52  82 53 61 52   

Новичић Јасмина 63р  11 21 41 51    21 52  61 11 41 63 23б  63 61 52 51 23б  Б.      

Дачић Александра 82р 12 33 31 13б    42 12 53 82    31 42 81 81 53 82 33 13б  Т.      

Савић-Томић Мила 72 22 32 53н 62  71  71 53н 62     72 22 

 
32          53г 82г 52г 61

г 
Туцаковић Катарина 52р 62 82    52 72     81 62 63 52   71 63 72 81   71 82     

Стојиљковић Слађана 
   51 81  63 53 72 61 71 52 53 52  51 62 82             

Мрдаковић Маја                      52 53 62 53 63 52 72  82 

Радојичић Ана       81  51 51 61 71                   

Катанић Марина  63 62          71 82  62 81 72       72 71 63  82 81 

Јевтић Лидија    71 61  53 82 62  52 63 72     61 63г 82 72г 62 63 81  81 72 51 81г 71  

Спасојевић Невенка 81р 53 52 82   53 82 52 81   82 81 53    52 82 81 53   52 81     

Николић Јелена 62 71 63    71 63 61    63 61 62    61 62 71    62 61 71 63   

Луковић Јелена 51р 51   53и 72 72 51     51 72     51и 52и   72 51       

Срејић Сања                      61 51 52    53 61  

Живковић Биљана  81 71 63 72  62 61 81 71 82  62 63 82 61 72              

Маринковић Вера 71 72  81  82         81 72 82 71             

биологија     51 61   62 82 72 53   52 82   62 81 63 71 61 72 63 52 81 51 53 71 

Филиповић Ненад 61р 61 81   82                      82 61 81  

Станојевић Иван 53р 52 72 62  63        71 51 53 52  72 51 53 62 63 71       

Ђукић Невена   61  61 52 52   63 63 81 81   71 71 53 53     82 82 51 51 62 62 72 72 

Станић Ирена                    712       53 812 51

2 

61

23 Николић Светлана 

 
                      

  
61и 62и 72и 71и 63и  

немачки језик           51 61     51 61             
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 презиме и име 
наставника 

 

 

Понедељак уторак среда четвртак петак 

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

Шиљковић Радмила 84р 55 54 85     54 55 85 84   54 84 55 85 84 54  55 85  55 84 54    

Миковић Јелена 
   83 74 65 64  74г 83г     65 74 64 83 83 64 65 74     65 83 74 64 

Ненковић Никола 75 73     75 73     75 73     73  75          

Петровић Зорица 74 83       15 34 35 54   15 83   75  84 34 55  54 55 74 75 35 84 

Видовић Гордана 65р  14 44 45 85 24 25 44    64 14 43    25 45  24 65 64    43 65 85 

Мила Савић Томић 

 
           73г       64н 73         64н 73 

Недић Катарина 

 
55р 84 85     65г  73 55г 65 55 54     55 75 74 64   83 54     

Мрдаковић Маја     55 84 83 54     54   64 74 55             

Искреновић Ивана 73 75 55    54 85       74 54 84 65 74 83 55 84 73 75    65 85 83 

Срејић Сања 64р 65 74 64 84 83 65 75 64  73 83 73 74 55 75 54 84             

Кесић Драга 85р 85  54 73  74 84     83 55 64 85 65 73 85 85 83 65 75 74    64 84 75 

Петровић Мирјана   83 55 85   55 83 54 84   84 83 55 85 54 54 84 85    84 85 83 55 54  

Стевановић Гордана 

 
 64 73 65 75 74   65 64 75  74 75 73     74 64 73  65 64 65 75 74 73  

Миладиновић Тања 54р 54 75 74 83  73  55 74 64 75 85 65 84     55 73 85 54  65 83 64 84   

Николић Светлана 

 
 74 64 75 65 73 85 83 84 65  64 65 83 85        64 84       

Вукомановић Слађа             84 85 75 73 83 74       85 75 84 73 83 74 

Раковић Драган 

 
83 р  84 84 64 64     74 74     75 75 64 64 54 54 83 83 73 73 85 85 55 55 

Петровић Милан 

 
  65 73 54 75 55 74      64  65 73        74 64 55 54 75  

Филиповић Ненад         85 84 83           83 84 85       

Живковић Биљана 

 
                     75 74 73 75 74 73    

Пешић Ђорђе       84 64 75 85 54                    

Станић Ирена 

 
      84 645 745 835 545 73                   

Сретеновић Дарко           73 75 65 85                   



6.   ПЛАНОВИ 

6.1. Планови рада органа школе 

 
6.1.1. План рада  Школског одбора 

  

 
Време 

реализације 

 

Активности 

 

Носиоци активности 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Усвајање записника са предходне седнице одбора 

 

Усвајање остварења Годишњег плана рада ОШ ''Вук Ст. 

Караџић'' за школ.2018/2019. годину 

 

Усвајање Годишњег плана рада ОШ ''Вук Ст. Караџић'' за 

школ.2019/2020.  год. 

 

Усвајање извештаја о раду школе и директора школе од 

01.03.2019-31.08.2019. године 

 

Информација о избору осигуравајућег друштва за осигурање 

ученика за школ.2019/2020. годину 

( цена за школски динар; кухињу; продужени боравак ) 

Усвајање извештаја о Самовредновању 

 

Усвајање извештаја Стручног актива за Развојно планирање 

 

Усвајање извештаја о стручном усавршавању наставника 

 

Разно 

Чланови Школског одбора 

Директор 

Секретар 

Чланови Ученичког 

парламента  

Овлашћени рачуновођа 

Координатор Тима за 

самовредновање 

Координатор Тима за 

професионални развој 

Јасмина Цветић 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Усвајање записника са предходне седнице 

 

Предлог финансијског плана 

 

Предлог јавних набавки  

 

Разно       

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР  

Усвајање записника са предходне седнице 

 

Доношење одлуке о организовању пописа 

  

Доношење одлуке о организовању школе пливања 

 

Разно   

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

 

  ЈАНУАР  

     

Усвајање записника са предходне седнице 

 

Усвајање пописа за 2019. годину 

 

Усвајање извештаја о пословању школе са 31.12.2019. 

 

Усвајање финансијског плана за 2020.годину 

 

 Разно 

 

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

 

   ФЕБРУАР 

    

Усвајање записника са предходне седнице 

 

Анализа остварења Годишњег плана рада за 1. полугодиште 

школ.2018/2019.год. 

 

Усвојити извештај о успеху и владању ученика на крају 

1.полугодишта 2019/2020. 

Усвојити извештај о пословању школе за 2019.год. 

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

Педагог 
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Доношење одлуке о одређивању висине закупнине за 

коришћење земљишта где се налази киоск за продају пецива 

 

Разно 

 

 

 

 

     МАРТ 

 

Усвајање записника са предходне седнице 

 

Усвајање извештаја за реализовану наставу у природи за 

2019/2020. 

 

Подношење извештаја директора школе о свом раду и раду 

школе 

 

Разно 

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

Запослени који су задужени 

за подношење извештаја 

Школском одбору 

 

 

 

    ЈУН 

 

Усвајање записника са предходне седнице  

 

Усвајање извештаја о извођењу екскурзија за                  

школ.2019/2020.годину 

 

Усвајање извештаја о анализи успеха и владања на крају 

2019/2020.год 

 

Информација о завршном испиту за школ.2019/20. 

 

Усвојити правилник о рачуноводственим прописима 

 

Усвојити предлог финансијског плана 

   

Разно 

Чланови Школског одбора 

Директор 

Чланови Ученичког 

парламента 

Секретар  

Овлашћени рачуновођа 

Запослени који су задужени 

за подношење извештаја 

Школском одбору 

Педагог 

 Начин праћења реализације и евалуације плана: записници са седница Школског одбора. 

 Чланови школског одбора су: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

     Марија Степановић 

 

 представник Града 

     Љубиша Миковић 

 

 представник Града 

     Славица Илинчић 

 

 представник Града 

    Дејан Милошевић 

 

представник родитеља 

     Драган Леповић 

 

представник родитеља 

     Славица Вукосављевић 

 

представник родитеља 

     Емина Златар 

 

представник запослених 

     Слађана Милошевић 

 

представник запослених 

     Никола Ненковић 

 

представник запослених 



6.1.2.План рада Савета родитеља 

 
  Сарадња родитеља организоваће се кроз: 

 учествовање родитеља у реализацији појединих садржаја 

 учествовање родитеља у реализацији програма професионалне оријентације, екскурзија и слободних активности 

 учествовање у решавању социјалних и здравствених проблема  

Време 

реализације 

Активности-теме Начин реализације Носиоци реализације Начин праћења 

реализације плана 

Савета родитеља 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Анализа Годишњег програма рада за школску 

2018/19. 
Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Усвајање Годишњег плана рада за 2019/20. Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Разматрање извештаја о Развојном планирању Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Разматрање извештаја о стручном 

усавршавању наставника  
Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

 Разматрање извештаја о самовредновању за 

2018/2019. 
Седница Координатор тима Извештаји, прилози 

  Осигурање ученика и     школски динар на 

добровољној бази 
Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Разно: кухиња, базен, продужени боравак 
Седница 

Директор школе, 

родитељи 
Извештаји, прилози 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Избор агенције и одређивање дневница за 

наставу у природи 
Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Извештај о Дечијој недељи 
Седница 

Координатор тима Дечијег 

савеза 
Извештаји, прилози 

Инклузивно образовање  

 
Седница Психолог школе Извештаји, прилози 

Учешће Тима за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања  у оквиру Дечије недеље-нивои 

угрожености  

Седница 
Психолог,координатор 

Тима 
Извештаји, прилози 

Разно: питања, предлози родитеља 

 
Седница Родитељи Извештаји, прилози 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања 

Седница Координатор Тима Извештаји, прилози 

Извештај рада Ученичког  парламента на крају 

првог полугодишта 
Седница Психолог школе Извештаји, прилози 

Разно, питања и предлози родитеља Седница        Родитељи Извештаји, прилози 

ЈА
Н

У
А

Р
 

Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 2019/20. 
Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Припрема за усвајање текста огласа и упутства 

за извођење екскурзије за ученике од првог до 

осмог разреда 

Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Извештај о прослави Дана Светог Саве  Седница        Наставник Извештаји, прилози 

Разно, питања и предлози родитеља 

 
Седница        Родитељи Извештаји, прилози 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Анализа оствареног годишњег плана рада за 

прво полугодиште 2019/20. 
Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Избор агенција и одређивање дневница за 

екскурзију ученика од првог до осмог разреда 
Седница         Родитељи Извештаји, прилози 

Професионална оријентација  Седница    Координатор Тима  Извештаји, прилози 

Сагласност на цену екскурзије Седница        Родитељи Извештаји, прилози 

Разматрање извештаја о остваривању програма 

наставе у природи 
Седница 

Руководиоци одељенских 

већа нижих разреда 
Извештаји, прилози 

Сарадња са Обдаништем „Невен“ 
Седница 

  Учитељи  четвртог   

разреда, педагог школе 
Извештаји, прилози 

Обавештење о избору уџбеника за школску 

2020/21. годину 
Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Разно, питања и предлози родитеља Седница Родитељи Извештаји, прилози 

ЈУ
Н

 

Разматрање  извештаја успеха и владања на 

крају школске 2019/20. 
Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Завршни испит за ученике осмог разреда 
Седница 

  Координатор уписне  

комисије 
Извештаји, прилози 



 

 

43 

 

Разматрање извештаја са такмичења Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Разматрање извештаја са екскурзија Седница Директор школе Извештаји, прилози 

Разматрање анекса Школског програма Седница Педагог школе Извештаји, прилози 

Сарадња свих школских тимова и ученичког 

парламента са осталим наставницима и 

тимовима  

Седница Сви школски тимови Извештаји, прилози 

Разно, питања и предлози родитеља Седница Родитељи Извештаји, прилози 

Начин праћења реализације: записници са седнице Савета родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3. План рада директора школе 
 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

Носиоци активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током    

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 Дефинисати статус наставника и стручних 

сарадника на основу донетих решења у школској 

2019/20. години, као и решења о структури радног 

времена у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

 

 Одржати Колегијум на коме ће се извршити 

анализа прошлогодишњег рада Колегијума; давање 

стручног мишљења у поступку за стицање зваља 

наставника и стручних сарадника 

 

 Одржати седницу Наставничког већа 

 

 Планирање обиласка часова одељењА 1. и 5. 

разреда са циљем увида у адаптацију ученика на 

школску средину (први разред)  и предметну 

наставу (пети разред) 

 

 Планирање стручног усавршавања на основу  

личног  професионалног плана развоја и анализе 

стручног усавршавања у стручним већима из 

облати предмета и стручног већа за разредну 

наставу 

 

 Избор чланова за стручну посету,студијско 

путовање 

 

 Присуствовати седници Школског одбора  

 

 Узети учешће на конститутивној седници Савета 

родитеља 

 

 Сазивање састанака са координаторима тимова, 

ради пружања подршке у реализацији плана  рада 

(делегирање одговорности, биност рокова, 

извештавање) 

 

 Формирање тимова за додатну подршку  

 

 Сарадња са институцијама ПУ „Ђурђевдан“ и 

„Нада Наумовић“ ради посебне подршке 

ученицима 

 

 Укључивање ученика, родитеља и наставника у 

планирање, реализацију, праћење и вредновање 

развојних активности школе 

 

 Доношење одлуке о областима самовредновања и 

конституисање Тима  

 

 Учествовање у вредновању изабране области 

квалитета  

 

 Конституисање Тима за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу и израда плана 

рада 

 

 Формирање Тима за превенцију осипања  

 

 Директор,секретар 

 

 Директор, руководиоци 

стручних већа, координатори 

тимова, педагог, психолог 

 

 Директор, 

педагог,координатор Тима за 

самовредновање 

 

 Директор, педагог, психолог 

 

 Директор, стручна већа за 

област предмета и разредну 

наставу ,Tим за проф.развој 

 

 

 Директор,Тим за праћење 

пројекта 

 

 Директор,чланови  

Школског 

одбора,секретар,чланови 

Ученичког 

парламента,координатори 

Тимова за самовредновање и 

професионални 

развој,Јасмина Цветић-

педагог  

 Чланови Савета родитеља , 

Директор,координатори 

Тимова за самовредновање и 

професионални 

развој,Јасмина Цветић-

педагог 

 

 Директор, координатори 

тимова 

 

 Директор 

 Директор, педагог, психолог 

 Стручни актив за Развојно 

планирање,Директор 

 

 Директор 

 

 Директор,чланови Тима за 

самовредновањe 

 

 Директор,чланови Тима за 

самовредновање 

 

 Директор 
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Током    

школске године 

 

 Упознавање родитеља и ученика са постојањем 

Тима за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу и Тима за превенцију осипања 

на ЧОС-у, родитељским састанцима,Савету 

родитеља ,Ученичком парламенту 

 

 Одржати састанак са стручним сарадницима 

 

 Учешће у реализацији Еразмус пројекта 

 

 

 Директор,Чланови Тима за 

самовредновање,одељењске 

старешине,Парламент,Савет 

родитеља 

 Директор, педагог, психолог, 

логопед, педагошки асистент 

 

 Директор, Виолета Стошић, 

Ирена Ђорђевић, Емина 

Златар, Катарина Туцаковић, 

Милица Милошевић, Биљана 

Маринковић, Јасмина 

Цветић 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар-мај 

 

 

 

октобар-мај 

 

 Организација Дечије недеље 

  

 

 Организовати педагошко–инструктивни увид на 

часовима редовне предметне и разредне наставе 

 

 Сарадња са Црвеним крстом 

 

 Сазивање састанака са члановима парламента,пружање 

подршке у решавању проблема. 

 

 Одржати Колегијум  

 

 

 

 Присуствовање састанку Парламента (предлози 

ученика за организовање дружења, предлози ученика о 

жељеној релацији за екскурзију) 

 

 Квалитативна анализа присутности индикатора из 

Области 2(Наставе и учење у настави) са посебним 

освртом на индикаторе 2.1.1.,2.3.3., 2.4.3. и њихову 

оствареност у настави: на одељенским већима, 

стручним већима за област предмета и стручном већу 

за разредну наставу и наставничком  

 Квалитативна анализа присутности индикатора 

4.1.6.,4.3.2., 4.3.5.: на одељенским већима, стручним 

већима за област предмета и стручном већу за разредну 

наставу и наставничком 

 

 

 Присуствовати седници Савета родитеља 

  

  

 Превентивне мере у оквиру Тима против насиља, 

злостављења и занемаривања (одељенске заједнице, 

предавања МУП-а, предавања здравствених радника) 

 

 

 Припрема представљања наше школе на студијском 

путовању 

 

 Директор, Сузана Тасић, 

Весна 

Михајловић,помоћници 

директора 

 

 Директор, педагог, 

психолог 

 Директор, Слађана 

Ђукановић 

 Директор, Гордана 

Видовић, психолог, 

парламент 

\\ 

 Директор,педагог, 

психолог,чланови 

Колегијума 

 

 Директор, чланови 

Парламента 

 Предметни наставници 

,Директор,       

педагог,руководиоци 

Стручних актива и већа за 

разредну наставу 

 Предметни наставници 

,Директор,       

педагог,руководиоци 

Стручних актива и већа за 

разредну наставу 

 

 Директор,чланови Савета 

 

 Директор, чланови Тима 

 

 

 

 Тим за праћење пројеката, 

стручни актив за развојно 

планирање, директор 
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 Анкетирање (заинтересованост родитеља и ученика за 

реализацију наставе у природи). Расписивање јавне 

набавке. 

 

 Учитељи, директор, 

педагог, секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 Присуствовати седници Школског одбора 

 

 Организовати родитељске састанке ради саопштења 

резултата успеха и дисциплине ученика 

 

 Одржати састанке са ваннаставним радницима ради 

припреме за попис (инвентарисање) имовине и донети 

решење о именовању комисија за попис имовине 

 

 Одржати Колегијум  

--усвајање предлога за израду ИОП-а 

 

 Организовати педагошко-инструктивни увид  на 

часовима редовне предметне и разредне наставе 

 

 Сазивање састанака са члановима 

Парламента,пружање подршке у решавању проблема 

 

 Сазивање састанака са члановима тимова,пружање 

подршке у реализацији плана  рада 

- Анализа квалитативног рада Тимова на основу 

извештаја Тима заунапређивање квалитета рада 

школе 

 

 Директор, педагог 

 

 Директор,чланови 

Школског 

одбора,секретар,представн

ици Ученичког 

парламента 

 

 Директор, одељењске 

старешине 

 

 

 Директор, секретар, шеф 

рачуноводства 

 

 Директор,педагог,психоло

г,,чланови Колегијума 

 

 Директор, 

педагог,психолог 

 

 Директор,Гордана 

Видовић,психолог,Парлам

ент 

  Директор,координатори Тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

 Праћење пројектних активности 

 

 Организовати попис имовине 

 

  Одржати Колегијум  

 

 Организовати педагошко-инструктивни увид  на 

часовима редовне предметне и разредне наставе 

 

 Присуствовати седници Школског одбора 

 

 Присуствовати седници Савета родитеља 

 Тим за праћење 

пројеката,наставници,Дир

ектор 

 директор,секретар,шеф 

рачуноводства 

 директор,педагог,психолог

, чланови Колегијума 

 директор,педагог,психолог 

 Директор,секретар,чланов

и Школског 

одбора,представници 

ученичког Парламента 

 

 Директор,чланови Савета 
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ЈАНУАР 

 

 

 Извршити преглед вођења, уредности и ажурности 

школске документације и евиденције 

 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 Праћење стручног усавршавања наставника (пренос 

информација на стручним већима, наставничком већу 

и имплеметација новостечених знања у пракси)  

 

 Организовати припреме за завршетак  

првог полугодишта школске 2019/20. године  

 

 Праћење пројектних активности 

 

 Организовати родитељске састанке ради саопштења 

резултата и анализе успеха на крају првог полугодишта 

2019/20.године 

 

 Организовати активности поводом  прославе Дана  

Светог Саве 

 

 

 Извршити самопроцену рада директора 

 

 Присуствовати седници Школског одбора 

 

 Присуствовати седници Савета родитеља 

 

 Одржати Колегијум 

--усвајање предлога за израду ИОП-а 

 

 Финансијска ситуација и пословање школе 

 

 Директор, педагог, 

психолог и помоћници 

директора 

               директор, педагог 

 

                Директор,Тим за 

Професионални развој 

 директор, педагог, 

психолог, секретар 

 

 Тим за праћење 

пројеката,Директор 

 одељенске старешине од 

1-8. Разреда 

 Директор, наставници 

разредне и предметне 

наставе (културно-

уметничке и техничко-

уметничке секције) 

 

 Директор 

 

 Директор,секретар,чланов

и Школског 

одбора,представници 

Ученичког парламента 

 Директор,чланови Савета 

 Директор,чланови 

Колегијума  

 Рачуноводство, секретар, 

благајник 

ФЕБРУАР 

 

 Учешће на Школском одбору  

 

 Започети прелименарни упис ученика у први разред 

 Спровести поступак прикупљања писмених понуда за 

набавку уџбеника за школску 2020/21. годину 

 

 Присуство седници Савета родитеља 

 

 Организовати такмичења школског и општинског 

нивоа (прослеђивање информација, инструкције за 

реализацију...) 

 

 Организовати педагошко-инструктивни увид на 

часовима редовнепредметне и разредне наставе 

 

 Одржати Колегијум  

-информације о избору уџбеника за наредну школску 

годину 

 

 Сазивање састанака са члановима 

Парламента,пружање подршке у решавању проблема 

(Вршњачки парови) 

 

 Чланови Школског одбора 

Директор,секретар 

 Педагог, психолог, 

директор,секретар 

 

 Директор, библиотекар, 

руководиоци  стручних 

већа 

 

 Директор., чланови Савета  

 

 Директор, руководиоци 

стручних већа 

 

 Директор, педагог, 

психолог, педагошки 

саветник 

 

 Директор, чланови 

Колегијума 

 Директор,Гордана 

Видовић, Парламент, 

педагог, психолог 
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ФЕБРУАР 

 

 

 

 Сазивање састанака са члановима тимова,пружање 

подршке у реализацији плана  рада 

 

 

 Анализа остваривања Годишњег плана рада за прво 

полугодиште 2019/2020.  

 

 Предлагање мера унапређивања квалитета рада 

установе 

 

 Планирање и реализација екскурзија. Расписивање 

јавне набавке за екскурзије 

 

 Организација учешћа на сајму образовања 

 

 

 Директор,психолог,педаго,

чланови Тимова 

 Директор, педагог, 

библиотекар, Мила Савић 

Томић 

 Директор, координатори 

тимова 

 Разредна већа, стручна 

већа, секретар, педагог, 

директор 

 Директор, помоћници 

директора, педагог 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 Присуствовати седници Школског одбора  

 

 

 Организовати педагошко-инструктивни увид  на 

часовима наставе 

 

 

 Одржати Колегијум  

 

 

 Сарадња са Црвеним крстом 

-здрави стилови живота 

 

 

 Финансијска ситуација и пословање школе 

 

 пример добре праксе(интегративна настава) 

 

 Организација и реализација пробног испита 

 

 Директор,чланови 

Школског одбора 

 

 Директор, педагог, 

психолог,педагошки 

саветник 

 

 Чланови Колегијума, 

Директор,педагог,.психолог 

 

 ,Представници Црвеног 

крста ,Слађана Ђукановић, 

Директор 

 Рачуноводство, секретар, 

благајник 

 Колегијум 

 Директор, помоћници 

директора, стручна већа за 

области и предмета 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 

 Организовати родитељске састанке за ученике од 1. до 

8. разреда 

 

 Извршити контролу припрема за извођење екскурзије 

 

 

 

 Организовати Ускршњу изложбу 

 

 

 Одржати Колегијум  

 

 

 Сазивање састанака са члановима Парламента, 

вредновање квалиета рада наставника од стране 

ученика кроз анкету  

  

 Превентивне мере у оквиру Тима против насиља, 

 Директор, педагог, 

психолог 

 

 Одељењске  старешине од 

1-8. разреда 

 

 Директор, педагог, 

одељењске 

старешине,секретар школе 

 

 Директор,комисија за 

уређење школске 

средине,учитељи 

 

 Директор,чланови 

Колегијума 

 

 Директор,Гордана 

Видовић, 

психолог,педагог,чланови 

Парламента 
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злостављења и занемаривања (одељенске заједнице, 

предавања МУП-а, предавања здравствених радника) 

 

 Организовати педагошко- инструктивни увид  на 

редовним часовима предметне и разредне наставе 

 

 Разматрање Анекса Школског програма 

 

 

 

 Реализовати екскурзије за ученике од 1. до 8. 

 

 Директор,чланови Тимова 

 Директор, педагог, 

психолог,педагошки 

саветник 

 Директор,Стручни Актив 

за развој школског 

програма 

 Директор,одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 

 

 Спровести припреме за завршетак наставе ученика 8. 

разреда 

 

 

 

 Праћење пројектних активности 

 

 

 

 

 Организовати тестирање ученика за упис у први разред 

школске 2020/21.године 

 

 Узети учешће на Сајму образовања (штанд школе, 

флајери..) 

 

 Узети учешће у прослави Дана града 

 

 Организовање спортских турнира за ученике  

 

 

 Сазивање састанака са члановима тимова,пружање 

подршке у реализацији плана  рада 

 

 Организовати педагошко-инструктивни увид и надзор 

на часовима наставе 

 

  Одржати Колегијум  

 

 

 Припреме за спровођење завршног испита 

 

 Припрема завршне приредбе за ученике 8. разреда 

 

 Директор, педагог, 

одељењске  старешине 8. 

разреда., предметни 

наставници,психолог 

 

 Тим за праћење 

пројектних 

активности,наставници,Ди

ректор 

 

 Педагог, психолог 

 

 

 Директор, педагог, 

наставници 

 

 Директор,учитељи  

 

 Директор,  професори 

физичког васпитања 

 

 Директор,чланови тимова 

 

 Директор, педагог, 

психолог,педагошки 

саветник 

 Директор,чланови 

Колегијума 

 Директор,одељењске 

старешине од 8. 

разреда,чланови уписне 

комисије 

 Разредне старешине, 

директор, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 

 Присуствовати седници Савета родитеља 

 

 

 Организовати родитељске састанке ученика осмог 

разреда уз свечану доделу сведочанстава и диплома 

 

 Организовати поправне и разредне испите за ученике 

осмог разреда 

 

 

 Директор, педагог, 

психолог,одељењске 

старешине 8.разреда 

 Директор,чланови Савета 

родитеља 

 

 Директор,одељењске 

старешине 8. разреда 

 

 Директор,одељењске  

старешине 8. 

разредa,предметни 

наставници 

 Директор, педагог, 
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ЈУН 

 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 

 

 

 Сазивање састанака са члановима Парламента (анализа 

рада парламента) 

 

 Сазивање састанака са члановима тимова 

анализа квалитативног рада Тимова на основу 

извештаја Тима заунапређивање квалитета рада школе) 

 

 

 Спровести завршни испит за упис ученика осмог 

разреда у средње школе 

 

 Организовати родитељске састанке од 1. до 7. разреда 

 

 Извршити контролу рада на сређивању педагошке и 

школске евиденције и документације 

 

 

 Одржати Колегијум (квалитативна анализа рада 

колегијума) 

 

 Присуствовати седници Школског одбора  

 

 

 Праћење евалуације пројектних активности 

 

 

 Евалуација ефеката реализованих активности у оквиру 

превенције осипања 

 

 

 

 Извршити самопроцену рада директора 

 

 Извештај о стручном усавршавању наставника (пренос 

информација на стручним већима, наставничком већу 

и имплеметација новостечених знања у пракси)  

 

 Састављање извештаја о присутности индикатора из 

АП у настави 

 

 

 Организација коктела за наставнике и ученике у 

оквиру школских спортских турнира 

 

 

 Организација коктела за најуспешније наставнике, 

ученике и њихове родитеље 

 

 Анализа угледних часова  

психолог, одељењске 

старешине од 1.до 

7.разреда 

 

 Директор,психолог,педаго

г,Гордана Видовић, 

чланови Парламента 

 Директор,чланови Тимова 

 

 

 Директор, уписна 

комисија 

 

 

 Директор,одељењске  

старешине од 1-7. разреда 

 Директор,помоћници 

директора 

 

 Директор, чланови 

Колегијума,координатори 

стручних већа 

 

 Директор,секретар,чланов

и  Школског одбора 

 

 Директор,Тим за праћење 

пројеката 

 

 Директор,Тим за 

превенцију осипања и 

Стручни актив за развојно 

планирање 

 

 Директор 

 

 Тим за професионални 

развој 

 

 

 Директор,педагог,психоло 

 

 Библиотекар, наставници 

физичког, педагог, 

директор 

 

 Библиотекар, наставниц, 

педагог, директор 

 Стручна већа, педагог, 

психолог, директор 
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АВГУСТ 

 

 

 Израда Годишњег извештаја о раду директора школе 

 

 Организација рада целодневне наставе 

Израда Годишњег плана рада директора 

 

 Преконтролисати припремљеност школе за редовни 

почетак рада у новој школској години 

 

 Организовати полагање поправних испита 

 

 

 

 Учествовати у комисији за израду Годишњег плана 

рада за наредну школску годину и Извештаја о 

остварењу Годишњег плана рада за претходну школску 

годину. 

 Одржати седницу Наставничког већа  

 

 Проверити материјалне и кадровске припреме за 

почетак нове школске године 

 

 Организовати свечаност поводом почетка нове 

школске године-свечани пријем првака 

 

 Подношење извештаја о годишњем самовредновању 

рада школе и извештаја о реализацији АП  

 

 Одржати Колегијум са акцентом на умрежавање и 

усаглашавање рада тимова и других органа 

 

 Директор 

 

 Директор, педагог, 

учитељи 

 

 Директор, ваннаставно 

особље,секретар школе 

 

 Директор,секретар 

школе,наставници  

предметне наставе 

 

 Директор,педагог,психоло

г, стручна  

већа,тимови,Мила Савић 

Томић 

 

 Директор, помоћници 

директора 

 

 Директор, помоћници 

директора,секретар школе 

 

 

 Директор,учитељи,помоћн

ици Директора 

 

 Директор 

 

 

 Директор,чланови 

Колегијума 

Начин праћења реализације: записници Наставничког већа, Школског одбора, Савета 

родитеља, 

 Ученичког парламента, Стручних већа, Тимова, Колегијума, лична документација 
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6.1.4.План рада помоћника директора  школе 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

1. IX 

 учествовање у раду  Тимова и 

Колегијума 

 организовање свечаности 

поводом почетка нове 

школске године – пријема 

ученика 1. Разреда 

 организовање рада на 

уредном вођењу педагошке 

документације 

 извршавање припреме око 

почетка рада школске 

кухиње у сарадњи са 

задуженим наставницима 

 сарадња са институцијама у 

циљу интервенције у 

случајуу насиља (МУП, 

Центар за социјални рад, Дом 

здравља) 

 чланови колегијума и тимова 

 учитељи  

 помоћници директора 

 

 

 

 помоћници директора 

 

 

 

 ваннаставно особље и 

наставници 

 

 

 Директор,  

 Тим за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

 помоћници директора 

2. X 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

    учешће у организацији  Дечје 

недеље 

 старање  о спровођењу  поштовању 

кућног  реда  

  старање  о спровођењу  поштовању 

кућног  реда 

 помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

 помоћници директора 

  сву наставници  
 директор 

 помоћници директора 

3. XI 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 помагање у организацији 

родитељских састанака    

 помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

  помоћници директора  

 одељенске старешине 

4. XII 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 

  пописивање имовине 

 

 

 помагање у организацији 

родитељских састанака    

 помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

  помоћници директора  

  административни радници и 

комисија за попис 

  помоћници директора  

 одељенске старешине 

5. I 

  организовати припреме око Светог 

Саве 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 

 литерарна и драмска секција, 

фолклор 

  помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

6. II 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 

 помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 
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7. III 

 прегледање вођења уредности и 

ажурности школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 договарање  око извођења 

екскурзија ученика 1-8. разреда 

 помоћници директора 

 педагог и психолог 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

  одељенске старешине 

 помоћници директора  

8. IV 

  учешће у организацији 

родитељских састанака      

 

 Учешће у организацији Ускршње 

изложбе 

  одељенске старешине 

 помоћници директора 

 директор 

  одељенске старешине  

 Помоћници директора 

 Комисија за уређење 

 

9. V  

  извођење екскурзија ученика  1-8. 

разреда   

 Организација спортских турнира  

  учешће у раду Колегијума и Тимовa 

 Учешће у припреми за завршетак 

наставе за ученике осмог разреда  

 Припреме за извођење завршног 

испита 

 одељенске старешине 

 помоћници директора 

 директор 

 одељенске старешине 

 помоћници директора 

 директор 

  чланови колегијума и тимова 

 Педагог  

  одељенске старешине 

 помоћници директора 

 директор 

 чланови уписне комисије 

10. V I 

 учешће у организацији родитељског 

састанка     -приредбе  

 извођење  завршног испита  

 учешће у организацији родитељских 

састанака     1-7 разреда прегледање 

вођења уредности и ажурности 

школске документације 

 учешће у раду Колегијума и Тимовa 

  помоћници директора 

 директор 

 одељенске старешине 8. разреда 

 драмска секција 

  школски тим за упис 

 помоћници директора 

 директор 

  помоћници директора 

 директор 

 одељенске старешине 

  директор 

 педагог и психолог 

  помоћници директора 

  чланови колегијума и тимова 

11. V III 

  Проверавање материјалне и 

кадровске припреме за почетак нове 

школске године 

 пружање помоћи  у припреми за 

полагање поправних и разредних 

испита  

  учествовање у раду  Тимова и 

Колегијума 

 учешће у припремама за приредбу 

поводом уписа првака  

 распоред  дежурства  

  распоред изборних предмета и 

слободних активности  

  распоред одељења по учионицама 

 радне листе 

  
 Директор, помоћници директора и 

ваннаставно особље 

 

   наставно особље 

 помоћници директора 

 секретар 

 чланови колегијума и тимова 

 помоћници директора 

 учитељи  

  наставници математике   

 

 

  сви наставници 

 помоћници директора   

 Помоћници директора 

 Начин праћења реализације: записници Наставничког већа, Тимова, 

Колегијума, лична документација. 
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6.2. Стручни органи основне школе 
 

6. 2.1.План Наставничког већа 
План Наставничког већа обухвата следећа подручја и садржаје: 

 а) Програмирање и организација рада Школе, 

 б) Праћење и вредновање рада Школе успеха и понашања ученика, 

в) Стимулисање и мотивисање ученика у васпитно-образовном процесу, 

г) Испитивање и истраживање ради ефикасније рада Школе, 

д) Професионално усмеравање ученика. 

 
Време 

реализације 

 

Активности 

 

Носиоциактивности 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Одржати седницу Наставничког већа ради разматрања 

извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 

за школску 2018/19. годину; утврђивање предлога 

Годишњег плана за школску 2019/20. годину; 

разматрање извештаја о самовредновању  из области 

квалитета 1. Натава и учење и из области квалитета 

4.Подршка ученицима 

 подношење изветаја о раду директора 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

 координатор тума за 

самовредновање 

 Мила Савић Томић 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 Одржати седницу Наставничког већа ради разматрања 

успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

 Извештавање о раду тимова 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предмет ненаставе 

 координатори тимова 

 

 

JАНУАР 

 

 Одржати седницу Наставничког већа ради разматрања 

успеха и владања ученика на крају другог 

класификационог периода 

 Извештавање о раду тимова 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

 координатори тимова 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 Одржати седницу Наставничког већа на којој ће се 

извршити анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода,  извршити анализа 

остварења Годишњег плана рада за прво полугодиште 

школске 2019/20. године; извештај са рекреативне 

наставе; набавка уџбеника за школску 2020/21. 

годину;  припремна настава заученике 8. разреда; 

резултати са школских такмичења 

 подношење изветаја о раду директора 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

 библиотекар 

 

 

 

ЈУН 

 

 Одржати седницу Наставничког већа на којој ће се 

разматрати успех и владање ученика осмог разреда; 

поднети извештај о реализацији екскурзије 

 Одржати седницу Наставничког већа на којој ће се 

разматрати успех и владање ученика од 1-7. разреда 

на крају наставне године; поднети извештај о 

реализацији екскурзије 

 Извештавање о раду тимова 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

 Директор, педагог, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

 координатори тимова 

 

 

АВГУСТ  

 Одржати седницу Наставничког већа на којој ће се: 

- Верификовати успех и владање на крају школске 

2019/20. године, 

- Утврдити структура четрдесеточасовне радне недеље, 

распоред часова, дежурстава наставника., распоред 

одељења по учионицама, распоред изборних предмета и 

слободник активности 

 Директор 

 помоћници директора 

 Начин праћења реализације и евалуације плана: записници са Наставничких већа, извештаји, дневници 

рада и остала педагошка документација. 
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6.2.2.План рада стручног већа за разредну наставу 

 

Време  

реализације 
Активности Начин реализације Носиоци 

Август 

Септембар 

Конституисање новог стручног 

већа за разредну наставу 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Август 

Септембар 

Доношење Плана рада стручног 

већа 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Септембар 

Усаглашавање планова рада Већа, 

Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 

Састанак  

координатора тимова 

и руководилаца 

Стручних већа 

Руководиоци 

Стручних већа и 

тимова, чланови 

Актива 

Август 

Септембар 
Подела задужења 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Август 

Септембар 

Договор наставника око слободних 

активности 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Август 

Септембар 

Планирање и организовање 

допунске и додатне наставе 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Август 

Септембар 
Планирање излета 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Септембар Пријем ученика првог разреда 
Свечани пријем 

првака 

Учитељи, 

помоћник 

директора, 

директор 

Септембар 

Дискусија на нивоу стручног већа 

о уоченим слабостима из АП 

самовредновања у области наста-

ва и учење и подршка ученицима, 

предлагање и договор о начину и 

мерама за отклањање;  

увршћавање мера унапређења у 

планове рада већа/ актива 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководиоци и 

чланови стручних 

већа за област 

предмета 

Септембар 

Упознавање руководиоца већа са 

стандардима, индикаторима и 

доказима  из области вредвнова-ња 

предвиђене планом самовре-

дновања за шк. 2019/20 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Координатор 

тима за 

самовредновање 

Септембар 

Упознавање чланова стручног већа 

са са стандардима, индикаторима и 

доказима из области вреднова-ња 

за шк. 2019/20. 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

стручног већа 

Септембар 
Иницијално тестирање ученика; 

анализа резултата иницијалног 
Иницијално 

тестирање, анализа 

Предметни 

наставници 
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тестирања на нивоу одељења и 

појединачно; 

предлагање одговарајућих инди-

видуалних облика рада на основу 

анализе иницијалног тестирања 

иницијалног теста 

Септембар 
Идентификација деце за 

индивидуализацију 

Праћење рада, 

иницијални тестови 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Септембар 
Упознавање ученика и родитеља 

са последицама кршења правила 
Родитељски састанци 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Септембар 

Договор о прикупљању наставних 

јединица и организовању часова 

који се баве препознавањем 

насиља и превенцијом, као и 

формирање базе припрема 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, Тим за 

заштиту 

ученика... 

Септембар - 

јун 

Организовање одељењских 

заједница које се баве превенцијом 

насиља 

Одељењске заједнице 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Август 

Септембар 

Одабир потребне стручне 

литературе и дидактичког 

материјала 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, 

медијатекар 

Септембар 

Заједнички састанак наставника 5. 

разреда и учитеља бивших 4. 

разреда 

Преношење битних 

информација, 

разговор 

Учитељи првог 

разреда и 

наставници петог 

разреда, психолог 

Септембар 
Заједнички састанак учитеља 1. 

Разреда и васпитача 

Преношење битних 

информација, 

разговор 

Учитељи првог 

разреда 

Септембар 

Формирање вршњачких  група 

ученика/сарадника који пружају 

помоћ и подршку својим другов.   

Прикупљање 

података од учитеља 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Септембар 
Договор о развијању 

међупредметних компетенција 
Разговор 

Стручна већа 

Стручни сарад. 

Тим за развијање 

међупредметних 

компетенција 

Септембар - 

јун 

Подстицање наставника да 

креирају и изводе часове који 

развијају међупредметне 

компетенције 

Даљи рад на 

креирању базе 

припрема за часове, 

израда припрема у 

складу са развојем 

међупредметних 

компетенција 

Стручна већа 

Стручни 

сарадници 

Тим за развијање 

међупредметних 

компетенција 

Септембар - 

јун 

Осмишљавање и реализација 

предузетничких акција и пројеката 

Организовање акција; 

промовисање 

предузетништва међу 

ученицима , 

родитељима и наст.  

Стручна већа, 

Тим, 

ученици , 

Ђачки парламент,  

Савет родитеља 
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Септембар - 

јун 

Уношење припрема у базу 

припрема 

Редовно ажурирање 

базе припрема 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Септембар 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Октобар  
Запажања о првим оценама 

ученика 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Октобар  
Прављење плана одржавања 

угледних часова 

Седнице актива 

првог, другог, трећег 

и четвртог разреда 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Октобар  

Организација и реализација 

активности током Дечје недеље 

(дечја права и заштита деце) 

Све активности 

током Дечје недеље 

(маскенбал, дечји 

шкраб, радионице,...) 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, 

директор, 

педагог, чланови 

Парламента 

Октобар  

Идентификовање и прикупљање 

доказа за процену остварености 

стандарда 1.1. и 1.2. 

Састанци тимова и 

Стручних већа 

Чланови тима за 

самовредновање 

Октобар  

Оперативно разрађивање 

критеријума оцењивања знања и 

умећа ученика 

Седнице актива 

првог, другог, трећег 

и четвртог разреда 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Октобар  
Договор и утврђивање стандарда 

за описно оцењивање 

Седница актива првог 

разреда 

Учитељи првог 

разреда 

Октобар - 

мај 

Реализација мера предвиђених АП 

самовареднвоања (евиденти-рање, 

праћење примене, изве-штавање, 

корекције) ; 

квалитативна анализа присутно-

сти индикатора у пракси и оства-

рености примене мера на одеље-

њским већима, стручним активи-

ма и НВ 

Вођење педагошке 

документације у 

складу са 

индикаторима 

 

Предметни 

наставници, 

руководиоци 

стручних актива 

и већа 

 

Октобар  
Организација одласка учитеља 

четвртог разреда у вртић „Невен“ 

Посета 

предшколцима 

вртића „Невен“ 

Учитељи 

четвртог разреда, 

педагог 

Октобар  
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Новембар 
Анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Новембар 
Недеља лепих порука и израда 

паноа 

Израда паноа у холу 

школе 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, чланови 

Дечјег савеза и 

Парламента 
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Новембар 

Идентификација деце за коју треба 

израдити индивидуални образовни 

план 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Новембар 
Анализа рада додатне и допунске 

наставе 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Новембар 

Анализа критеријума оцењивања и 

мере за побољшање успеха 

ученика 

Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Новембар 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Децембар 
Припремање и реализација караоке 

такмичења 

Организовање 

такмичења 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, чланови 

Дечјег савеза, 

медијатекар 

Децембар 
Идентификовање ученика за 

додатни рад „Кликери“ 

Састанци ттима, рад 

са децом 

Учитељи 

четвртог разреда 

Децембар 

Организација Новогодишње 

представе за предшколце из вртића 

„Невен“ 

Реализација приредбе 
Учитељи 

четвртог разреда 

Децембар - 

јун 

Примена искустава са стручне 

посете/студијског путовања, у 

оквиру редовне наставе и 

ваннаставних активности 

Тим за праћење 

пројеката Наставници 

разредне и предметне 

наставе 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Децембар 
Предузетништво- организација 

Вашарчића 

Реализација 

Новогодишњег 

вашарчића 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Децембар 
Припрема за учешће на Еко 

фестивалу 
Учешће на фестивалу 

Учитељица 

Јасмина 

Љубисављевић 

Децембар 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Јануар 
Анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Јануар 

Анализа остварења плана и 

програма редовне, допунске и 

додатне наставе 

Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Јануар 

Праћење рада вршњачких  група 

ученика/сарадника који пружају 

помоћ и подршку својим 

друговима   

Прикупљање 

података од учитеља 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Јануар Евалуација ИОП-а 
Састанак Тима за 

инклузију, извештаји 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 
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Јануар 
Израда извештаја о реализованим 

активностима 
Извештаји 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Јануар Договор о организацији Св. Саве 
Обележавање Дана 

Светог Саве 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Јануар 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Јануар - 

фебруар 

Припрема организације такмичења 

из математике 

Реализација 

такмичења 

Учитељи трећег и 

четвртог разреда 

Фебруар 
Планирање рада у другом 

полугодишту 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Фебруар 
Договор око курсева хигијене и 

прве помоћи 

Курс хигијене и прве 

помоћи 

Учитељи другог 

и четвртог 

разреда, чланови 

Црвеног крста 

Фебруар 

Идентификовање и прикупљање 

доказа за процену остварености 

стандарда 1.3. 

Састанци тимова и 

Стручних већа 

Чланови тима за 

самовредновање 

Фебруар Праћење реализације ИОП-а 
Праћење ученика на 

часовима 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Фебруар 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Март 
Анализа остварених резултата на 

такмичењима 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Март 
Организација такмичења „Кенгур 

без граница“ 
Такмичење 

Учитељица 

Емина Златар и 

учитељи од првог 

до четвртог 

разреда 

Март 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Април 
Анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Април 
Реализација редовне, наставе, 

допунског и додатног рада 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Април 

Припрема и учешће на градском 

позоришно луткарском фестивалу 

„Искрице“ 

Учешће на фестивалу 

Учитељице 

Виолета Стошић 

и Марија 

Вукојевић 
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Април 
Припрема и организација ускршње 

изложбе 

Изложба ускршњих 

јаја 

Чланови Дечјег 

савеза и етно 

секције 

Април Припрема за Сајам образовања 
Представљање школе 

на сајму образовања 
Директор 

Април 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Мај 

Припрема и учешће на школском 

денс такмичењу (фер плеј 

навијање 

Денс такмичење 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, 

психолог, 

чланови  

Парламента 

Мај 
Учешће на карневалу поводом 

Дана града 
Учешће на Карневалу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Мај 
Припрема и реализација 

једнодневне екскурзије 

Одлазак на 

екскурзију 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Мај 
Израда транзиционог плана за 

четвртаке 
Израда плана 

Учитељи 

четвртог разреда, 

психолог 

Мај 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 

Јун 
Анализа успеха и владања ученика 

на крају школске године 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Јун 
Анализа реализације Плана рада 

стручног већа за разредну наставу 
Одељенско веће 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, педагог 

Јун 
Предлози за побољшање рада у 

наредној школској години 

Тестирање, 

анализирање 

оствареног, састанак 

Стручног већа за 

разредну наставу 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда 

Јун 

Извештавање о раду вршњачких  

група ученика/сарадника који 

пружају помоћ и подршку својим 

друговима   

Прикупљање 

података од учитеља, 

извештаји 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Јун Евалуација ИОП-а 
Састанак Тима за 

инклузију, извештаји 

Учитељи од 

првог до четвртог 

разреда, психолог 

Јун 
Упознавање закључака донетих на 

Колегијуму 

Састанак  Стручног 

већа за разредну 

наставу 

Руководилац 

Стручног већа 
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6.2.3.План рада стручног већа за област предмета биологија, историја и 

географија 

Време Активности Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

А
в

г
у
ст

 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

 Конституисање новог стручног већа 

наставника биологије, историје и 

географије 

 Извештај о раду у претходној 

школској години 

 Доношење Плана рада стручног већа 

 Задужења наставника у оквиру већа 

(руководиоци, часови, секције) 

 Извештавање са ПК 

 Планирање и организовање додатне и 

допунске наставе, као и рада секција 

 Евиденција постојећих и наручивање 

нових наставних средстава 

 Формирање базе планова и програма 

за све видове наставе 

 Упознавање чланова стручног већа са 

стандардима, индикаторима и 

доказима из области вредновања за 

школску 2019/2020.годину 

 Дискусија о уоченим слабостима из 

АП самовредновања у области 

настава и учење и подршка 

ученицима и мере за отклањање ( 

уочена слабост у индикаторима 2.1.1, 

2.1.3, 2.4.3.) 

Увршћавање мера унапређења у план 

рада већа 

 Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика по активима, на 

основу прописаних стандарда и 

исхода учења 

 Анализа иницијалне провере 

 Планирање стручног усавршавања на 

основу личних професионалних 

планова развоја 

 Вршњачка едукација: формирање 

вршњачких парова 

 Електронско вођење документације ( 

електронски дневник – свеска 

праћења) 

 Идентификација деце за 

индивидуализацију 

(ИОП1,ИОП2,ИОП3, план 

индивидуализације) 

 Израда ИОП – а и планова 

индивидуализације за ученике 

шестог, седмог и осмог разреда 

 Организација састанака учитељ и 

наставника -     израда специфичног 

транзиционог плана за ученике који 

су уписали 5.раз. 

 Усаглашавање планова рада Већа, 

Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 

 

 Извештај 

 Увид у расподелу 40-

часовне радне недеље 

 Договор 

 Усаглашавање модела 

евиденције праћења 

ученика 

 Договор о потребама 

стручних актива 

 Увид у писану анализу 

иницијалног 

тестирањаувид у 

записане критеријуме 

оцењивања по активима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовани састанци 

 

 Израда планова 

 Руководилац 

стручног већа 

 

 Чланови већа 

 Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметни 

наставници 

 

 

 

 Педагог, 

психолог, 

логопед, 

учитељи, 

наставници  и 

одељенске 

старешине  

 

 

 

 

 Руководиоци 

стручних већа и 

тимова, директор 
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С
еп

т
ем

б
а
р

 -
 ј

у
н

 
 Организовање часова 

редовне наставе (српски 

језик, географија, историја, 

музичка култура, ликовна 

култура, свет око нас, 

природа и друштво,...) и 

одељењског старешине на 

тему толеранције, 

превенције насиља и 

насиља 

 Организовање часова  Руководилац 

стручног већа 

 
О

к
т
о
б
а

р
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Запажања о првим оценама 

ученика 

 Договор око организације 

посете ученика музеју, 

изложбама итд. 

 Корелација наставе 

биологије, историје и 

географије и других 

предмета 

 Идентификовање и 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

стандарда 1.1 и 1.2. 

 Прављење распореда 

угледних часова 

 

 

 Извештај 

 Договор 

 Дискусија о оценама 

 Одлазак ђака у музеј, 

на изложбу или 

сајам... 

 

 Увид у записнике 

тима и стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

 Педагог, 

руководиоци 

већа 

О
к

т
о
б
а

р
 -

 м
а

ј 

 Реализација мера 

предвиђених АП 

самовредновања 

(евидентирање, праћење, 

примене, извештавање, 

корекције) 

 Квалитативна анализа 

присутности индикатора у 

пракси и остварености 

примене мера на 

одељенским већима, 

стручним активима и НВ 

 Увид у 

документацију 

стручних већа и 

актива, педагошка 

документација 

предметних 

наставника, 

записници са 

сатанака стручних 

већа и актива, увид у 

извештај о 

педагошко-

инструктивном раду 

(унутрашњем и 

спољашњем), увид у 

записнике НВ 

 Предметни 

наставници 

 Руководиоци 

стручних већа 

и актива 
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Н
о

в
ем

б
а

р
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на 

крају првог 

класификационог периода 

 Договор и припремање 

часова за ученике четвртог 

разреда 

 Анализа рада додатне и 

допунске наставе и рада 

секција 

 Анализа критеријума 

оцењивања  

 Предлози мера за 

побољшање успеха ученика 

 Инклузија – праћење и 

реализација 

 Израда планова 

индивидуализције , ИОП1 и 

ИОП2 за ученике  петог  

разреда  

 Извештај 

 Договор  

 Анализа успеха/ 

постигнућа ученика 

 

 

 

 

 Израда планова 

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 

Д
ец

ем
б
а

р
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Иновације у настави 

биологије, историје  и 

географије 

 

 

 Извештавање  

 Дискусија  

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

Д
ец

ем
б
а

р
 

 -
 ј

у
н

 

 Примена искустава са 

стручне посете/студијског 

путовања, у оквиру редовне 

наставе и ваннаставних 

активности 

  Тим за 

праћење 

пројеката, 

наставници  

Ј
а

н
у

а
р

 

 Извештавање са ПК 

 Припрема школских 

такмичења 

 Анализа реализованих 

угледних часова 

 Реализација излета ( брање 

Бадњака..) 

 Анализа ( евалуација) ИОП-

а 

 Извештавање о раду 

вршњачких парова 

 Дискусија о 

реализованим 

угледним часовима 

 Одлазак ученика и 

наставника у 

природу     ( брање 

Бадњака) 

 Израда 

документације – 

евалуација ИОП-а на 

полугодишту/предло

зи за друго 

полугодиште 

 Извештавање  

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 
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Ф
еб

р
у
а

р
 

 Извештавање са ПК 

 Планирање рада у другом 

полугодишту 

 Анализа остварења плана и 

програма редовне, додатне 

и допунске наставе 

 Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

 Реализација школских и 

припреме за општинска 

такмичења 

 Анализа сарадње са 

школским тимовима ( Тим 

за инклузивно образовање, 

Тим за развој школског 

програма, Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

Тим за заштиту од 

насиља,злостављања и 

занемаривања, Тим за 

професионалну 

оријентацију...) 

 Идентификовање и 

прикупљање доказа за 

процену остварености 

стандарда 1.3. 

 Договор 

 Анализа успеха по 

предметима и 

предлог мера за 

побољшање 

 Анализа резултата 

школских такмичења 

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

 

 

М
а

р
т
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Анализа остварених 

резултата на општинским 

такмичењима и припреме за 

окружна такмичења 

 

 

 Извештај  

 Анализа резултата 

такмичења 

 

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 
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А
п

р
и

л
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

 Анализа остварења плана и 

програма редовне, додатне 

и допунске наставе и рада 

секција 

 Анализа резултата на 

окружним такмичењима и 

евентуалне припреме за 

републичка такмичења 

 Организација и реализација 

припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

 Анализа резултата пробног 

завршног испита за ученике 

осмог разреда 

 

 Извештај  

 Анализа резултата 

такмичења 

 Дискусија и 

одређивање мера за 

побољшање успеха 

ученика 

 Руководилац 

стручног већа 

 Чланови већа 

 

М
а

ј 

Ј
у

н
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у 

претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на 

крају школске године  

 Предлози за побољшање 

рада у настави у новој 

школској години 

 Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

 Анализа реализације плана 

и програма рада стручног 

већа 

 Предлог плана и програма 

рада стручног већа за 

наредну школску годину 

 Евалуација ИОП-а 

 Евалуација угледних часова 

 Извештај о раду вршњачких 

парова 

 Реализација припремне 

наставе за ученике осмог 

разреда 

 Анализа стручног 

усавршавања 

 Анализа ефеката предузетих 

активности на постигнућа 

ученика а на основу анализе 

резултата пробног завршног 

испита 

 Извештај 

 Анализа успеха 

 Руководилац 

стручног већа 

 

 Чланови већа 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

 

 Стручни 

актив за 

развојно 

планирање,  

предметни 

наставници                

српског 

језика, 

математике, 

физике, 

хемије, 

биологије, 

историје и 

географије 
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Т
о

к
о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

 г
о
д

и
н

е
 

 Подстицање наставника да 

креирају и изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

 

 Осмишљавање и 

реализација предузетничких 

акција и пројеката 

 

 Реализација и организација 

тематских дана и часова 

интегративне наставе 

 

 Реализација угледних 

часова 

 

 Учешће у раду колегијума 

 Одабир добрих 

припрема, размена 

искустава 

 

 

 

 

 Припрема, анализа, 

извештај 

 Стручна већа, 

стручни 

сарадници, 

тим 

 Стручна већа, 

тим, ученици, 

ђачки 

парламент, 

Савет 

родитеља 

 

 Чланови већа 

– предметни 

наставници 

 

 Руководилац 

стручног већа 

Начин праћења: записници,извештаји, педагошка документација, материјал са семинара, 

извештаји са такмичења... 

 

У Крагујевцу,  2.9.2019. године  Чланови стручног већа за 

област предмета биологија,  

историја и географија: 

Марина Катанић, наставник историје, руководилац већа 

Сања Срејић, наставник историје 

Тања Миладиновић, наставник биологије 

Зорица Ђорђевић, наставник биологије 

Лидија Живановић, наставник географије 

Драга Кесић, наставник географије 

 

 

 

 

 



6.2.4. План рада стручног већа за област предмета  музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, физичко и 

здравствено васпитање,  техника и технологија и техничког и информатичког образовања  

 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

С
еп

т
ем

б
а

р
 

 Конституисање новог стручног већа наставника музичке културе, ликовне 

културе, физичког васпитања и технике и технологије 

 Доношење плана рада стручног већа 

 Задужења наставника (часови, слободне активности и секције) 

 Образовни стандарди за други циклус основног образовања 

 Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање стручне 

литературе и дидактичког материјала 

 Формирање базе наставних планова и програма  

 Формирање базе припрема 

 Евидентирање чланова Већа 

 Консултовање прошлогодишњег плана; 

консултовање Закона 

 Подела на основу радне листе 

 Увид у материјал 

 Уклапање према распореду часова 

редовне наставе 

 Извештавање стручних актива 

 Израда планова, програма и припрема у 

електронском облику 

 Коришћење минимума знања 

 Председник Стручног већа 

 Чланови Већа 

 Чланови стручних актива 

 Чланови стручних актива 

 Чланови стручних актива 

 Председници стручних актива 

 Предметни наставници 

О
к

т
о

б
а

р
 

 Оперативно разрађивање критеријума оцењивања знања и умећа 

ученика  

 Огледни часови у настави техничког и информатичког образовања  

 Координација и корелација наставе музичке културе, ликовне 

културе, физичког васпитања, технике и технологије и техничког 

и информатичког образовања са другим предметима 

 Формирање тимова ученика – помагача са оним ученицима који 

имају смањене физичке или уметничке способности  и  

 Запажања о првим оценама ученика 

 Усаглашавање модела евиденције 

праћења ученика 

 Презентација часова 

 Дискусија о оценама 

 Договор о потребама стручних актива 

 Глобално планирање међу активима 

 Стручни активи 

 Наставници 

 Актив техничког и информатичког 

образовања 

 Наставници 

 Председници актива 

 Представници актива 

Н
о

в
ем

б
а

р
 

 Анализа успеха ученика у на крају првог класификационог периода   

 Савремени облици методе и средства рада у настави музичке културе, 

ликовне културе, физичког васпитања, технике и технологије и 

техничког и информатичког образовања 

 Примена очигледних средстава у настави 

 Анализа критеријума оцењивања и мере за побољшање успеха 

ученика  

 Фер плеј  и спортско навијање 

 Угледни часови у настави физичког васпитања 

 Дан сарадње са родитељима 

 Извештавање по активима 

 Праћење стручне литературе 

 Формирање тимова за додатну подршку 

 Дискусија о најзначајнијим појавама 

 Упоређивање оцена унутар разреда 

 Реализација часова 

 Утврђивање концепта листа; подела 

задужења за ученике 

 Презентација часова 

 Председници актива 

 Наставници 

 Наставници 

 Представник Тима 

 Стручни активи 

 Стручни активи 

 Актив физичког васпитања 
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Д
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 Анализа успеха ученика у настави музичке културе, ликовне културе, 

физичког васпитања, технике и технологије и техничког и 

информатичког образовања на крају првог полугодишта  и  

 Самостални рад ученика  

 Анализа остварења плана и програма редовне наставе 

 Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и 

спортских активности у заштити ученика   

 Анализа рада секција  

 Израда извештаја  

 Реализација недеље школског спорта – дворански спортови 

 Извештавање по активима 

 Унификовање праћења напредовања 

ученика 

 Извештавање актива 

 Анализа припрема и сценарија 

 Упоређивање глобалних и оперативних 

планова 

 Утврђивање концепције приредбе; 

расподела задатака по активима 

 Представници актива 

 Предметни наставници 

 Наставници 

 Представник Тима 

 Члан Актива области предмета 

 Насатвници музичке културе 

Ја
н

у
ар

 

 Планирање рада у другом полугодишту 

 Припрема и организација школских такмичења 

 

 Разрађивање оперативних планова; 

анализа методичких поступака; потребе за 

дидактичким материјалом 

 Израда и реализација тестова 

 Извештавање тимова за додатну подршку 

 Наставници 

 Стручни активи 

 представник Тима 

Ф
еб

р
у

ар
 

 Припрема за општинска такмичења 

 Анализа сарадње са школским тимовима  

 Промоција здравих стилова живота 

 Имплементација заједничких тачака у 

плановима 

 Анкетирање ученика 

 Предметни наставници 

 Представници тимова 

М
ар

т 

 Анализа остварених резултата на такмичењима 

 Иновације у настави 

 Угледни часови у настави музичке културе, ликовне културе, 

физичког васпитања, технике и технологије и техничког и информатичког 

образовања  

 Извештај актива 

 Анализа сценарија и припрема за часове 

 Презентација часова 

 Руководиоци стручних актива 

 Предметни наставници 

 Задужени наставници 
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А
п

р
и
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 Анализа успеха ученика у настави на крају трећег класификационог 

периода   

 Реализација редовне наставе и рада секција 

 Промоција уметничких и спортских занимања  

 Учешће чланова струног актива  у раду стручних друштава и 

удружења 

 Стручно усавршавање - Републички семинари 

 Дискусија о резултатима 

 Извештавање задужених наставника 

 Анализа постигнућа; евентуално 

прилагођавање ИОП а 

 Извештавање наставника 

 Извештавање учесника 

 Извештавање задужених наставника 

 Руководиоци стручних актива 

 Предметни наставници 

 Члан Тима 

 Задужени чланови 

 Учесници семинара 

 Руководиоци секција 

М
ај

/ј
у

н
и

 

 Најновија достигнућа у природним и техничким наукама 

 Анализа успеха ученика у настави језика на крају школске године 

 Анализа реализације плана и програма рада стручног актива  

 Предлози за побољшање рада у настави у новој школској години 

 Реализација недеље школског спорта 

 Избор уџбеника, приручника и друге литературе која ће бити 

коришћена у настави у наредној школској години 

 Предлог плана и програма рада стручног актива наставника  за 

наредну школску годину 

 Интернет презентација, дискусија 

 Договор о посети; утврђивање термина 

 Дискусија о извештају 

 Рад на рачунарима 

 Дискусија о приспелим понудама 

 Прилагођавање постојећег плана 

 Задужени наставници 

 Предметни наставници 

 Руководиоци актива 

 Предметни наставници 

 Руководилац Већа 

 Наставници 

 Чланови стручних актива 

 Наставници 

НАЧИН ПРАЋЕЊА   записници,писане припреме, сценарији, планови стручних актива, извештаји, педагошка документација, материјал са семинара, извештаји са 

такмичења, база података 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 

30. августа 2019. године 

 

 

 

 

 

Руководилац Стручног већа за област предмета музичка култура, ликовна култура, 

физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање, технике и технологије и техничко и информатичко образовање 

Маја Мрдаковић, наставник ликовне културе 

Чланови стручног већа су:  Маја Мрдаковић,Aна Радојичић,Дарко Сретеновић,Катарина Недић,Слађана Стојилковић, 

Драган Раковић,Невена Ђукић,Иван Стааојевић,Ненад Филиповић,Милан Петровић. 
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6.2.5. План рада стручног већа за област предмета  математика, физика, хемија и информатика и рачунарство 

 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци реализације 

 

А
в
гу

ст
 

С
еп

те
м

б
ар

 

-Евалуација плана 2018/2019 

-Конституисање новог стручног већа наставника математике, 

физике, хемије и информатике и рачунарстава 

-Доношење плана рада стручног већа  

-Подела часова и задужења (слободне активности и секције) 

-Планирање и организовање допунске и додатне наставе 

-Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање стручне 

литературе и наставних средстава 

-Предлози за стручно усавршавање 

-Формирање базе наставних планова и програма 

- иницијално тестирање ученика 

- анализа резултата иницијалног тестирања на нивоу одељења и 

појединачно 

-предлагање одговарајућих индивидуалних облика рада на основу 

анализе иницијалног тестирања 

- дискусија на нивоу стручног већа о уоченим слабостима из АП 

самовредновања у области настава и учење и подршка ученицима, 

предлагање и договор о начину и мерама за отклањање 

- увршћавање мера унапређења у планове рада већа/ актива 

-упознавање чланова стручног већа са са стандардима, 

индикаторима и доказима из области вредновања за шк. 2019/20. 

-Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 
 

-Израда ИОПа и планова индивидуализације  

-формирање вршњачких парова 

-Распоред дежурства 

-Организација састанака наставника и израда специфичног 

транзиционог план за ученике који су уписали 5 разред 

 

-Евидентирање чланова Већа 

-Консултовање прошлогодишњег 

плана; консултовање Закона 

-Подела на основу радне листе 

-Увид у материјал 

-Уклапање према распореду часова 

редовне наставе 

-Извештавање стручних актива 

-Израда анализе иницијалног тестирања 

-Мере за отклањање слабости из АП 

самовредновања у области настава и 

учење  

Формирање парова за подршку у учењу 

-Израда потребних планова 

 

 Руководилац Стручног 

већа 

 Чланови Већа 

 Чланови стручних актива 

 Предметни наставници  

  Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 Директор,помоћници 

директора,секретар 



 

 

71 

 

 

О
к
о
б

ар
 

-Оперативно разрађивање и усаглашавање критеријума оцењивања 

знања и умећа ученика   

-Дечја недеља 

-Запажања о првим оценама ученика  

-Посета Сајму књига 

-Координација и корелација наставе математике, физике и хемије, 

информатике и других сродних предмета 

-Праћење постигнућа и уклапања у колектив   ученика  петог 

разреда 

Договор са наставницима  о организовању тематских дана и часова 

интегративне наставе 

-Заштита здравља ученика и очување животне средине и 

промоција предузетништва 

- прављење распореда угледних  часова 

-Усаглашавање модела евиденције 

праћења ученика 

-Коришћење минимума знања 

-Разговор о правима, обавезама и 

могућностима  

-Дискусија о оценама 

-Договор о потребама стручних актива 

-Глобално планирање међу активима 

-Презентација часа  

-"Дан здраве хране и здравих стилова 

живота" 

 Стручни активи 

 

 Предметни наставници  

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања,  

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 Директор, помоћници 

директора 

 Ученички парламент 
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-Анализа успеха ученика у настави математике, физике, хемије и 

информатике на крају првог класификационог периода 

-Праћење напретка ученика који похађају допунску и додатну 

наставу 

-Савремени облици методе и средства рада у настави математике, 

физике, хемије и информатике 

-Анализа рада додатне и допунске наставе  

-Анализа критеријума оцењивања и мере за побољшање успеха 

ученика 

-Подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције  

-Израда планова индивидуализције,ИОП1,за ученике  петог  

разреда (као и ИОП2) 

-Угледни часови  

 

-Извештавање по активима 

-Презентације часова; праћење стручне 

литературе 

-Формирање тимова за додатну 

подршку 

-Дискусија о најзначајнијим појавама 

-Упоређивање оцена унутар разреда 

-Реализација часова 

-Утврђивање концепта листа; подела 

задужења за ученике 

-Израда планова 

-Одабир добрих припрема ,размена 

искустава 

 Председници актива 

 

 

 Стручни активи 

 

 Предметни наставници  

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 Директор, помоћници 

директора 
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-Вршњачка едукација 

-Педагошко-инструктивни надзор 

-Самостални рад ученика у настави математике, физике, хемије и 

информатике при коришћењу различитих техника учења 

-Организовање часова редовне наставе на тему толеранције и 

превенције насиља 

-Резултати сарадње стручног актива наставника математике, 

физике, хемије и информатике 

-Извештај о раду секције Code Club 

-Израда ИОП-а 3 и плана обогаћивања 

-Евалуација специфичног транзиционог плана 

-Угледни часови   

- Вашарчић   

 

-Извештавање по активима 

 

-Упоређивање глобалних и 

оперативних планова 

 

-Презентација часа   

      

-Израда и продајна изложба производа 

 Представници актива 

 Предметни наставници  

 Руководилац Стручног 

већа  

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

 Директор,помоћници 

директора,педагог, 

психолог 

 Ученички парламент 
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-Анализа успеха  ученика у настави математике, физике, хемије и 

информатике на крају првог полугодишта 

-Анализа остварења плана и програма редовне, допунске и додатне 

наставе 

-Планирање рада у другом полугодишту и мере да се успех 

побољша 

-Извештавање о раду вршњачких парова 

-Припрема и организација школских такмичења 

-Евалуација ИОП-а  

-Израда ИОП-а  

-Израда извештаја 

 

-Дискусија о анализи и доношење мера 

за побољшање успеха 

-Дискусија о најзначајнијим појавама 

-Разрађивање оперативних планова; 

анализа методичких поступака; потребе 

за дидактичким материјалом 

-Израда и реализација тестова 

-Извештавање тимова за додатну 

подршку 

-Полугодишњи извештај 

 Представници актива 

 

 Стручни активи 

 

 Предметни наставници  

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

 Директор, помоћници 

директора 
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-Припрема за општинска такмичења  

-Припремна настава 

-проучавање области квалитета рада школе, стандарда и 

индикатора 

-Анализа сарадње са школским тимовима 

 

-Анализа резултата школских 

такмичења;  

-Израда плана припремне наставе 

-Израда анализе 

 Предметни наставници 

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

 Директор, помоћници 

директора 
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-Анализа остварених резултата на такмичењима 

-Планирање и припремање пробног завршног испита за ученике 

којима је у претходном периоду пружана подршка   

 (8 разред) 

-Извештај о раду секције Кликери 

-Иновације у настави  

  -Извештај актива 

 

  -Анализа сценарија и припрема за 

часове 

 

 Руководиоци стручних 

актива 

 Предметни наставници 

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 Директор, помоћници 

директора 
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-Анализа успеха ученика у настави математике, физике, хемије и 

информатике на крају трећег класификационог периода 

-Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада и рада 

секција 

- Анализа рада тим(ов)а за додатну подршку  

-Учешће чланова струног актива  у раду стручних друштава и 

удружења 

-Стручно усавршавање(размена искустава) - Републички семинари 

- Вашарчић  

-Дискусија о анализи и доношење мера 

за побољшање успеха 

 

-Извештавање задужених наставника 

 

-Анализа постигнућа; евентуално 

прилагођавање ИОП- а 

-Извештавање наставника 

 

-Извештавање учесника 

 

-Извештавање задужених наставника 

 

Израда и продајна изложба производа 

 Руководиоци стручних 

актива 

 Предметни наставници 

 

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

 Задужени чланови 

 Учесници семинара 

 

 Руководиоци секција 

 Директор, помоћници 

директора 

 Ученички парламент 
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-Анализа успеха ученика у настави математике, физике,  хемије и 

информатике на крају школске године 

-Анализа реализације плана и програма рада стручног актива  

-Предлози за побољшање рада у настави математике, физике, 

хемије и информатике у новој школској години 

-Избор уџбеника, приручника и друге литературе која ће бити 

коришћена у настави математике, физике, хемије и информатике у 

наредној школској години 

-Предлог плана и програма рада стручног актива наставника 

математике, физике, хемије и информатике за наредну школску 

годину 

-Припреме за завршни испит за ученике којима је потребна 

додатна подршка 

Анализа ефеката предузетих активности на постигнућа ученика а 

на основу анализе резултата пробног завршног испита 

-Извештавање о раду секција 

-Извештавање о раду вршњачких парова 

 

 

-Дискусија о извештају 

 

 

-Извештавање наставника 

 

 

-Дискусија о приспелим понудама 

 

-Прилагођавање постојећег плана 

- Израда анализе 

 

 Предметни наставници 

 

 Руководиоци актива 

 

 Руководилац Већа 

 

 Наставници 

 

 Чланови стручних 

актива 

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

 Директор, помоћници 

директора 
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- Реализација мера предвиђених АП самовареднвоања 

(евидентирање, праћење примене, извештавање, корекције)  

-Квалитативна анализа присутности индикатора у пракси и 

остварености примене мера на одељењским већима, стручним 

активима и НВ 

-Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате; 

праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа 

-Подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције  

-Реализација и организовање тематских дана и часова 

интегративне наставе 

-Осмишљавање и реализација предузетничких акција и пројеката 

-Примена искустава са стручне посете/студијског путовања, у 

оквиру редовне наставе и ваннаставних активности 

-Организовање часова редовне наставе и одељењског старешине на 

тему толеранције, превенције насиља и насиља 

-Коришћење ИКТ-а у настави 

- Угледни часови 

-Статистичка обрада података 

-Извештавање са Колегијума 

 

-Израда документације стручних већа и 

актива,  педагошке документације 

предметних наставника, записника са 

састанака стручних већа и актива, 

анализа напредовања ученика 

-Реализација часова и пројеката 

-Анализа података и њихова обрада 

 Чланови Тимова за 

инклузивно образовање, 

школски развојни план, 

самовредновање и 

вредновање рада школе, 

професионални развој, 

заштиту од злостављања 

и занемаривања, 

међупредметне 

компетенције, 

предузетништво, тим за 

превенцију  осипања 

ученика, за обезбеђивање 

квалитета и развој школе, 

за прилагођавање 

животној средини, 

вршњачки тим  

 

Начин   праћења : записници ,  припреме у елекронском облику, планови стручних актива, извештаји са одржаних такмичења и дргих активности, 

фотографије, увид у базу података, увид у е-дневник, 

 

 

 
  

Руководилац Стручног већа за област предмета  математике,  

 физике, хемије и информатике и рачунарстава 

Гордана Стевановић  професор математике 
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ И ИНФОРМАТКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ХЕМИЈА 
ИНФОРМАТКА И 

РАЧУНАРСТВО 

Невенка Спасојевић 

Гордана Стевановић 

Јелена Николић  

Мирјана Петровић 

Јелена Луковић 

 

Биљана Живковић  

Свелана Николић 

 

Вера Маринковић 

 

Слађана Вукомановић 

Свелана Николић 

Јелена Луковић 
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6.2.6. План рада Стручног већа за области предмета српски језик, енглески језик, немачки језик, верска 

настава, грађанско васпитање школске 2019/2020.година 

Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 

А
в
гу

ст
/ 

С
еп

т
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б
а
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 Конституисање новог стручног већа наставника српског језика, 

енглеског језика, немачког језика, верске наставе и грађанског 

васпитања 

 Извештај о раду у претходној школској години 

 Доношење Плана рада стручног већа 

 Задужења наставника у оквиру већа (руководиоци, часови, секције) 

 Извештавање са ПК 

 Планирање и организовање додатне и допунске наставе, као и рада 

секција 

 Евиденција постојећих и наручивање нових наставних средстава 

 Формирање базе планова и програма за све видове наставе 

 Упознавање чланова стручног већа са стандардима, индикаторима и 

доказима из области вредновања за школску 2019/2020.годину 

 Дискусија о уоченим слабостима из АП самовредновања у области 

настава и учење и подршка ученицима и мере за отклањање ( уочена 

слабост у индикаторима 2.1.1, 2.1.3, 2.4.3.) 

o Увршћавање мера унапређења у план рада већа 

 Усаглашавање критеријума оцењивања ученика по активима, на 

основу прописаних стандарда и исхода учења 

 Анализа иницијалне провере 

 Планирање стручног усавршавања на основу личних 

професионалних планова развоја 

 Вршњачка едукација: формирање вршњачких парова 

 Електронско вођење документације ( електронски дневник – свеска 

праћења) 

 Идентификација деце за индивидуализацију (ИОП1,ИОП2,ИОП3, 

план индивидуализације) 

 Израда ИОП – а и планова индивидуализације за ученике шестог, 

седмог и осмог разреда 

 Организација састанака учитељ и наставника -     израда 

специфичног транзиционог плана за ученике који су уписали 5. 

разред 

 Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 

 Извештај 

 Увид у расподелу 40-часовне 

радне недеље 

 Договор 

 Усаглашавање модела евиденције 

праћења ученика 

 Договор о потребама стручних 

актива 

 Увид у писану анализу 

иницијалног тестирањаувид у 

записане критеријуме оцењивања 

по активима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовани састанци 

 

 Израда планова 

 Руководилац стручног већа 

 

 Чланови већа 

 Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметни наставници 

 

 

 

 Педагог, психолог, логопед, 

учитељи, наставници  и 

одељенске старешине  

 

 Руководиоци стручних већа 

и тимова, директор 
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 Организовање часова редовне наставе (српски језик, 

географија, историја, музичка култура, ликовна култура, 

свет око нас, природа и друштво,...) и одељењског 

старешине на тему толеранције, превенције насиља и 

насиља 

 Организовање часова  Руководилац стручног 

већа 

 

О
к

т
о

б
а
р
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Запажања о првим оценама ученика 

 Корелација наставе језика и сродних предмета 

 Идентификовање и прикупљање доказа за процену 

остварености стандарда 1.1 и 1.2. 

 Прављење распореда угледних часова 

 

 

 Извештај 

 Договор 

 Дискусија о оценама 

 Увид у записнике тима и 

стручног већа 

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 Чланови тима за 

самовредновање 

 Педагог, руководиоци 

већа 

О
к

т
о

б
а
р

 -
 м
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 Реализација мера предвиђених АП самовредновања 

(евидентирање, праћење, примене, извештавање, 

корекције) 

 Квалитативна анализа присутности индикатора у пракси 

и остварености примене мера на одељенским већима, 

стручним активима и НВ 

 Увид у документацију 

стручних већа и актива, 

педагошка документација 

предметних наставника, 

записници са сатанака 

стручних већа и актива, 

увид у извештај о 

педагошко-инструктивном 

раду (унутрашњем и 

спољашњем), увид у 

записнике НВ 

 Предметни наставници 

 Руководиоци стручних 

већа и актива 
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 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

 Договор и припремање часова за ученике четвртог 

разреда 

 Анализа рада додатне и допунске наставе и рада секција 

 Анализа критеријума оцењивања  

 Инклузија – праћење и реализација 

 Израда планова индивидуализције , ИОП1 и ИОП2 за 

ученике  петог  разреда  

 Извештај 

 Договор  

 Анализа успеха/ постигнућа 

ученика 

 

 

 

 

 Израда планова 

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 

Д
ец
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б
а
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 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Организација прославе Савиндана 

 

 Извештавање  

 Дискусија  

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

Д
ец

ем
б
а
р
 

 -
 ј

ун
 

 Примена искустава са стручне посете/студијског 

путовања, у оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности 

  Тим за праћење 

пројеката, наставници  

Ј
а
н

уа
р
 

 Извештавање са ПК 

 Припрема школских такмичења 

 Анализа реализованих угледних часова 

 Анализа ( евалуација) ИОП-а 

 Извештавање о раду вршњачких парова 

 Дискусија о реализованим 

угледним часовима 

 Израда документације – 

евалуација ИОП-а на 

полугодишту/предлози за 

друго полугодиште 

 Извештавање  

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 
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Ф
еб

р
уа

р
 

 Извештавање са ПК 

 Планирање рада у другом полугодишту 

 Анализа остварења плана и програма редовне, додатне и 

допунске наставе 

 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

 Реализација школских и припреме за општинска 

такмичења 

 Избор уџбеника за наредну школску годину 

 Анализа сарадње са школским тимовима ( Тим за 

инклузивно образовање, Тим за развој школског 

програма, Тим за самовредновање и вредновање рада 

школе, Тим за заштиту од насиља,злостављања и 

занемаривања, Тим за професионалну оријентацију...) 

 Идентификовање и прикупљање доказа за процену 

остварености стандарда 1.3. 

 Договор 

 Анализа успеха по 

предметима и предлог мера 

за побољшање 

 Анализа резултата 

школских такмичења 

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чланови тима за 

самовредновање 

 

 

М
а
р

т
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Анализа остварених резултата на општинским 

такмичењима и припреме за окружна такмичења 

 

 

 Извештај  

 Анализа резултата 

такмичења 

 

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 
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А
п

р
и

л
 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 Анализа остварења плана и програма редовне, додатне и 

допунске наставе и рада секција 

 Анализа резултата на окружним такмичењима и 

евентуалне припреме за републичка такмичења 

 Организација и реализација припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

 Анализа резултата пробног завршног испита за ученике 

осмог разреда 

 

 Извештај  

 Анализа резултата 

такмичења 

 Дискусија и одређивање 

мера за побољшање успеха 

ученика 

 Руководилац стручног 

већа 

 Чланови већа 

 

М
а
ј 

Ј
ун

 

 Извештавање са ПК 

 Анализа рада већа у претходном месецу 

 Анализа успеха ученика на крају школске године  

 Предлози за побољшање рада у настави у новој школској 

години 

 Анализа реализације плана и програма рада стручног 

већа 

 Предлог плана и програма рада стручног већа за наредну 

школску годину 

 Евалуација ИОП-а 

 Евалуација угледних часова 

 Извештај о раду вршњачких парова 

 Реализација припремне наставе за ученике осмог разреда 

 Анализа стручног усавршавања 

 Анализа ефеката предузетих активности на постигнућа 

ученика а на основу анализе резултата пробног завршног 

испита 

 Извештај 

 Анализа успеха 

 Руководилац стручног 

већа 

 

 Чланови већа 

 

 Члан тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

 

 Стручни актив за 

развојно планирање,  

     предметни наставници                

српског језика, математике, 

физике, хемије, биологије, 

историје и географије 
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Т
о

к
о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

 г
о
д
и

н
е 

 Подстицање наставника да креирају и изводе часове који 

развијају међупредметне компетенције 

 

 Осмишљавање и реализација предузетничких акција и 

пројеката 

 

 Реализација и организација тематских дана и часова 

интегративне наставе 

 

 Реализација угледних часова 

 

 Учешће у раду колегијума 

 Одабир добрих припрема, 

размена искустава 

 

 

 

 

 Припрема, анализа, 

извештај 

 Стручна већа, стручни 

сарадници, тим 

 Стручна већа, тим, 

ученици, ђачки 

парламент, Савет 

родитеља 

 

 Чланови већа – 

предметни наставници 

 

 Руководилац стручног 

већа 

Начин праћења: записници,извештаји, педагошка документација, материјал са семинара, извештаји са такмичења... 
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИЦИ, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ВЕРСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА 

 

1. Весна Димитријевић 

2. Јелена Миковић 

3. Радмила Шиљковић 

4. Никола Ненковић 

5. Марија Нешић 

Велковски 

1. Јасмина Новичић 

2. Александра Дачић 

3. Мила Савић Томић 

4. Гордана Видовић 

5. Зорица Петровић 

1. Никола Ненковић 

2. Јелена Миковић 

3. Марија Нешић 

Велковски 

1. Ирена Станић 

 

6. Ивана Искреновић 

7. Катарина Туцаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.7. План рада стручног актива за развојно планирање  

 

Време 

реализације 
Активности Носиоци 

Август/ 

септембар 

-Доношење Плана рада Стручног актива за 

развојно планирање 

-Подела задужења члановима актива 

Руководилац, 

стручног актива за 

развојно планирање 

Подношење извештаја о раду у 2018/2019 

Наставничком већу, Савету родитеља, 

Школском одбору 

Координатор 

-Израда акционог плана на основу Развојног 

плана 

- Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, 

Актива са циљем унапређења рада школе  

............................................................................... 

Упознавање Колегијума са приоритетима и 

акционим планом за ову годину 

Руководиоци 

Стручних већа и 

тимова, чланови 

Актива,  

................................... 

Координатор тима 

за превенцију 

осипања 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

октобар 

-Припрема представљања наше школе на 

студијском путовању/стручној посети 

.............................................................................. 

-Идентификовање и прикупљање доказа за 

процену остварености стандарда 1.1 и 1.2 

Тим за праћење 

пројеката  

Стручни актив за 

развојно планирање 

Директор 

.................................. 

Руководиоци 

стручних већа и 

актива 

Координатори 

тимова 

Чланови тима за 

самовредновање 

новембар 
-Договор и организација преношења искустава 

са стручне посете/студијског путовања 

Тим за праћење 

пројеката  

Стручни актив за 

развојно планирање 

децембар 

-Праћење реализације пројектних активности 

................................................................................. 

Праћење реализације активности у оквиру 

превенције осипања и пружања подршке деци 

из осетљивих група 

Тим за праћење 

пројеката  

Стручни актив за 

развојно планирање 

.................................... 

Чланови тима за 

превенцију осипања 

Стручни актив за 

развојно планирање 

јануар Анализа остварених активности 
Стручни актив за 

развојно планирање 

март 
-Праћење реализације планираних активности 

(пројеката и тимова) 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Координатори 

пројеката и тимова  



 

 

89 

 

април 

Праћење реализације и остварености 

планираних активности Школског развојног 

плана 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

мај 

-Анализа ефеката предузетих активности на 

постигнућа ученика а на основу анализе 

резултата пробног завршног испита 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Предметни 

наставници српског 

језика, математике, 

физике, хемије, 

биологије, историје 

и географије 

јун 

- Евалуација ефеката реализације пројектних 

активности 

 

 

 

................................................................................ 

-Евалуација ефеката реализације активности 

укључивања школе у националне и 

међународне пројекте 

 

 

 

................................................................................ 

Евалуација ефеката реализованих активности у 

оквиру превенције осипања и пружања 

подршке деци из осетљивих група 

 

 

............................................................................. 

Анализа реализације планираних активности и 

извештавање на Колегијуму, Наставничком 

већу, Савету родитеља и Школском одбору 

 

Тим за праћење 

пројеката  

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

.................................... 

Тим за праћење 

пројеката  

Стручни актив за 

развојно планирање 

Директор 

 

 

................................... 

Чланови тима за 

превенцију осипања 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Директор 

 

.................................. 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Координатор 

 

август 

-Израда извештаја о раду Стручног актива за 

развојно планирање 

-Израда извештаја о реализацији акционих 

планова ШРП 

Чланови Стручног 

актива за развојно 

планирање 

Током школске 

године 

-Вођење евиденције и документације о  

сопственом раду и извештавање о 

реализованим задацима и самопроцена рада 

............................................................................... 

Укључивање ученика и родитеља у 

планирање, реализацију, праћење и 

вредновање развојних активности школе 

Координатор 

Стручни актив за 

развојно планирање 

.................................. 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Директор 
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ЧЛАНОВИ  ТИМА: 

Јасмина Цветић, педагог 

Бојан Конатар, директор школе 

Слађана Милошевић, члан Школског одбора 

Славица Вукосављевић, члан Савета родитеља 

Ђурђа Томашевић, члан Ученичког парламента 

Марија Вукојевић, проф.разр.наставе 

Мирјана Петровић, проф.математике и инфор. 

Никола Ненковић, проф.српског језика 

Драган Раковић, проф.технике и информатике 

Марија Степановић, представник локалне самоуправе 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8. План рада стручног актива за развој школског програма 

  

 

Време 

реализације 
Активности Носиоци 

август 

-Доношење Плана рада Стручног актива за 

развој Школско гпрограма 

-Подела задужења члановима актива 

Руководилац, 

чланови актива 

август 

септембар 

-Израда акционих планова на основу 

школског програма 

-Праћење усклађености годишњих планова са 

Школским програмом 

 

Руководиоци 

Стручних већа и 

тимова, чланови 

Актива, наставници 

техничког, 

информатике и 

физичког 

септембар 
-Усаглашавање планова рада Већа, Тимова, 

Актива са циљем унапређења рада школе 

Руководиоци 

Стручних већа и 

тимова, чланови 

Актива 

новембар 
-Анализа реализације Школског програма на 

крају првог класификационог периода 

Стручна већа, 

координатори 

тимова, чланови 

Стучног актива 

децембар 

-Праћење хоризонталне и вертикалне 

повезаности између различитих наставних 

предмета 

Руководиоци 

Стручних већа, 

педагог, 

руководилац 

јануар 

-Анализа реализације Школског програма на 

крају првог полугодишта 

 

Стручна већа, 

координатори 

тимова, чланови 

Стучног актива 



 

 

91 

 

март 
-Праћење реализације ваннаставних 

активности ученика 

Чланови Стручног 

актива у сарадњи са 

руководиоцима 

секција и члановима 

Парламента 

април 
-Анализа реализације Школског програма на 

крају трећег класификационог периода 

Стручна већа, 

координатори 

тимова, чланови 

Стучног актива 

мај 
-Праћење остваривања постављених циљева и 

задатака 

Педагог, 

руководилац, 

Александар 

Банковић 

јун 

-Евалуација реализације Школског програма 

на крају школске 2019/2020.године 

-Израда анекса школског програма за трећи и 

седми разред 

Директор, педагог, 

руководилац 

август 

-Израда извештаја о раду Стручног актива за 

развој школског програма 

-Договор око активности за наредну школску 

годину 

Чланови Стручног 

актива 

 

 

 



 

6.3. ТИМОВИ 

 

 

6.3.1. План тима за инклузивно образовање  

 

 
 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци активности Начин реализације 

Септембар 

Конституисање и израда плана за школску 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

Координатор и сви чланови 

Тимa 

 

 

Усаглашавање плана  са ШР 

планом, планом тима за 

заштиту деце, планом 

самовредновања, планом за 

професионалну оријентацију, 

Тимом за осипање 

Усаглашавање планова рада Већа, Тимова актива са 

цилјем унапређенја рада школе 

Руководиоци Стручних већа и 

Тимова, чланови актива 

састанак 

Достављање докуметације (ИОП) средњим школама о 

,ИОПученицима који су пратили наставу по ИОП1 или 

ИОП2 

психолог 

логопед 

Слање копија  ИОПа поштом 

или лично 

Формирање вршњачких  група ученика/сарадника који 

пружају помоћ и подршку својим друговима  

Предметни наставници, 

одељенске старешине, Стручна 

већа 

Прикупљање података од 

предметних наставника, у 

писној форми 

Идентификација деце за индивидуализацију 

(ИОП1,ИОП2,ИОП3, план индивидуализације) 

 

Стручне сараднице Предметни 

наставници, одељенске 

старешине, Стручно веће за 

област предмета 

Организовани састанци за 

учитеље и наставнике у 

2,3,4,6,7,8 разреду 

 

Израда ИОПа и планова индивидуализације  за ученика 

другог , трећег, четвртог, шестог седмог и смог разреда 

 

Тимoви за додатну подршку 

Весна Димитријевић, Зорица 

Петровић, Гордана Николић 

Индивидулни састанци  

Тимова за додатну подршку 
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Организација састанака васпитача и учитеља- израда 

специфичног транзиционог план за ученике који су 

уписали 1 разред 

Педагог и психолог 

,учитељи, директор 

Тим за осипање 

Организовани састанци за 

учитеље и васпитаче  у 1 

разреду 

Организација састанака учитељ и наставника - израда 

специфичног транзиционог план за ученике који су 

уписали 5 разред 

 

❖ Педагог, психолог, логопед 

учитељи и одељенске 

старешине , учитељи  који су 

извели генерацију  4 разреда 

Стручна .већа 

Организовани састанци за 

учитеље и наставнике и 

одељенске старешине у 5  

разреду 

- Сазивање састанака са координаторима тимова, ради 

пружања подршке у реализацији плана  рада (делегирање 

одговорности, биност рокова, извештавање) 

директор Састанак са  координаторима 

Формирање тимова за пружање додатне подршке 

ученицима другог  разреда и по потреби осталих разреда 

❖ Директор Састанак са директором и 

стручним сарадницама. 

Октобар 

Пружање помоћи Тиму за професионалну оријентацију у 

укључивању деце којој је потребна додатна помоћ и 

подршка у радионице  

Одељенске старешине и стручни 

сардници, координатор ПО 

Указивање на ученике који 

имају потребу за подршком 

,укључивање у радионице 

Наставак сарадње са релевантним установама (Школа за 

децу оштећеног слуха, СОШО „Вукашин Марковић“, 

Кнегиња Љубица, Романипен, Интерресорна комисија, 

Развојно саветовалиште)   

Стручне сараднице, одељенске 

старешине  

 

 

састанак са дефектологом, 

представницима НВРО 

„Романипен“ или  Кнегиње 

Љубице 

Формирање тимова за пружање додатне подршке 

ученицима првог разреда 

директор састанак директора и стручних 

сарадника  

Праћење постигнућа и уклапања у колектив   ученика 

првог и петог разреда који су идентификовани као 

ученици којима је потребна додатна подршка или су на 

претходним нивоима образовања имали додатну 

подршку (Специфични транзициони план) 

стручне сараднице,  одељенски 

старешина, предметни 

наставници,  Тим за насиље (по 

потреби), Чланови тим з 

осипање 

индивидали разговори  

стручне службе и предметних 

наствника,  одељенских 

старешина посета часова 

првом и петом разреду 

Усвајање ИОП-а (Други, трећи, четврти, шести 

седми,осми   разред) 

Стручни тим за инклузиво 

образовање. Колегијум 

Састанак СТИО, П. Колегијум 
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Новембар 

Анализа постигнућа ученика у настави на крају првог 

наставног периода 

учитељи и предметни 

наставници,стручна већа 

Извештавање наставника и 

учитеља на одељенским 

већима и стручним већима 

Праћење напретка ученика који похађају допунску и 

додатну наставу  

предметни наставници, 

одељенске старешине 

Стручна већа 

 

Анализа похађања допунске и 

додатне наставе за ученике 

којима је потребна подршка на 

одељенским већима 

Израда планова индивидуализције , ИОП1, за ученике 

првог разреда и петог  разреда (као и ИОП2) 

Тим за додатну подршку 

координатор 

Израда планова  

 

Усвајање ИОПа на Колегијуму -Усвајање 

индивидуални образових планова за ученике1 и 5 

разреда 

Колегијум, Стручни тим за 

иклузивно образовање 

 Састанак СТИО Педагошки 

Колегијум 

Усвајање ИОПа 

Прављење базе података о броју  деце која су ромске 

нациоалности,   , број ученика који прима дечји додатак 

или МОП или ТНП, број ученика који са сметњама у 

развоју инвалидитетом или тешкоћама у учењу, број 

ученика који живе у хранитељским породицама или само 

са једним родитељем 

 ЧланЧлановиови тима за инклузивно 

образовање, координатор 

Црвеног крста, Педагошка 

асистенткиња, Чланови тим за 

осипање 

Прикупљање података од 

наставника, стручних 

сардника, одељенских 

старешина и родитеља ученика 

 

 

Сазивање састанака са координаторима тимова, ради 

пружања подршке у реализацији плана  рада (делегирање 

одговорности, биност рокова, извештавање) 

дирекдиректор Састанак са координаторима 

тимова 

 

Извештавање наставничког већа о раду тима за 

инклузивно образовање  

Коококоординатор Тима за инклузивно 

образовање 

 Седница Наставничког већа-

подношење извештаја 

Децембар 

Анализа постигнућа  ученика у настави на крају првог 

полугодишта 

Разредне старешине 1-8. разреда  Извештавање на одељенским 

већима и евидентирање о 

потребне подршке ученицима 

Праћење ангажовања деце у оквиру радионица 

професионалне оријентације 

Разредне старешине 7. и 8. Раз.  

,координатор Тима за ПО 

Извештавање Тима за ПО о 

укључености ученика у 

радионице  којима је потребна 

додатна подршка 
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- израда инструментата за тестирање ученика Стручна већа Састанци стручних већа 

- израда ИОП-а 3 и плана обогаћиввања  за ученике са 

изузетним способностима 

СТИО, предметни наставници, 

родитељи (сагласност за израду 

ИОП3) 

Састанак тимова за додатну 

подршку 

Евалуација специфичних транзиционих планова 

Одељенске старешине , стучне 

сараднице  

 

Реализација индивидуалних 

састанака  стручних сарадника 

и одељенских старешина 

Процена остварености Циљева 

на заједничким састанцима за 

евалуацију 

Јануар 

Евалуација активности реализованих у току првог 

полугодишта 

Координатор и чланови тима за 

инклузивно образовање 

Извештај о реализацији 

активности Инклузивног тима 

 

Израда специфичних транзиционих планова за ученике 

осмог разреда из осетљивих група-  планирање подршке 

за ученике осмог разреда ка средњој школи 

Логопед, психолог, родитељ, 

ПА и одељенски старешина  

Тим за осипање  

 

Инивидуални састанци тимова 

за додатну подршку 

Евалуација ИОП-а  

 

чланови тимова за додатну 

подршку  

 

Састанци  тимова за 

додатну подршку ,Писмено 

извештавање предметних 

наставника , стручних 

сарадника, одељенских 

старешина 

 

Израда ИОП-а 

 

 

 

Тимови за додатну подршку 

 

 

Састанци  тимова за 

додатну подршку ,Писмено 

извештавање предметних 

наставника , стручних 

сарадника, одељенских 

старешина 

Извештавање о раду вршњачких парова  

Предметни наставници, 

координтори стручних већа 

Колегију 

разматрање ефеката 

вршњачких парова и 

планирање даље подршке 
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Сарадња са релевантним установама-вртић Невен  

 

 

Стручне сараднице, одељенски 

старешина 

Слање Захтева за ИОП2, 

асистивну технологију 

дефектолошке третмане  

 

- Сазивање састанака са координаторима тимова, ради 

пружања подршке у реализацији плана  рада (делегирање 

одговорности, биност рокова, извештавање 

директор Састанак са  координаторима 

 
Извештавање наствничког већа о раду Тима Координатор Тима Седница наставничког већа 

подношењењ извештаја 

Фебруар 

Израда педагошких профила и плана индивидуализације 

ученика првог разреда 

Тимови за додатну подршку 

 

Индивидуални састанци 

стручне службе и наставника 

Евалуација ИОПа  током прве године примене (на 

тромесечном нивоу) 

Тимови за додатну подршку 

 

Индивидуални састанци Тима 

за додатну подршку 

 

Израда ИОПа   током прве године примене (на 

тромесечном нивоу) 

Тимови за додатну подршку Индивидуални састанци Тима 

за додатну подршку 

Усвајање ИОПа  током прве године примене (на 

тромесечном нивоу) 

СТИО , колегијум Усвајање ИОПа на сатанку 

СТИО 

Март  

Планирање и припремање пробног завршног испита за 

ученике којима је у претходном периоду пружана 

подршка (8 разред) 

Стручне сараднице , предметни 

наставници, одељенке 

старешине координатор за 

завршни испит 

Организација састанка са 

предметним наставницима 

,одељенским старешинама 

ППП презентација 

Идентификовање ученика за здравствену комисиују и 

окружну уписну комисије 

 

одељенске старешине 

координатор за завршни 

испит,Тим за ПО, стручни 

сардници  

Организација састанка са 

предметним наставницима , 

ППП презентација,  
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Април  

Праћење реализације планираних активности (пројеката 

и тимова) 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Координатори пројеката и 

тимова 

Састанак са члановима Тима за 

ШРП 

Анализа постигнућа ученика у настави на крају трећег  

наставног периода  

Разредне старешине 1-8. разреда 

и педагог , <стручно веће за 

оласт предмета 

Предметни наставници на 

одељенском већу 

Састанак ППТ презентација 

   

мај 

Организација састанака  са васпитачима   ПУ „Нада 

Наумовић“и Ђурђевдан ради идентификације  деце којој 

је потребна додатна подршка у образовању (предшколци) 

Стручне сараднице Иницирање сусрета са 

васпитачима на основу 

тестирања,договор око 

заједничког састанка 

Специфични транзициони план планирање подршке за 

ученике четвртог разреда  

Сви чланови тима за инклузивно 

образовање 

припремање  описа и 

специфичних карктеристика 

ученика  четвртог разреда 

којем је  потребна подршка 

Припреме за завршни испит за ученике којима је 

потребна додатна подршка 

Сви чланови тима за инклузивно 

образовање, предметни 

наставници  

Планирање подршки на 

пробном завршном испиту у 

склад са упутством за заршни 

испит (продужетак вреена, 

асистивна 

технологија,асистент) 

Избор асистента за завршни испит  

Сви чланови тима за инклузивно 

образовање одељенске 

старешине 

 

Предлог чланова Тима на 

састанку  

 Усвајање Индивидуалних образовних планова СТИО , колегијум  

 

- Сазивање састанака са координаторима тимова, ради 

пружања подршке у реализацији плана  рада (делегирање 

одговорности, биност рокова, извештавање) 

директор Састанак са  координаторима 

 

Пружање помоћи деци 8. разреда којој је потребна 

додатна подршка при избору занимања, сарадња са 

здравственом комисијом  

Стручне сараднице , одељенске 

старешине координатор за ПО  

Писање препорука 

здравственој комисији на 

основу мишљења наставника, 
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стручних сарадница и Тим за 

ПО  

јун 

Анализа постигнућа ученика у настави на крају школске 

године 

Разредне старешине 1-8. разреда 

, стручно веће за област 

предмета 

Преметни наставници на 

одељенским већима и 

стручним већима 

Извештавање о раду  вршњачких  група 

ученика/сарадника који пружају помоћ и подршку својим 

друговима  

Предметни наставници, 

одељенске старешине, Стручна 

већа 

Прикупљање података од 

предметних наставника, у 

писној форми 

Август  

Предлог плана и програма рада Тима за наредну школску 

годину 

Сви чланови Тима образовање 

 

Давање предлога на састанку  

 

Састанак са кординаторима   Тимова средњих школа и 

одељенских старешина и стручним сарадницама ради  

помоћи ученицима којима је потребна додатна подршка 

 

стручне сарднице психолог и 

логопед чланови тимова за 

додатну подршку и разредне 

старешине 8. Разреда 

 

Преношење усмених и 

писаних инормација о детету 

на састанку  

 

Током године 

 

Анализа реализације плана  

 

 

❖ Сви чланови Тима Чек листа урађених 

актвности, анализа 

квалитета рада  

Квартално Састанак са координаторима Тимова  
❖ Координатори Тимова састанак 

Извештаји, фотографије, записници, , ,записници одељенских већа стручних већа, , педагошки профили, ИОПи , планови индивидуализацје,   
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6.3.2. План тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 
 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

Формирање  Тима за заштиту деце  Бојан Конатар Састанак координатора тима и 

директора школе 

Aвгуст 

Израда Плана заштите деце од насиља Сузана Миловановић 

Мирјана Милојевић 

Састанак и заједничко писање плана  

Август 

Обука нових чланова Тима о улози и значају Тима за 

заштиту деце 

Сузана Миловановић 

Мирјана Милојевић 

ПП презентација  Септембар 

Израда спољашње мрежне заштите 

Формирање  унутрашње мрежне заштите на нивоу школе 

Сузана Миловановић 

Мирјана Милојевић 

Састанак и израда спољашње и 

унутрашње мреже,  

 

Септембар 

Успостављање  ланца одговорности у ситуацијама насиља Бојан Конатар Представљање процедура реаговања  

на Наставничком већу 

Септембар 

 

Вођење евиденције о понашању ученика на часовима и на 

одморима  

Катарина 

Туцаковић,Катарина 

Недић,  

одељенске старешине 

Представљање евиденционих 

листова на Одељењском већу 

Септембар 

Сарадња са  институцијама у циљу интервенције насиља 

(МУП,Центар за социјални рад, Дом здравља)  

Катарина Туцаковић, 

Катарина Недић, Бојан 

Конатар,Сузана 

Миловановић, 

ЈасминаЦветић 

Састанак  

Дописи 

Телефонски разговор 

Септембар 

Упознавање чланова Тима са  Упутством о поступању у  
установи образовања и васпитања и центара за социјални 

рад – органа старатељства у заштити деце од насиља 

Координатор Тима Достављање Упутства Септембар 

Упознавање чланова Колегијума са упуством о п оступању 

сазнања о присуству и коришћењу дрога  у образовно – 

васпитним установама 

Тим за заштиту Извештај, сасатанак Септембар 
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Сарадња са  институцијама у циљу превенције насиља 

(МУП,Центар за социјални рад, НВРО Романипен, Црвени 

крст, локалне телевизије, Дом здравља , Кнегиња Љубица) 

Бојан Конатар, Сузана 

Миловановић, Јасмина 

Цветић,  Мирјана 

Милојевић 

Састанак  

Дописи 

Телефонски разговор 

Септембар 

Прикупљање података о васпитним мерама и васпитно-

дисциплинским мерама  и анализа података  

Катарина Туцаковић 

Катарина Недић 

Састанак одељенског већа и 

бележење података у свеске 

одељенских већа 

Септембар 

јун 

Обезбеђивање  ризичних места у оквиру зграде и дворишта, 

фискултурне сале и обезбеђивање ризичних периода дана и 

активности када долази до повећаног ризика по безбедност 

(Караоке певање, Шоу денс, одмори између часова...) 

Катарина Туцаковић 

Катарина Недић 

Разредне старешине, 

дежурни наставници 

Састанак са одељенским 

старешинама и дежурних наставника 

Септембар 

јун 

Маркирање ризичних група ученика (насилници и жртве) и 

израђен план њиховог укључивања у ученички колектив  

Мирјана Милојевић, 

Сузана Миловановић 

Јасмина Цветић 

Педагошки асистент 

Пријављивање ученика од стране 

одељенских старешина и предметних 

наставника (пријаве за насиље)и 

израда плана 

 Септембар  

јун 

Укључивање два  члана Парламента у Тим Мирјана Милојевић, 

Гордана Видовић 

Препорука и избор ученика од стране 

ментора парламента 

Септембар 

Састанак посвећен пријављивање насиља и упознавање  са 

посебним Протоколом 

Мирјана Милосављевић 

Сузана Миловановић 

Члан парламента 

Записник Септембар 

Организовање часова и одељенских заједница  на тему 

насиља и превенције насиља (Упознавање са обичајима и 

културама друхих народа- Тимски час (географија, историја, музичко, 

ликовно, драмска секција,) заштита деце од злостављања на интернету) 

Руководиоци већа за 

област предмета 

Руководилац већа за млађе 

разреде одељенске 

старешине ПО 

Састанци стручних већа за област 

предмета и млађих разреда, 

одељенских већадоговор о часовима 

и извођење часова  

 Септембар 

јун 

Ажурирање електронске базе припрема  предметни наставници Реализација часова Октобар мај 

 Обавештавање наставника о обавезама у вези с 

пријављивањем насиља  

Милан Петровић, 

Сузана Тасић, Сузана 

Миловановић,  Мирјана 

Милојевић, 

Састанак одељенских већа Септембар 

Усаглашавање планова рада Већа,Актива са циљем 

унапређења рада школе 

Руководиоци стручних 

већа и тимови, чланови 

Актива(ШРП) 

Састанци септембар 
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Формирање вршњачких група ученика – сарадници који 

пружају помоћ и подршку својим друговима   

Актив предметних 

наставника, одељенске 

старешине, Стручна већа 

Састанак Септембар 

Реализација мере предвиђеним Акционим планом за 

унапређивање области и квалитета наставе и учења 

Директор, координатори 

тимова( директор) 

Стручно веће Октобар-мај 

Формирање вршњачких тимова за заштиту и вршњачку 

подршку и избор ментора 

Сузана Тасић Избор ученика од стране одељенских 

старешина, састанак 

Октобар 

Формирање ученичких група сарадника који пружају помоћ 

и подршку својим друговима 

Мирјана Милојевић, 

, Сузана Тасић 

Избор ученика од стране одељенских 

старешина, састанак  

Октобар 

Израда паноа о правима деце Предметни наставници Тематско одељенско веће 

часови 

Октобар 

Допуњавање правила понашања   ученика у учионици  уз 

учешће ученика  

Радмила Шиљковић 

Гордана Видовић 

Председник парламента 

Израда паноа Октобар 

Родитељски састанак на тему реаговања на насиље и 

последица кршења правила понашања у школи 

Одељенске старешине 

Чланови Ученичког 

парламента 

Катарина Туцаковић 

Катарина Недић 

Родитељски састанак Новембар 

Праћење постигнућа и уклапања у колектив ученика првог и 

петог разреда који су индетификовани као ученици којима је 

потребна додатна подршка 

Стручни сарадници 

Одељенске старешине 

Тим за заштиту ( по 

потреби) 

Тим за осипање 

Индивидуални разговори 

Стручне службе 

Одељенске старешине 

Октобар 

Организација састанака са руководиоцима стручних већа за 

области предмета и координаторима тимова 

Сузана Миловановић, 

Александра Костадиновић, 

одељењске старешине 

 

Састанци одељенског већа и израда 

паноа у учионицама 

 

 Октобар 

Прављење плана заједничких активности за текућу школску 

годину  

Сузана Миловановић 

Катарина Туцаковић 

Мирјана Милојевић, 

Јасмина Цветић 

 

Састанак Септембар 
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Одељењска заједница посвећена пријављивању насиља; 

припрема материјала и подела 

Мирјана Милојевић, 

Сузана Тасић ПП 

Радионице,  презентација Новембар мај 

Јавни час о холокаусту Никола Ненковић Радио емисија  Новембар 

Дефинисање фер-плеј правила и једна одељењска заједница 

посвећена фер-плеју –Када се такмичим ја фер навијам  

Милан Петровић 

Сузана Миловановић 

Мирјана Милојевић 

Одељенске старешине 

Припремљен материјал ѕа ЧОС и 

извођење ЧОС-а 

Новембар 

Недеља лепих порука Сузана Тасић 

Радмила Шиљковић 

Сузана Миловановић 

Јасмина Љубисављевић 

Гордана Видовић 

Ученички парламент 

Састанак са члановима парламента Новембар 

Организација фер-плеј турнира и 

такмичења у свим  

школским спортовима (2 пута годишње) 

Иван Станојевић 

Ненад Филиповић 

Милан Петровић 

Чланови парламента 

Организовање одељенских заједница, 

прикупљање материјала и израда 

паноа 

Децембар 

Међународни дан људских права , дискриминација, облици, 

препознавање ученика од петог до осмог разреда 

Педагошки асистент 

Тим за заштиту ученика 

радионице Децембар 

Трибина о Дечјим правима и заштити деце Мирјана Милосављевић 

Гордана Видовић( 

парламент) 

Трибина Децембар 

Организовање  семинара у вези са превенцијом насиља Бојан Конатар Организација семинара  Децембар-

мај 

Безбедност  на интернету - трибина Председник парламента 

Чланови парламента 8. 

Разред 

Мирјана Милосављевић 

Трибина Јануар 

  Састанак Парламента  посвећен пријављивању насиља Бојан Конатар ПП презентација Фебруар 

Праћење реализације планираних пројеката и тимова Стручни активи. 

Коордонатори пројеката, 

тимова, Бојан Конатар 

Извештаји Март 
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Савет родитеља посвећен реаговању  у ситуацијама насиља, 

упознавање са активностима Тима  

Сузана Миловановић. 

Јасмина Љубисављевић 

Извештавање Март 

Реализовање 

трибине за ученике и 

наставнике на тему Заштита деце  

Сузана Миловановић, 

Сузана Тасић 

Трибина  

Мај 

 

Коктел и додела диплома за најбоље стрелце и екипе и 

„најфер навијање“ 

Сузана Миловановић 

Мирјана Милојевић, 

Јасмина Љубисављевић 

Радмила Шиљковић 

Гордана Видовић 

Органиѕација коктела Март-мај 

Предолози за побољшање рада школских тимова Иван Станојевић 

Филиповић Ненад 

 Јун 

Записник са Савета родитеља,сценарио радионице, урађени 

панои, кодекс понашања, радио-емисија,извештаји 

руководилаца већа,записници са родитељског 

састанка,конкурсна документација, Правила понашања 

видљива у свим одељењима панои; ПП презентација, 

записник са Парламента, Извештај са трибине, извештаји са 

реализованих обука и фотографије, записници одељенског 

већа,припреме извештаји са семинара,распоред 

дежурства,истакнут на видним местима,књига дежурства 

наставника,дописи,пријаве за насиље,унутрашња и 

спољашња шема мрежне заштите окачена навидном месту 

Координатори тимова за 

заштиту деце, инклузивно 

образовање,самовреднова

ње и  за ПО 

састанак  

Мај јун 



6.3.3. План самовредновања рада школе 
 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА ВЕЗАНЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 
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АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 
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-формирање ти-ма 

и израда пла-на 

рада за ода-брану 
област вредновања 

септмбар 

2019. 

 

директор, члано-

ви тима 

 

/ 

директор је одре-

дио област вре-

дновања и донео 

одлуку о форми-

рању тима; тим је 

сачинио план рада  

увид у одлуку 

и план рада 

тима 

 

- усаглашавање 

планова рада већа, 
тимова и актива са 

циљем унапређења 

рада школе 

коориднатори ти-

мова, руководио-

ци стручних ве-

ћа, чланови акти-

ва 

тирангулација 

планови рада 

тимова и већа 

(активности и 

врменска ар-

тикулација) 

су усаглаше-

ни 

провера пла-

нираних акти-

вности и вре-

мена реализа-

ције упоређи-

вањем плано-

ва рада 
проучавање 

области квали-тета, 

стандарда и 

индикатора; до-
говор о станда-

рдима, индика-

торима и пока-
затељима које 

треба преиспи-тати  

 

 

 

директор школе, 

члаови тима за 

вредновање 

области (списак 

чланова тима дат 

је испод табеле) 

/ 

 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима;  

договорено је 

које стандар-

де и идника-

торе треба 

испитати; 

одабрани су 

инструменти 

и технике вре-

дновања;  

утврђена је 

временска ди-

намика реали-

зације акти-

вности 

 

 

 

 

 

чек листа реа-

лизације пре-

двиђених 

активности; 

записници са 

одржаних  са-

станка; 

 

одабир инстру-

мената, техни-ка 

који ће се 

користити при 

вредновању 

области/ста-

ндарда 

утврђивање вре- 

менске динамике 

реализације 

предвиђених 

активности 

идентификовање 

доказа за 

процену оства-

рености нивоа 

одређеног ста-

ндарда у свим 

индикаторима  
октобар 

2019. 
чланови тима 

анализирање документа-

ције (увид у педагошку 

документацију, примери 

документације, чек ли-

сте, упитници за наста-

внике, записници са 

већа и слично) 

утврђени су 

докази који ће 

се користити 

у процени, 

прикупљени 

су примери 

документаци-

је  

записник/ци 

са састанака; 

увид у попу-

њене чек ли-

сте/упитнике/ 

записнике, 

белешке у то-

ку рада, при-

мери докуме-

нтације; 

прикупљање 

доказа за про-

цену остваре-

ности одабра-них 

стандарда 

анализа доби-

јених података, 

састављање 

извештаја о 

вредновању 

области  

новембар 

2019. 

чланови тима 

 

статистичка 

обрада података 

 

састављен је 
извештај о про-

цесу самовре-

дновања; по-
днет је извештај 

Ученичком пар-

ламенту, Наста-
вничком већу, 

Савету родите-

ља, Школском 
одбору; тела су 

разматрала 

извештај и дала 
предлоге за 

унапређење 

записници са 

састанака 

стручних 

органа и тела; 

извештај о 

процесу само-

вредновања; 

увид у анкете, 

упитнике; пи-

сани предлози 

за унапређење 

области 

подношење 

извештаја 
директор школе / 

давање пре-длога 

за уна-пређивање 

уо-чених 

слабости 

децембар 

2019 - 

јануар 

2020. 

чланови тима, 

Ученички парла-

мент, Стручни 

органи школе, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

анализа извештаја 

о самовредновању; 

интервјуи, разго-

вори, анкете, упи-

тници 

анализа пре-

длога и писање 

акционог пла-на 

 

јун – 

август  
чланови тима 

/ 

 

 

израђен 

Акциони план 

записники са 

саст.,увид у 

Акц. план 
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ИЗАБРАНА 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

СТАНДАРДИ 
ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 

ИСХОДИ И 

КРИТЕРИЈУ-

МИ УСПЕХА 

НАЧИН 
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- проучавање 
стандарда и 

индикатора које 

треба преиспи-
тати  

 

 

 

 

фебруар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор школе, 

координатор 

тима Јасмина 

Новичић, члаови 

тима за 

вредновање 

области (списак 

чланова тима дат 

је испод табеле) 

/ 

 

 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима;  

договорено је 

који стандард 

и идникаторе 

треба испита-

ти;  

утврђени су 

докази кој и 

се користе за 

вредновање; 

одабрани су 

инструменти 

и технике вре-

дновања; 

утврђена је 

временска ди-

намика реали-

зације акти-

вности 

чек листа реа-

лизације пре-

двиђених 

активности; 

записници са 

одржаних  са-

станка; 

 

идентификова-

ње доказа за 

процену оства-

рености нивоа 

одређеног ста-

ндарда у свим 

индикаторима  

одабир инстру-

мената, техни-

ка и доказа ко-

ји ће се кори-

стити при вре-

дновању ста-

ндарда и идни-

катора 

утврђивање 

временске ди-

намике реали-

зације предви-

ђених активно-

сти 

прикупљање 

доказа за про-

цену остваре-

ности одабра-

них стандарда 

март 2020. чланови тима 

анализирање документа-

ције (увид у педагошку 

документацију, примери 

документације, чек ли-

сте, упитници за наста-

внике, записници са 

већа) 

попуњене чек 

листе и упи-

тници, копије 

документаци-

је као приме-

ри, белешке 

записник/ци 

са састанака; 

увид у попу-

њене чек ли-

сте/упитнике/ 

записнике, 

белешке у то-

ку рада, при-

мери докуме-

нтације;  

анализа доби-

јених података, 

састављање 

извештаја о 

самовредно-

вању  

 

 

април - мај 

2020. 

 

 

 

чланови тима 

 

 

статистичка 

обрада података 

састављен је 
извештај о про-

цесу самовре-

дновања; по-
днет је извештај 

Ученичком пар-

ламенту, Наста-
вничком већу, 

Савету родите-

ља, Школском 
одбору 

записници са 

састанака 

стручних 

органа и тела; 

извештај о 

процесу само-

вредновања; 

увид у анкете, 

упитнике; 

увид у писане 

предлоге за 

унапређење 

подношење 

извештаја 
директор школе / 

давање пре-

длога за уна-

пређивање уо-

чених слабости 

мај - јун 

2020. 

чланови тима, 

Ученички парла-

мент, Стручни 

органи школе, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

 

анализа извештаја 

о самовредновању; 

интервјуи, разго-

вори, анкете, упи-

тници 

Руководећи/ 

стручни орга-

ни и тела дали 

су предлоге за 

унапређење 

стандарда 

 анализа пре-

длога за уна-

пређење и пи-

сање акционог 

плана 

 

јун - август 

2020. чланови тима 
/ 

 

 

израђен 

Акциони план 

записник са 

састанака, 

увид у Акцио-

ни план 
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ОПШТЕ АКТИВНОСТИ ТИМА  

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Упознавање руководилаца 

стручних већа за области 

предмета са стандардима, 

индикаторима и доказима из 

области вредновања предви-

ђене планом самовреднова-

ња за шк. 2019/20. 

септембар 2019; 

фебруар 2020. 
координатор тима за 

самовредновање 

увид у записник(е) са саста-

нака 

састанак са Тимом за обе-

збеђивање квалитета и ра-

звој школе ради праћења 

реализације планираних 

активности и рада тимова 

квартално 

Тим за обезбеђивање квали-

тета и развој школе, дире-

ктор, координатори  школ-

ских тимова 

увид у документацију 

праћење реализације плани-

раних активности тимова и 

пројеката 

март 

2020. 

стручни актив за развојно 

планирање и координатори 

тимова и пројеката 

увид у документацију 

предлагање мера за 

унапређивање квалитета 

рада установе 

током школске године 
директор, Тим за самовре-

дновање 

анализа школске документа-

ције (РП, ГПР и планирање) 

утврђивање и развијање ме-

тодологије самовредновања 

у односу на стандарде ква-

литета рада установе 

током школске године 

Тим за обезбеђивање квали-

тета и развој школе, Тим за 

самовредновање рада школе 

увид у документацију, 

истраживање, анализе и сл. 

анализа извештаја о само-

вредновању 
јун 2020. директор и координатор Ти-

ма за обезбеђивање квалите-

та и развој школе, Тим за 

самовредновање 

увид у документацију разматрање извештаја о ре-

ализацији АП самовредно-

вања 

август 2020. 

ОЧЕКИВАНЕ ПОТЕШКОЋЕ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРЕ-

ДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРЕВА-

ЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА 

Очекујемо да при реализацији предвиђених активности може доћи до 

померања у времену реализације из следећих разлога: измена у кале-

ндару рада школе због непредвиђених околности у току школске године, 

динамике рада школе, усклађивања са другим задужењима носилаца 

активности, одсуства због стручног усавршавања и слично. Ове пробле-

ме превазићи ћемо тако што ћемо време реализације појединих акти-

вности усклађивати га са динамиком рада школе и обавезама чланова ти-

ма, као и заменом чланова тима услед непредвиђених околности. Свако 

померање рока реализације или промене у планираним активностима 

биће евидентиране и образложене. 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ОБЛАСТИ 1 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ 

И ИЗВЕШТАВАЊЕ: 

1. Јасмина Новичић, проф. енглеског језика и књижевности, координатор тима 

2. Бојан Конатар, директор школе, проф. историје 

3. Сузана Тасић, проф. разредне наставе, координатор тима за израду ШП 

4. Александар Банковић, библиотекар-медијатекар 

5. Јасмина Цветић, педагог, координатор тима за ШРП 

6. Виолета Стошић, проф. раз. наст., координатор тима за обезб. квалитета и развој установе 

7. Марија Нешић Велковски, проф. српског језика и књижевности, руководилац СВ језика... 

8. Мирјана Милојевић, психолог, координатор тима за ИОП 

9. Маја Мрдаковић, проф. ликовне културе, руководилац СВ за област предмета вештина 

10. Марина Катанић, проф. историје, руководилац СВ за област предмета друштвених наука 

11. Гордана Стевановић, проф. математике, руководилац СВ за област предмета природних наука 

12. Председник Савета родитеља, представник саветодавних органа школе 

13. Председник ученичког парламента, представник ученика 
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6.3.4. План рада тима за обезбеђивање квалитета  и унапређење установе 
 

 
Активности 

 

 
Време 

 

 
Начин 

 

 
Носиоци 

 

Договор о раду Тима, 
Анализа нових законских одредби и упутстава МПНТР 

Август, 
септембар 

Дискусија, 
Размена 
Закон и Правилници 

Директор, 
чланови 
Тима, 
 

Упознавање са законским и  реформским променама и 
њихово уграђивање у активности из делокруга рада Тима, 
усаглашавање планова рада са циљем унапређења рада 

август, 
септембар 

Увид, дискусија, 
размена, 
планирање, 
Закон и Правилници 

Директор, 
чланови 
ТОКРУ 

Састанак са координаторима свих школских тимова и актива 
Ради праћења реализације планираних активности, анализа 
рада тимова 

Септембар, 
децембар 

Размена, 
усаглашавање 

Координатор
и тимова,  
Тим за 
самовреднов
ање,ТОКРУ 

Идентификовање доказа и прикупљање доказа за процену 
остварености стандарда 1.1 и 1.2 

октобар 
Интервју, увид у 
документацију 

Тим за 
самовреднов
ање, 
координатор
и тимова 
руководиоци 
Већа 

Утврђивање и развијање методологије самовредновања у 
односу на стандарде квалитета рада установа 

Октобар, 
новембар, 
периодично 

Анализа, 
истраживање, 
планирање Тима за 
самовредновање 

Тим за 
самовреднов
ање 

Праћење развоја компетенција запослених фебруар 

Анализа извештаја 
стручног 
усавршавања у 
оквиру Стручног 
Већа 

Тим за 
професионал
ни развој. 
ТОКРУ 

Предлагање мера унапређивања квалитета рада установе фебруар 

Анализа 
школске 
документација ( 
Развојни план 
школе, ГПР)  и 
планирање 

Директор, 
координатор
и, Тим за 
самовреднов
ање 
Педагози, 
Тим ГПР, РПШ 

Анализа резултата самовредновања   кључне области 
Организација рада школе , управљање људским и 
материјалним ресурсима 

април 

 
Анализа, 
разматрање плана 
рада Тима за 
самовредновање 

Директор,   
Тим за 
самовреднов
ање        
чланови,ТОКР
У, 
ПК 

Анализа извештаја о самовредновању Јун 2020. 
Увид, разматрање 
извештаја о 
самовредновању 

директор и 
координатор 
ТС 
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Чланови тима: Виолета Стошић, учитељица, координатор, Бојан Конатар, директор, Јасмина Цветић, 

педагог, Мирјана Милојевић, психолог, Катарина Туцаковић, проф. немачког језика, Катарина Недић, проф 

музичке културе, Биљана Живковић, проф. Физике, Сања Печенковић, родитељ, Ђурђа Томашевић, ученица 

 

Тим има следеће надлежности :  

 прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у 

установи; 

 стара се о остваривању школског програма; 

  стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;  

 стара се о развоју компетенција;   

 вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника;  

 прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих;

Разматрање извештаја о реализацији Акционог плана 
самовредновања 

Август 2020. 
Увид, разматрање 
Акционог плана за 
самовредновање 

директор и 
координатор 

Самовредновање рада ТОКРУ август 
Разматрање, 
извештавање Тима 

Координатор  
ТОКРУ 

Израда извештаја о раду ТОКРУ 2019/20. август 
Разматрање, 
извештавање Тима 

Координатор 
ТОКРУ 

Израда инструмената за праћење рада тимова, стручних 
органа 

Друго 
полугодиште 

Размена, 
усаглашавање, 
Планови рада 
Тимова, 
План рада 
Педагошког 
колегијума 

Стручни 
сарадници 
ТОКРУ 

Извештавање на стручним и саветодавним органима школе 
У складу са 
динамиком 
рада органа 

 
Презентација 

Представник 
ТОКРУ 

Праћење напредовања ученика у односу на очекиване 
резултате; праћење остваривања циљева и стандарда 
постигнућа 

периодично 

Анализа утврђених 
показатеља 
Стручног Већа 
План педагошко-
инструктивног рада 
 

ПП, 
координатор
и стручних 
већа 

Анализа резултата спољашњег вредновања 

Након новог 
циклуса 
спољашњег 
вредновања 

 
Анализа и 
разматрање о 
стручно 
педагошком 
надзору 

Директор,           
чланови 
ТОКРУ,ПК 

Сагледавање потребе за одређеним аналитичко-
истраживачким активностима и коришћење добијених 
података за унапређивање о-в рада 

периодично 

Спровођење 
истраживања 
Анализа, 
планирање 

ПП,координат
ори САРП и 
ТС 

Давање стручног мишљења у поступцима за стицање звања 
наставника и стручних сарадника 

По потреби 
Вредновање, 
процена по деф. 
критериј. 

Директор,ПП 



6.3.5. План тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
Активност Начин реализације Носиоци активности Инструмент праћења Време реализације 

Формирање тима и 

креирање плана 

рада 

 

Дефинисање 

активности 

које ће тим 

реализовати у 

овој школској 

Години 

Прецизирање активности и подела 

задатака-Операционали 

зација рада 

Тим Записник тима Септембар 

Договор са наставницима 

и учитељима о 

организовању тематских 

дана и часова 

интегративне наставе 

Предлози и дефинисање тема  Тим  

Стручна већа 

Реализатори пројекта 

“Интегративне настава” 

Записник 

 

септембар 

Подстицање наставника 

да креирају и изводе 

часове који развијају 

међупредметне 

компетенције и код 

наставника који нису 

обухваћени реформама 

Даљи рад на креирању базе 

припрема за часове,израда 

припрема у складу са развојем 

међупредметних компетенција 

Стручна већа 

Стручни сарадници 

 

Тим 

 

База података,сајт септембар 

 

Током школске године 

Усаглашавање планова 

рада 

Усаглашавање планова рада Већа, 

Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 

Руководиоци Стручних 

већа и тимова, чланови 

Актива, 

директор,стручни 

сарадници 

Записник и 

Планови рада 
септембар 
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"Дан здраве хране и 

здравих стилова живота” 

Промоција здравих стилова живота  

Тим,  

Тим за ПО, Тим за 

превенцију осипања 

секције,учитељи , 

наставници 

Ученички 

парламент 

 

Извештаји, сајт 

, фотографије 

октобар 

Осмишљавање и 

реализација 

предузетничких акција -

новогодишњи и ускршњи 

вашарчић 

Израда и продајна изложба 

производа 

Промовисање предузетништва међу 

ученицима , родитељима и 

наставницима 

 

ученици , 

 Ђачки парламент,  

Савет родитеља 

Тим, 

 

Производи , извештаји , 

фотографије 

Децембар 

Април 

Укључивање родитеља у 

активности у школи 

(ученичко 

предутетништво) 

Продајна изложба производа 

Промовисање предузетништва међу 

ученицима , родитељима и 

наставницима 

Тим 

Тим за превенцију 

осипања 

Записник тима Децембар 

Април 

Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

Праћење реализације планираних 

активности (пројеката и тимова) 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Координатори пројеката 

и тимова 

директор 

Записник и 

Планови рада 
март 

Хоризонталне размене Приказ примера добре праксе 

пројектне наставе на педагошком 

колегијуму и наставничком већу 

Тим 

 

записник Друго полугодиште 
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Постицање развоја 

међупредметних 

компетенција у 

ваннаставним 

активностима 

 

Прикупљање секундарних 

сировина , продаја , статистичка 

обрада података 

 

Тим, чланови 

еколошке 

секције, 

Ученички 

парламент 

 

 

Сајт школе 

Извештаји  

Фотографије 

април 

Хуманитарне акције , промоција 

толеранције,Хигијена , прва помоћ 

 

Тим, Црвени 

крст,чланови 

еколошке 

секције, 

Ученички 

парламент 

 

 

Сајт школе 

Извештаји  

Фотографије 

Током  

школске  

године 

Изложба ученичких радова Наставници ликовне 

културе, учитељи 

 

Записник,фотографије Током школске године 

Организовање тематских квизова 

Развијање компетенција кроз 

такмичење 

Тим  

Наставници 

Секције 

Ђачки парламент 

фотографије, извештаји , 

пп презентације 

Током школске године 

 

 

 

 

Пројојектна настава у оквиру 

одељења  

Учитељи  

наставници  

ученици 

Пројектна документација 

продукти 

Током школске године 
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Пројектна настава Примена и квалитет пројектне 

наставе 

Тим 

Тим за обезбеђивање 

квалитета рада у 

установи 

 

Сајт школе 

Извештаји  

Фотографије 

Током  

школске  

године 

Промоција пројектне наставе Тим, наставници, Записник,фотографије Током школске године 

Реализација и 

организовање тематских 

дана и часова 

интегративне наставе 

Релизовање часова и тематских 

дана сарадња и размена искустава 

Тим  

Стручна већа 

Реализатори пројекта 

“Интегративне настава” 

Припреме наставника , 

анализа и дискусије о 

часовима , фотографије, 

панои , пп презентације 

Током школске године 

Статистичка обрада 

података 

Анализа података и њихова обрада, 

презентовање резултата 

Наставници математике 

и информатике  

ученици 

Документација 

Презентације 

Графикони 

 

Током школске године 

Вредновање 

резултата рада 

Анализа 

спроведених 

активности и 

учешћа 

чланова тима 

Тим  Записник и 

Упитници 

Мај 2020. 

 

 



6.3.6. План тима за професионални развој запослених  

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ  

НОСИОЦИ 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доношење плана рада Тима за школску 2019/2020. 

 

2. Расподела задужења међу члановима Тима и 

договор о раду Тима  

3. Прикупљање Евиденција стручног усваршавања за 

предходну школску годину и њихово вредновање 

3. Изв  4. Извештај о стручном усавршавању запослених за 

2018/2019. 

            5. Утрврђивање приоритета професиналног 

развоја…. 

            6. Подршка при изради Личних планова 

професионалног развоја 

            7. Процена потреба стручног усаврашавања на 

основу Личних планова запослених и акционих 

планова самовредновања и развојног планирања 

 

 

 

 

8. План стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

Тим за 

професионални 

развој 

Координатор 

 

Координатор 

 

Координатор 

 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

Координатор 

тима за 

самовредновање 

Руководилац 

стручног актива 

за развојно 

планирање 

Тим за 

професионални 

развој 

Руководиоци 

стручних већа 

октобар 

 

9. Предлог измена  Правилника вредновања сталног 

стручног усавршавања запослених 

10. Упознавање свих школских органа са 

Правилником о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи 

Тим за 

професионални 

развој 

Координатор 

Током школске 

године 

1.Обавештавање запослених о понуђеним 

семинарима и конкурсима 

2. Праћење стручног усавршавања у школи и ван 

школе  ( предавања, угледни часови, тематски дани, 

посете научним и другим установама, фестивалима, 

прикази семинара на којима учествују наставници и 

стручни сарадници ..) 

3. Праћење напредовања наставника и стручних 

сарадника. 

 

4. Савети/ подршка наставницима на захтев 

 

5. Сарадња са другим школама у оквиру 

професиналног развоја 

6. Сарадња са сручним друштвима  

 

Јасмина Цветић 

 

Тим за 

професионални 

развој 

 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 
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7. Сарадња са Центром за образовање Крагујевац 

8. Организација и праћење сатанака и обука у школи 

 

9. Планирање и праћење семинара, који се организују 

у школи 
 

10. Ажурирање већ постојеће електронске базе 

стручног усавршавања (ван установе) 

11. Ажурирање базе примера добре праксе 

професионални 

развој 

Директор 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 

Јасмина Цветић 
 

Јасмина Цветић 

По потреби 1. Праћење рада приправника Јасмина Цветић 

Август 

 

 

1. Изештај о раду Tима 

 

  2. Осврт на  на Правилник  вредновања сталног 

стручног усавршавања  и напредовању наставника, 

стручних сарадника запослених у 2019/2020. 

 3. Преиспитивање начина вредновања и сталног 

стручног усавршавања у школи зa школску 

2020/2021.  

 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим за 

професионални 

развој 
 

Тим за 

професионални 

развој 

Педагошки 

колегијум 
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6.3.7. План рада тима за прћење пројеката 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усаглашавање планова рада Већа, 

Тимова, Актива са циљем 

унапређења рада школе 

Руководиоци Стручних већа и 

тимова, чланови Актива 

 

септембар 2019. 

Избор чланова колектива за 

стручну посету/студијско путов. 

Директор 

Тим за праћење пројеката 
Септембар 2019. 

Културолошка припрема 

изабраних чланова колектива 

Тим за праћење пројеката Септембар/Октобар 2019 

Припрема представљања наше 

школе на стручној 

посети/студијском путовању 

Тим за праћење пројеката 

Стручни актив за развојно 

планирање, Директор 

Октобар 2019 

Договор и организација 

преношења искустава са стручне 

посете/студијског путовања  

Тим за праћење пројеката 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Новембар 2019 

Примена искустава са стручне 

посете/студијског путовања, у 

оквиру редовне наставе и 

ваннаставних активности 

Тим за праћење пројеката 

Наставници разредне и 

предметне наставе 

Децембар  2019 – јун 2020. 

 

Праћење реализације пројектних 

активности 

Тим за праћење пројеката 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Децембар 

Реализација пројектних 

активности (Еразмус) 

Тим за праћење пројеката, сви 

наставници, Директор 
Децембар 2019-јун 2020. 

 

Праћење реализације планираних 

активности (пројеката и тимова) 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Координатори пројеката и 

тимова 

март 

Евалуација реализованих 

пројектних активности 

Тим за праћење пројеката 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Јун 2020 

Евалуација реализације 

пројектних активности 

 

Тим за праћење пројеката 

Директор 
Јун 2020 

 

Реализација пројектних 

активности (нови пројекти) 

Тим за праћење пројеката 

Сви наставници, Директор 
По потреби у току школске 

2019/2020. 

Праћење конкурса за националне 

и међународне пројекте који се 

односе на унапређивање 

образовноваспитног процеса на 

свим нивима 

Тим за праћење пројеката, 

наставници 
Школска 2019-2020.год. 

Формирање пројектног тима Тим за праћење пројеката, 

наставници 

Школска 2019-2020.год. 

Припрема и пријава пројектне 

апликације 

Пројектни тимови Школска 2019-2020.год. 
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6.3.8. План тима за Професионалну оријентацију – на преласку из основне у 

средњу школу  

 
 

Активност Носиоци Начин реализације Време 

Договор о почетку 

рада ПО 

ПО тим На састанцима Август  

Договор о 
реализацији 
радионица са 
ученицима од  
првог до  осмог 
разреда 

Одељењске 

старешине,учитељи,ПО тим 

Састанак  Септембар 

Усаглашавање 

планова рада Већа, 

Тимова, Актива са 

циљем унапређења 

рада школе 

Учешће у раду 

тимова и 

колегијума 

Руководиоци Стручних већа 

и тимова, директор 

 

 
чланови колегијума и тимова 

Извештаји и планови 

 

 

 

Састанак  

Септембар 

 

 

 

септембар 

Припрема 

сценарија и 

почетак 

реализације 

радионица 

Тим ПО, одељењске  

старешине  

На састанцима, увидом у 

коментаре реализатора 

радионица 

  октобар – 

мај 

Сарадња са 
ученицима 
„Европски дан 
језика “ 

Вршњачки тим и Ивана 

Искреновић 

Реализација дана 26.септемба

р 

Организовање 

часова и 

одељенских 

заједница  на тему 

насиља и 

превенције насиља 

(Упознавање са 

обичајима и 

културама друхих 

народа- Тимски час 

(географија, историја, 

музичко, ликовно, 

драмска секција,) 

заштита деце од 

злостављања на 

интернету) (Тим за 

заштиту од 

злостављања и 

занемаривња....) 

 

Руководиоци већа за област 

предмета 

Руководилац већа за млађе 

разреде 

одељенске старешине , 

ПО тим   

Састанци стручних већа за 

област предмета и млађих 

разреда, одељенских 

већа,договор о часовима и 

извођење часова , или 

радионице из области 

самоспознаја ПО  

По потреби 

Промоција 

здравих стилова 

живота“ Дан 

здраве хране и 

ТМП,ПО тим,Тим за 

превенцију осипања,секције 

,учитељи,предметни 

наставници и УП 

Израда 

паноа,Представљање 

занимања оних који могу 

имати везе са обрадом 

Октобар  
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здравих стилова 

живота“  (Тим за 

међупредметно 

повезивање и 

предузетништво) 

хране,испитивањем 

квалитета..... 

Пружање помоћи 

ПО тиму у 

укључивању деце 

којој је потребна 

додатна помоћ и 

подршка у 

радионице (Тим за 

инклузивно 

образовање) 

Одељењске 

старешине,стручни 

сарадници, ПО координатор 

Указивање на ученике 

који имају потребу за 

подршком Укључивање у 

радионице  

Октобар 

Реализација 

радионица  

Одељењске старешине,ПО 

тим  

Одељењске заједнице 

 

 

 

 

Новембар 

Праћење 

ангажовања деце у 

оквиру радионица 

ПО  

 

Тестирање свих 

заинтересованих 

ученика 

укључујући и 

ученике из 

осетљивих група  

Израда 

специфичних 

транзиционих 

планова за 

ученике 8.разреда 

из осетљивих 

група    

 

Одељењске старешине 7.и 8. 

Разреда,Координатор ПО 

 

 

Психолог 

 

 

 

Логопед,психолог,родитељ, 

Пед.асистент,одељењске 

старешине,тим за превенцију 

осипања,ПО тим 

 

 

 

 

Извештавање ПО тима о 

укључености ученика у 

радионице,а којима је 

потребна подршка 

 

Тестирање и анализа 

 

 

Прикупљање извештаја и 

информација од носиоца  

 

 

 

 

Децембар  

 

 

 

децембар 

 

 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална 

оријентација  (из 

Плана Савета 

родитеља) 

Седница, Координатор Тима    Седница, фебруар 

Посета средњим 

школама или 

установама у 

окружењу,као и 

дочек школа које 

промовишу свој 

програм 

ученицима наше 

школе у 8. разреду  

 

ПО тим,одељењске 

старешине осмог разреда, 

  Помоћник  директора 

 

 

Посета школама или 

фирмама  

 

Март -мај 
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Праћење 

реализације 

планираних 

активности 

(пројеката и 

тимова (ШРП) 

Стручни актив за развојно 

планирање. Координатори 

пројеката и тимова 

Размена 

искустава,извештаји,плано

ви 

март 

Израда 
пропагандног 
материјала 
(флајери, панои 
...) и уређење 
кутка за ПО 

 

Тим ПО, 
ВТ, 

Уређивање кутка и 
прпремање матерјала 

Октобар-

мај 

Идентификова
ње ученика за 
здравствену 
комисију и 
окружну уписну 
комисију(Тим 
инклузије)  

Одељењске 

старешине,координатор за 

завршни испит,Тим за ПО 

Организација састанка Март  

Посета сајму 
образовања  

Сви чланови 

Парламента,Вршњачки тим 

за ПО 

Извештај Март 

Израда паноа 
критеријума за 
упис у средње 
школе и опис 
занимања 

Психолог,Пед.асистент,члано

ви Парламента,ВТ за ПО 
Пано Април  

Вашарчић,Продаја  Координатор ПО,Вршњачки 

тим,чланови Парламента 

Фотографисање,Извештај 

 

Април 

Пружање помоћи 

деци 8.разреда 

којој је потребна 

посебна подршка 

при избору 

занимања,сарадњ

а са здравственом 

комисијом(Тим 

за инклузију) 

Стручне сараднице 

,одељењске старешине 

,координатор ПО 

Писање препорука 

здравственој комисији на 

основу мишљења 

наставника и Тима за ПО 

Мај-јун 

Организовање 

дружења за 

Чланове ПО и 

чланове ВТ 

ПО тим,ВТ Састанак јун 

Одржати седницу 

Наставничког већа 

ради разматрања 

успеха владања 

ученика на крају 

другог 

класификационог 

периода 

Извештавање о раду 

тимова 
(План директора) 

Директор, координатори 

тимова,педагог, наставници 

разредне и предметне наставе 

 

Наставничко веће Јун  
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Евалуација и 

мониторинг 

Тим ПО Израда извештаја У току 

године 

Састанак са 

координторима 

Тимова средњих 

школа,стручним 

сарадницима 

ради помоћи 

уленицима 

којима је 

потребна посебна 

подршка 

Чланови тима за додатну 

подршку и одељењске 

старешине 8. разреда 

Информације о детету на 

састанку 

Август  

 

 

Акциони план је урађен у договору са тимом за ПО,и у сарадњи са осталим 

тимовима,плановима,стручним већима,а  који се могу ускладити са радом ПО.  ПО тим прати 

свој рад на основу извештаја о реализацији радионица,фотографисањем одређених 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.9. План тима за Подршку  ученицима и новопридошлим запосленима у прилагођавању школском животу  

 
 

Задаци   Активности Носиоци активности Време реализације Начин праћења 

- формирање тима и доно-

шење плана рада 

доношење одлуке о саставу 

тима; одабир коордиантора 

и писање плана рада тима 

директор, чланови тима 

 

септембар 2019. 

увид у одлуку о форми-

рању тима, увид у план 

тима, записник/ци са са-

станака 

- усаглашавање планова ра-

да тимова, већа и актива са 

циљем унапређења рада 

школе 

одржавање састанка са ра-

зменом информација о пла-

нираним активностима и 

динамиком реализације, 

усаглашавање, корелација 

и слично 

координатори тимова, 

руководи-оци стручних већа  

увид у документацију 

тимова, записник са 

састанка, триангулација 

- обавештавање ученика и 

родитеља о постојању и 

активностима тима, као и о 

начину сарадње  

- одржавање одељењске за-

јединице 

- представљање задатака и 

плана рада тима на родите-

љском састанку, Савету ро-

дитеља и Ученичком 

парла-менту 

учитељи првог разреда, одеље-

њске старешине петог разреда и 

одељења у којима има нових 

уче-ника, координатори тима 

 

увид у записнике са оде-

љењских заједница, ро-

дитељских састанака, 

Са-вета родитеља и 

Учени-чког парламента 

 -идентификовање ученика 

који имају проблема у при-

лагођавању школском жи-

воту (полазак у школу, на-

викавање на пети разред – 

прелазак на предметну на-

ставу, проблеми у учењу, 

ризично понашање, 

осетљи-ве групе и слично) 

-упознавање нових 

запослених са њиховим 

правима и обавезама  

-саведодавни рад и 

пружање потребне помоћи 

и подршке новопридошлим 

- разговор са ученицима, 

родитељима и вршњацима 

који примете да деца/ уче-

ници имају потешкоћа у 

прилагођавању животу у 

школи;  

- праћење постигнућа и 

вла-дања ученика 

формативним и 

сумативним оцењивањем 

-разговор директора, 

правне и педагошке 

службе и стручног већа за 

област рада са 

новозапосленим о 

- учитељи првог разреда 

- одељењске старешине петог 

разреда 

- одељењске старешине које до-

бију нове ученике 

- наставници који предају 

учени-цима 

- вршњаци 

- родитељи 

- стручни сарадници 

- Ученички парламент 

- чланови тимова за СТИО, 

спре-чавање осипања и тима за 

септембар 2019 – 

мај 2020. 

 

- евиденција 

одељењских старешина 

о разговорима са 

ученицима и родите-

љима - евиденција рада 

са ученицима 

педагошко-психолошке 

службе 

- белешке са радионица 

- документација тимова 

- записници са седница 

одељењских већа и стру-

чних већа 
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наставницима и 

ненаставном особљу  

њиховим правима и 

обавезама у току рада 

-оспособљавање за 

коришћење едневника и 

вођење педагошке 

документације 

-пружање помоћи у изради 

планова и припрема, као и 

планова за 

индивидуализовану 

наставу 

зашти-ту 

- директор, заменици, стручна 

већа (ОВ, НВ), педагошка 

служба, правна служба 

- писани извештај о 

броју идентификованих 

учени-ка, броју 

разговора и за-

пажањима о ефектима 

предузетих мера за при-

лагођавање 

- увид у писани извештај 

- рад са идентификова-

ним ученицима и њихо-

вим родитељима; 

- укључивање стручне 

службе и надлежних 

институција у рад по по-

треби 

- вођење евиденције о 

ра-ду са ученицима и 

роди-тељима (разговори, 

ради-онице, састанци, 

итд.) 

 

- индивидуални разговори 

оде-љењског 

старешине/учитеља са 

учеником и/или родитељи-ма 

- индивидуални  разговори 

ученика и/или родитеља са 

пе-дагогом/ психологом 

школе 

- радионице на часовима оде-

љењског старешине (рад на 

јачању самопоуздања, техни-

ке учења, друштвене 

вештине, заједништва и сл.) 

- пружање додатне помоћи у 

учењу и социјалним вештина-

ма у сарадњи са тимовима за 

ИОП, спречавање осипања, 

тимом за заштиту и Учени-

чким парламентом 

- према потреби 

обавештавање и укључивање 

центра за соци-јални рад, 

здравствених слу-жби, 

„Кнегиње Љубице“ и сл. 

- вођење евиденције о раду са 

ученицима и родитељима (бе-

лешке, записници, табеле и 

сл.) 
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извештвање о раду 

- сумирање рада и 

писање одељењских 

извештаја 

- писање извештаја стру-

чних служби  

- прикупљање извештаја 

од учитеља, одељењских 

старешина, стручне слу-

жбе и тимова (на крају 

сваког полугодишта) 

- састављање извештаја о 

раду тима (на крају го-

дине) 

- подношење извештаја 

према нивоима релева-

нтости (у оквиру одеље-

њске заједнице, на стру-

чним већима, Ученичком 

парламенту и Савету ро-

дитеља) 

- учитељи првог разреда 

- одељењске старешине петог 

разреда 

- одељењске старешине које до-

бију нове ученике 

- стручни сарадници 

- чланови тимова за СТИО, 

спре-чавање осипања и тима за 

зашти-ту 

јун – август 2020. 

- увид у појединачне 

извештаје носилаца 

акти-вности 

- увид у сумативни изве-

штај о раду тима 

процена рада, корекције 

и побољшања у плану 

рада тима за наредну 

годину 

- анализа рада тима 

- давање предлога за по-

бољшање рада 

- укључивање предлога у 

план за наредну годину 

- Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

- чланови тима за подршку уче-

ницим 

август - септембар 2020. 

-увид у извештај Тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

- увид у писане предлоге 

за побољшање рада 

(Акциони план) 

Чланови тима за школску 2019/20. годину су учитељи првог разреда Емина Златар, Јасмина Љубисављевић, Ерена Митровић, Милица 

Милошевић, Сузана Миловановић, Биљана Николић и и одељењске старешине петог разреда Јелена Луковић, Катарина Туцаковић, Иван 

Станојевић, Тања Мила-диновић и Катарина Недић. 

Напомена: у току школске године тиму ће се по потреби прикључити оне одељењске старешине које добију нове ученике. 

 



 
 

6.3.10. План рада тима за Превенцију осипања 
 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Избор чланова и 

конституисање тима 

-Директор Септембар 2019. 

-Израда плана рада тима -Чланови тима за превенцију 

осипања  

Септембар 2019. 

-Усаглашавање планова рада  

Већа,Тимова,Актива са 

циљем унапређења рада 

школе 

 

-Руководиоци Стручних већа и 

тимова,чланови Актива 

Септембар 2019. 

-Упознавање колектива са 

планираним активностима 

-Координатор тима за превенцију 

осипања 

-Стручнин актив за развојно 

планирање 

Септембар 2019. 

-Израда плана пружања 

подршке деци из осетљивих 

група 

-Чланови тима за превенцију 

осипања 

Септембар 2019. 

-Упознавање родитеља са 

постојањем и сврхом Тима за 

превенцију осипања на 

родитељским састанцима и 

Савету родитеља 

-Одељењске старешине 

-Координатор Тима за превенцију 

осипања 

Септембар-

Октобар 2019. 

-Кућне посете и израда 

конкретних планова подршке 

породицама из којих су деца 

у изузетном ризику од 

осипања из образовног 

система 

-Педагошки асистент 

-Чланови Тима за превенцију 

осипања 

Септембар 2019.-

Јун 2020.(према 

потребама,два пута 

месечно) 

-Идентификација ученика 

који су у ризику од осипања 

и израда ИППО за ученике 

(ризик већи од 0,60) 

-Одељењске старешине 

-Чланови Тима за превенцију 

осипања 

Октобар 2019. 

-Промоција здравих стилова 

живота 

-Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

-Тим за ПО 

-Тим за превенцију 

осипања,секције,учитељи, 

наставници 

-Ученички парламент 

Октобар 2019. 

-Осмишљавање радионица од 

5.до 8. разреда на тему 

важности образовања 

-Ученички парламент 

-Одељењске старешине 

-Педагошки асистент 

Октобар 2019. 

-Формирање вршњачких 

парова у учењу у оквиру 

одељења 

-Учитељи 

-Предметни наставници 

-Стио тим 

-Ученици 

 

Октобар 2019. 
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-Израђена база података о 

ученицима:ромске 

националности,избегла 

лица,ученици који примају 

дечији додатак,ученици са 

сметњама у развоју,ученици 

који живе у хранитељским 

породицама 

-Одељењске старешине 

-Педагошки асистент 

База података се 

попуњава током 

целе године 

 

-Реализација мера 

предвиђених Акционим 

планом за унапређење 

области квалитета наставе и 

учења 

-Директор 

-Координатори тимова 

Октобар 2019.-Мај 

2020. 

-Сарадња са локалним 

установама(Центар за 

социјални рад,Црвени 

крст,Канцеларија 

координатора за ромска 

питања,Мобилни тим за 

подршку инклузији Рома на 

локалном нивоу) 

--Педагошки асистент 

-Координатор Тима за превенцију 

осипања 

-Тим за заштиту ученика од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања 

Октобар 2019.-Јун 

2020. 

-Реализација планираних 

активности 

-Чланови Тима за превенцију 

осипања 

-Стручни актив за развојно 

планирање 

Октобар 2019.-Јун 

2020. 

-Формирање вршњачких 

ментора у оквиру ученичког 

парламента који пружају 

подршку у 

социјализацији,комуникацији 

и учењу ученицима који су у 

ризику од осипања 

-Ученички парламент 

-Одељењске старешине 

-Тим за заштиту ученика од 

дискриминације,насиња,злостављања 

и занемаривања 

Октобар 2019. 

Континуирано 

Радионице за 

родитеље/саветодавни рад: 

-важност образовања 

-улога породице у 

образовању деце 

-опасности услед осипања 

деце из образовног система 

-Педагошки асистент 

-Координатор Тима за превенцију 

осипања 

Окотобар 2019. 

Новембар 2019. 

Децембар 2019. 

-Реализација радионица  

-Ученички парламент 

-Одељењске старешине 

Новембар 2019. 

-Саветодавни рад са 

родитељима деце која су у 

ризику од осипања 

-Родитељи,одељењске старешине 

-Педагошки асистент 

Континуирано 

Трибина о Дечјим правима и 

заштити деце 

Психолог 

-Тим за заштиту деце од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања 

-Тим за превенцију осипања ученика 

Децембар 2019. 
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-Праћење реализације  

активности  у оквиру 

превенције осипања и 

пружања подршке  деци из 

осетљивих група 

-Чланови тима  за превенцију 

осипања 

-Стручни актив за развојно 

планирање 

Децембар 2019. 

-Укључивање родитеља у 

активности и радионице у 

школи(ученичко 

предузетништво) 

-Родитељи,одељењске старешине 

-Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва  

-Педагошки асистент 

Децембар 2019. 

Април 2020. 

-Израда специфичних 

транзиционих планова за 

ученике 8.разреда 

-Тим за професионалну оријентацију 

-Логопед 

-Психолог  

-Педагошки асистент 

-Родитељи 

-Одељењске старешине 

-Тим за превенцију осипања 

Јануар 2020. 

 

-Праћење  реализације 

планираних 

активности(пројеката и 

тимова) 

-Стручни актив за развојно 

планирање 

-Координатори тимова и п-ројеката 

Март 2020. 

-Евалуација ефеката 

реализованих активности у 

оквиру превенције осипања 

-Чланови тима за превенцију 

осипања  

-Стручни актив за развојно 

планирање 

-Директор 

Јун 2020. 

-Евалуација рада тима  -Чланови тима за превенцију 

осипања 

Јун 2020. 

-Писање и подношење 

извештаја о раду Тима за 

превенцију осипања 

-Чланови Тима за превенцију 

осипања 

-Координатор Тима за превенцију 

осипања 

Август 2020. 

-Предлог плана и програма 

рада Тима за наредну 

школску годину 

-Састанак са координаторима 

Тимова средњих 

школа,одељењским 

старешинама и стручним 

сарадницима ради помоћи 

ученицима  којима је 

потребна додатна подршка 

-Инклузивно образовање  

-Чланови Тима за превенцију 

осипања 

-Одељењске старешине 8.разреда 

Август 2020. 

 

Евалуација: 

Критеријум успеха:Смањено осипање ученика 

Инструмент:Увид у педагошку документацију 

Носиоци активности:Одељењске старешине 



6.4. План рада Педагошког колегијума 
 

Време Активности Извршиоци 

 

С
еп

т
ем

б
а
р
 

1. Конституисање новог колегијума и подела задужења 

2. Доношење Плана рада Колегијума 

3. Анализа прошлогодишњег рада Колегијума 

4. Задужења наставника у оквиру Стручног већа (часови, слободне активности, секције, 

тимови)  

5. Анализа планова рада тимова на основу извештаја Тима за обезбеђивање квалитета 

рада школе 

6. Евиденција постојећих наставних средстава и наручивање стручне литературе и 

дидактичког материјала 

7. Анализа приоритета Школског развојног плана за 2019/2020.г. 

8. Упознавање чланова Колегијума са Протоколом о поступању у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

9. Давање стручног мишљења у поступку за стицање звања наставника и стручног 

сарадника 

10. Планирање обиласка часова одељења првог и петог разреда 

1. Директор школе 

2. Чланови Колегијума 

3. Директор 

4. Руководиоци Стручних већа 

5. Координатори тимова 

6. Стручна већа 

7. Педагог 

8. Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

9. Чланови Колегијума 

10. Директор, ПП служба 

 

О
к

т
о
б
а
р

 

1. Анализа критеријуми оцењивања  

2. Организација Дечје недеље 

3. Запажања о првим оценама ученика (распоред писмених вежби и писмених 

задатака) 

4. Анализа иницијалног тестирања 

5. Усвајање индивидуалних образовних планова 

6. Анализа рада Ученичког парламента 

7. Планирање стручног усавршавања на основу личног плана професионалног 

развоја и анализе стручног усавршавања у стручним већима из области предмета 

и стручног веђа за разредну наставу 

8. Планирање угледних и огледних часова 

 

1. Педагог школе 

2. Дечји савез 

3. Руководиоци стручних већа 

4. Руководиоци стручних већа 

5. Тим за инклузију 

6. Представници Ученичког 

парламента 

7. Тим за професионални развој 

8. Стручна већа, педагог 
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Н
о
в
ем

б
а
р
  

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода (оквирни преглед) 

2. Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција  

3. Организација часова предметне наставе за ученике 4. разреда  

4. Идентификовање ученика који су у ризику осипања из образовног система 

5. Усвајање ИОП-а за ученике првог и петог разреда 

1. Педагог 

2. Стручна већа 

3. Стручна већа 

4. Тим за осипање 

5. Тим за инклузију 

Д
ец

ем
б
а
р

 

1. Недеља школског спорта – организација турнира 

2. Вршњачка едукација: рад вршњачких парова 

3. Праћење пројектних активности 

4. Анализа рада Ученичког парламента 

5. Извештавање о раду школских тимова 

6. Тим кликери- рад са децом изузетних способности у области логичко-математичких 

способности 

1. Актив наст. физ. 

2. Психолог 

3. Тим за праћење пројеката 

4. Представници Ученичког 

парламента 

5. Координатори тимова 

6. Психолог 

Ј
а
н

уа
р

 

1. Припрема  и организација  такмичења 

2. Анализа вођења, уредности, ажурности школске документације 

3. Извештај о стручном усавршавању наставника 

4. Анализа педагошко- инструктивног рада са предлогом мера за побољшање квалитета 

наставе 

5. Анализа рада тимова 

6. Припрема за организацију свечаности поводом Савиндана 

1. Стручна већа 

2. Директор, ПП служба, 

помоћници директора 

3. Директор, Тим за 

професионални развој 

4. Директор, ПП служба 

5. Координатори тимова 

6. Директор, литерарна и драмска 

секција, помоћници директора 

Ф
еб

р
уа

р
 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција 

3. Припрема и организација  такмичења 

4. Договор о припремној настави за ученике 8. разреда 

5. Професионална оријентација – реализација плана и интересовање ученика 

6. Избор уџбеника, приручника и друге литературе која ће бити коришћена у 

настави у наредној школској години 

7. Усвајање ИОП-а током прве године примене на тромесечном нивоу 

8.   Анализа одржаних угледних- огледних часова 

1. Педагог 

2. Стручна већа 

3. Стручна већа 

4. Педагог, Стручна већа 

5. Тим за ПО 

6. Стручна већа 

7. Тим за инклузију 

8. 8.         Стручна већа, педагог 
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М
а
р
т

 
 

1. Анализа остварених резултата на такмичењима 

2. Анализа рада Ученичког парламента 

3. Примери добре праксе- интегративна настава 

 

1. Стручна већа 

2. Представници Ученичког 

парламента 

3. Стручна већа, педагог 

А
п

р
и

л
  

1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

2. Реализација редовне наставе, допунског и додатног рада.и рада секција 

3. Анализа учешћа на конкурсима ( ликовни и литерарни) 

4. Информације у вези са припремама за пробни завршни 

 

1. Педагог 

2. Стручна већа 

3. Руководиоци стручних већа 

4. Комисија за завршни испит 

М
а
ј/

 Ј
ун

 

 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају наставне године од 1. до 8. разреда 

2. Анализа реализације плана и програма рада Стручних већа 

3. Анализа рада и предлози за побољшање рада школских тимова 

4. Недеља школског спорта- школски турнири 

5. Анализа реализације приоритета Школског развојног плана  

6. Анализа вођења, уредности, ажурности школске документације 

7. Извештај о раду Ученичког парламента 

8. Анализа педагошко- инструктивног рада са предлогом мера за побољшање квалитета 

наставе 

9. Анализа одржаних угледних- огледних часова 

10. Вредновање ИОП-а 

 

1. Педагог 

2. Руководиоци стручних већа 

3. Педагог и психолог, 

координатори тимова, директор 

4. Актив наставника физичког 

5. Педагог 

6. Директор, ПП служба, 

помоћници директора 

7. Представници Ученичког 

парламента 

8. Директор, ПП служба 

9. Директор школе 

10. Тим за инклузију 
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А
в
гу

ст
 

1. Извештај о стручном усавршавању наставника 

2. Предлог плана и програма рада стручних већа за наредну школску годину 

3. Извештај о раду Педагошког колегијума у текућој школској години 

4. Праћење пројектних активности 

5. Разматрање извештаја о самовредновању и давање предлога за унапређење 

1. Директор, Тим за 

професионални развој 

2. Стручна већа 

3. Директор 

4. Тим за праћење пројеката 

5. Тим за самовредновање  

  Извештавање о педагошко- инструктивном раду тј. квалитативна анализа присутности 

индикатора у пракси и остварености примене мера иа Акционог планасамовредновања 

 

Тим за самовредновање 

Евалуација реализације плана врши се увидом у педагошку документацију, увидом у извештаје и др. 

 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

1. Бојан Конатар, директор 

2. Катарина Туцаковић, помоћник дир. 
3. Катарина Недић, помоћник директора 

4. Мирјана Милосављевић, психолог 

5. Јасмина Цветић, педагог 

6. Биљана Маринковић, логопед 

7. Александар Банковић, библиотекар 

8. Слађана Миладиновић, асистент  
 

 
 

Руководиоци стручних већа: 

9. Марија Нешић Велковски 

10. Марина Катанић 

11. Гордана Стевановић 

12. Маја Мрдаковић 

13. Сузана Тасић 

14. Милица Милошевић  

 

Координатори тимова: 

15. Сузана Миловановић 

16. Јасмина Новичић 

17. Кристина Стојановић 

18. Ивана Искреновић 

19. Виолета Стошић 

20. Слађана Милошевић 

21. Марија Вукојевић 

 

 

 

 

 



6.5. Планови рада стручних сарадника 
 

6.5.1.План рада педагога   
 

Подручије 

делатности 

Активности Време реализације Напомена 

 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учествовање у изради акционих планова школског програма и развојног 

плана установе,  

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих 

делова 

3. Припремање годишњeg и месечних планова рада педагога, 

 

4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања 

потреба ученика, родитеља,  

5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике, 

 

6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама, 

7. Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и 

изради дидактичког материјала, наставних средстава, 

8. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања и примене, 

9. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада,  

10. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце 

и ученика у природи, 

11. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа 

деце, односно ученика, медијског представљања и слично, 

12. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског 

старешине, секција, 

13. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава, 

IX  

IX 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX 

По одлуци директора 
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14. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика 

који су упућени да понове разред.  
15. Припремање специфичних транзицоних планова  

15. Планирање и припремање  пројектне наставе са предметним      наставницима и 

учитељима 1,2,5 и 6 разреда 

16. Планирање мера спречавања осипања са одељенским старешинама и педагошким 

асистентом 

VIII 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

VIII 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовања 

деце, односно ученика, 

2. Праћење реализације образовно-васпитног рада, 

3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката,као и ефикасности нових 

организационих облика рада, 

4. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана, 

5. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 

наставника, стручног сарадника, 

6. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које 

реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у 

циљу унапређивања  образовно-васпитног рада, 

7. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих 

програма  образовно-васпитног рада, 

8. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање, 

9. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним 

и пријемним испитима за упис у средње школе,  

10. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика, 

11. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха,  

12.  Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I  

 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

XI,II,IV,VI 

По потреби 

По потреби 

VIII, IX 

XI, II, IV, VI, VIII 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 
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РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада,  

 2. Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање 

програма и праћење стручне литературе), 

3.  Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,  

 

4. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци, 

5. Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и других 

облика образовно-васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за 

њихово унапређење,  

6. Праћење начина вођења педагошке документације наставника,  

 

7. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика,  

8. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју),  

9. Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним 

разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју,  

10. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, 

тимова и комисија,  

12. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, 

актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,  

19. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 

рада,практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског 

старешине и секција,  

      IX           

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 
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20. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика,  

21. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединихсадржаја часа 

одељењске заједнице,  

22. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом,  

23. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу,  

24. Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

По потреби 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу,  

2. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика),  

3. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, 

преласка ученика између школа,  

4. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање 

помоћи и подршке,  

5. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању,  

6. Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних акт.  

7. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и 

активности стручних и невладиних организација,  

8. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење слободног времена,  

9. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања 

конфликата, популарисање здравих стилова живота,  

10. Учествовање у изради педагошког профила ученика за децу односно 

ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног 

образовног плана,  
11. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији,  

V,IV  

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 
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12.  Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права. 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима 

увези са организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада,  

2. Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним 

темама,  

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно-

образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација 

у свим сегментима рада установе,  

4.  Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама 

у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији,  

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој ученика у циљу представљања корака 

и начина поступања установе,  

6. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена 

ученика,  

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,  

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету 

   X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI                 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

По потреби 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење,  

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација,  

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе, 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI    

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I 

IX, VI, VIII 
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УЧЕНИКА 4. Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава, 
5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи,  

6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција,  

7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке ученицима за које се доноси индивидуални 

образовни план,  

8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

VIII 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI   

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

По потреби 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1. Учествовање у раду наставничког већа, (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно наставничких 

компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. ( Тим за 

инклузивно образовање,  Тим за превенцију осипања ученика,  Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  Тим за самовредновање,  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,  Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе) 

3. Учествовање у раду педагошког колегијума и стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма,  

 

4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 

 

 

 

 

 

 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I    

 

    

 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI   
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САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада установе,  

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,  

3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских 

односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја 

деце и младих,  

4. Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација,  

 

5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима за младе,  

6. Сарадња са националном службом за запошљавање  

 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI   

 

По потреби 

X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

По потреби 

По потреби 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем 

нивоу,  

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности на нивоу школе,  

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога,  

4. Прикупљањеподатака о ученицима и чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога,  

5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне 

литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног 

удружењ, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 

акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства 

и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,V

I   



6.5.2.План рада  психолога 
 

Подручије 

делатности 

Активности Време реализације Напомена 

 

Планирање и 

програмирање 

образовно 

васпитног рада 

1. Израда годишњих и месечних планова рада психолога, Учешће у изради плана 

професионалне оријентације , израда плана ВТ за ПО 

2. Израда плана рада Ученичког парламента 

3. Ирада плана за инклузивно образовање и плана тима за заштиту деце 

4. Израда индивидуалних образовних програма 

5. Помоћ наставницима у планирању образовно васпитог рада 

6. Планирање набавке стручне литературе и учешће у набавци и изради 

дидактичког материјала, наставних средстава,  

7. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

плана рада ,одељењског старешине, секција, 

8. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

завршним и пријемним испитима за упис у средње школе, 

9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 

развоја 

10. Припремање специфичних транзицоних планова  

11. Планирање и припремање  пројектне наставе са предметним      наставницима и 

учитељима 1,2,5и 6 разреда 

12. Планирање мера спречавања осипања са одељенским старешинама и 

педагошким асистентом 

 

 IX 

IX 

IX 

IX 

IX-XI-XII,II,III 

IX 

X 

 

IX 

 

III,IV 

 

IX 

 

IX,V,VI 

 

X, XI,II 

X 

 

Праћење и 

вредновање 

образовно 

васпитног  

1. Посета часовима 

2. Праћење и учешће у реализацији плана  инклузивног образовања и плана тима 

заштите деце од насиља, тим за самовредновање 

3. Праћење прилагођавања ученика 1. и 5. разреда 

4. Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за децу 

5. Праћење и вредновање  примене плана регулисања понашања 

6. Анализа рада Ученичког паламента, тима за заштиту деце , Тима за инклзивног 

образовања и Вршњачког тима за ПО 

7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које 

реализује установа или нека друга институција 

 

 

 

Током целе године 

 

 

 

XII,VI 

XI,I,IV,VI 
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8. ,Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање, 

9. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих 

програма васпитно–образовног рада 

10. Праћење реалицаје специфичних транзиционих планова и врендовање ефеката 

предложених мера 

11.  Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика, 

XI,I,IV,VI 

 

VIII 

 

X-XII 

 

XI,II 

Рад са у 

наставницима 

1. Упознавање учитеља 1. разреда са специфичностима неке деце и децом са 

сметњама у развоју 

2. Пружање помоћи одељењским старешинама у васпитном раду одељења 

3. Праћење начина вођења педагошке документације наставника, 

4. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о 

посећеној активности, односно часу, као и предлагањем мера за унапређење 

праћеног сегмента васпитно- образовног, односно образовно- васпитног 

процеса 

5. Учешће у изради педагошких профила, планова, регулисања понашања 

деце и планова прилагођавања рада са ученицима који имају проблеме у 

учењу и понашању 

6. Пружање подршке  наставницима у  области; стварања подстицајне 

атмосфере у групи, односно на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу, 

7. Оснаживање наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, односно деце, 

развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју 

8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као 

и појава неадаптивних облика понашања  и предлагање мера за њихово 

превазилажење 

9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима 

јепотребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју), 

10. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу дечјег, односно 

ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Током целе године 
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интерперсоналних односа у групама, односно одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово превазилажење 

11. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и 

склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере 

ученика 

12. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно 

старатељим 

13. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија, 

Рад са ученицима 1. Провера спремности за полазак у школу 

2. Пружање психолошке помоћи детету у акцидентним кризама 

3. Организовање трибина, радионица, такмичења  за ученике и 

4. наставнике на тему: Дечја права и Заштита деце, организовање школског 

такмичења „Шта знаш о Црвеном крсту“, организовање радионице о 

инклузији, болести зависности 

5. Пружање подршке ученивцима који су у ризику од оспипања 

6. Обука деце за ненасилно решавање сукоба 

7. Менторисање рада Ученичког парламента и пружање подршке у  

ученичком активизму и  и партиципацији у школском животу(Вашарчић, 

Здрави стилови живота, Дебата, Подршка у формирау Тимова за пружање 

вршњачке помоћи, ученицима који су од ризику од осипања, Ћоше 

успешни, анкетирање о насиљу,радионице.....). 

8. Оснаживање ученика за пријављивање насиља 

9. Појачан васпитни рад за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права, 

10. Идентификовање ученика са изузетним способностима 

11. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за 

ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне 

психологије 

12. Пружање подршке у избору занимања свим ученицима укључујући и децу 

из остељивих група.  

 

V,VI 

 

 

Током целе године 

 

 

ХI 

Током целе године 

 

 

 

 

 

II 

X,I 

 

III 
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Рад са 

родитељима 

1. Саветодавни рад са родитељима чија деца имају сметње у развоју, учењу и 

понашању 

2. Саветодавни рад са родитељима чија деца врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачан васпитни рад 

3. Учествовање у реализацији програма сарадње са родитељима  (тематски 

родитељски састанци ) 

4. Сарадња са Саветом родитеља у области Инклузивног образовања, Тима за 

насиље, Ученичког парламента 

5. Пружање психолошке подршке помоћ родитељима чија су деца у акцидентној 

кризи 

                Током целе 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем детета 

1. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 

посао наставника 

2. Посета одељенским заједницама 1 и 5 разреда са циљем у адапацију ученика на 

школску средну  

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализe (Анализа годишњег плана рада, 

извештавање Тимова, Анализа уписаних првака, Анализа посећених часова) 

4. Сарадња са Педагошким асистентом и у координацији активности у пужању 

подршке ученицима из остељивих група (рад са родитељима, организација 

радионица, рад са ученицима,),  

5. Редовни састанци са директором и стручним сарадницима и помоћницима 

6. Прегледање , ажурираности, уредности и вођења докуметације 

 Током целе године 

-октобар 

 

 

 

Током године 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

1. Координација рада тима за инклузивно образовање 

2. Учествовање  Тима за инклузивно образовање 

3. Учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију 

4. Учествовање у раду педагошког колегијума 

5. Учествовање у раду Тима за превенцију осипања 

6. Учествовање у раду Тима за насиље 

7. Учествовање у раду Тима за самовредновање 

8. Учествовање у раду Тима за међупредмене компетенције 

9. Учествовање у тиму за унапређење квалитета рада установе 

10. Учествовање у тиму за самовредновање 

11. Јачање капацитета тимова у осмишљавању актвности, препознавању, 

заједничких активности, квалитативна анализа рада тимова, 

 

    Током целе 

године 

 



 

 

141 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама,орган

изацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са Интерресорном комисијом, Школом за децу оштећеног слуха и 

СОШО „Вукашин Марковић“и Центром за развој социјалних услуга „Кнегиња 

Љубица“, 

2. Сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Националном службом 

за запошљавање, Центром за стручно усавршавање наставника, Сарадња са 

НВО „Романипен“ 

3. Учешће у раду актива стручних сарадника  Крагујевца, 

4. Сарадња с вртићем „Невен“ 

 

 

 

Током целе године 

 

 

 

X, 

 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

1. Формирање ученичких досијеа 

2. Вођење евиденције о раду 

3. Писање припрема за рад 

 

 

Током целе године 

 



6.5.3. План рада дефектолога- логопеда 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ МЕСТО 

Припремање годишњег програма рада. јун-септембар Школа 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за 

ученике са сметњама у развоју. 
јун-септембар Школа 

Припремање плана сопственог стручног и професионалног 

усавршавања. 
јун-септембар Школа 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада 

установе и предлагање мера за побољшање успешности установе 

у задовољавању развојних потреба ученика. 

током године Школа 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у 

развоју. 

током године Школа 

Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-

образовног рада са потребама и могућностима ученика са 

проблемима у развоју. 

током године Школа 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи и подршке наставницима/учитељима у раду са 

ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа вербалне 

(невербалне) комуникације. 

током године Школа 

Сарадња и пружање помоћи наставницима/учитељима у 

индвидуализацији наставе; у прaћењу, вредновању и 

прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних 

планова у складу са напредовањем ученика. 

током године Школа 

Иницирање и пружање стручне подршке 

наставницима/учитељима при прилагођавању дидактичког 

материјала, простора, намештаја и околине потребама ученика са 

проблемима у развоју. 

током године Школа 

Оснаживање наставника да препознају способности, инте- 

ресовања и склоности ученика са тешкоћама у развоју које су у 

функцији развоја њихове професионалне каријере. 

током године Школа 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима/старатељима ученика са сметњама у развоју и из 

осетљивих друштвених група. 

током године Школа 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и 

невербалне комуникације код ученика са посебним потребама. 
током године Школа 

Утврђивање говорно-језичког статуса код ученика. током године Школа 

Рад на развоју моторичких вештина.  током године Школа 

Рад на побољшању технике читања, писања и/или рачунања. 

(дислексија, дисграфија, дискалкулија) 
током године Школа 

Рад на отклањању артикулацијских тешкоћа. током године Школа 

Рад на побољшању пажње и концентрације. током године Школа 

Рад на развоју комуникацијских вештина. током године Школа 

Идентификивање ученика са проблемима у интелектуалном, 

сензомоторном и социјалном понашању, испитивање узрока тих 

проблема и предузимање адекватних мера. 

током године Школа 

Пружање помоћи и подршке ученицима са сметњама у 

психофизичком и социјалном развоју и ученицима из 

маргинализованих друштвенх група. 

током године Школа 
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Индивидуални корективни рад у циљу превазилажења постојећих 

сметњи. 
током године Школа 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Упознавање родитеља/старатеља о раду са ученицима који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и понашању на објективан, 

разумљив и примерен начин. 

током године Школа 

Пружање  подршке родитељима/старатељима у препознавању и 

разумевању проблема ученика као и напредовању ученика на 

третману. 

током године Школа 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на раној 

детекцији и решавању специфичних проблема. 
током године Школа 

Сарадња на координацији активности у пружању подршке 

ученицима. 
током године Школа 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду стручних органа. током године Школа 

Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика 

којима је потребна додатна подршка. 
током године Школа 

Учествовање у раду тимова установе. током године Школа 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са локалном самоуправом и широм  друштвеном 

средином ради остваривања циљева васпитно-образовног рада. 
током године Школа 

Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним 

установама значајним за остваривање циљева васпитно-

образовног рада. 

током године Школа 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду. током године Школа 

Писање извештаја о раду у оквиру годишњег извештаја о раду 

школе. 
током године Школа 

Вођење документације о раду са ученицима, родитељима и 

наставницима. 
током године Школа 

Стручно усавршавање,  праћењем стручне литературе, похађање 

акредитованих семинара. 
током године Школа 

 

 

 

6.5.4. План рада педагошког асистента 

 

Успостављање сарадње педагошког асистента са свим релевантним актерима школе,  

локалним институцијама и цивилним сектором у оним областима које могу допринети 

побољшању ученичких постигнућа, опстанку и постизању континуитета у образовном 

процесу деце из осетљивих друштвених група као и повећању њихове проходности ка 

следећем образовном нивоу и то кроз: 

1) Пружање додатне образовне подршке ученицима у учењу и савладавању градива  

2) Укључивање ученика у ваннаставне активности школе и активности локалне заједнице 

3) Континуирано праћење постигнућа и редовности ученика  
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4) Пружање подршке породицама и оснаживање родитеља за узимање активне улоге у 

образовном процесу деце 

5) Укључивање педагошог асистента у рад Тимова ( Тим за инклузивно образовање; Тим 

за превенцију осипања; Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; Тим 

за професионалну оријентацију) 

6) Сарадњу са ЈЛС, установама на локаном нивоу ( Центром за социјални рад, Црвеним 

крстом, Средњом стручном школом) и цивилним сектором ( организацијама цивилног 

друштва) 

7) Подршка ученицима у остваривању права на афирмативне мере приликом уписа у 

средњу школу и друге мере подршке за наставак школовања 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

2019. 

Почетна процена потреба 

за додатном образовном 

подршком 

Учитељи, разредне  

старешине, пед. 

асистент 

ИНДИВИДУАЛНИ 

САСТАНЦИ 

Консултивни састанци са 

стручном служом 

школе/наставним кадром у 

вези детектовања ученика 

којима је потребна додатна 

образовна подршка и 

приликом израде 

идивидуалних образовних 

планова за ученике- 

почетна процена 

Психолог 

Педагог 

Логопед 

педагошки асистент 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ 

САСТАНЦИ 

ОКТОБАР  

2019. 

Осмишљавање радионица 

од 5.до 8.разреда на тему 

важности образовања ( 

родитељи, ученици) 

Ученички парламент 

Одељенке старешине 

Педагошки асистент 

РАДИОНИЦА 

НОВЕМБАР 2019. 

Прављење базе података о 

броју  деце која су ромске 

нациоалности, број ученика 

који прима дечји додатак или 

МОП или ТНП, број ученика 

који са сметњама у развоју 

инвалидитетом или 

тешкоћама у учењу, број 

ученика који живе у 

хранитељским породицама 

или само са једним 

родитељем 

Члановиови тима за 

инклузивно 

образовање 

координатор 

Црвеног крста 

Педагошки асистент 

Чланови тима за 

осипање 

ПРИКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА 
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- Укључивање ученика 

нижих разреда у 

радионице и друге 

активности које 

подстичу позитиван 

став према 

образовању и помажу 

социјализацији 

ученика у вршњачке 

групе 

( обележавање 

Meђународног дана 

толеранције) 

Педагошки асистент 

учитељи 
РАДИОИЦА 

Јавни час о Холокаусту и 

Порајмосу 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Никола Ненковић 

Педагошки асистент 

РАДИЈСКА 

ЕМИСИЈА 

ДЕЦЕМБАР 2019. 

Укључивање родитеља у 

активности и радионице у 

школи(ученичко 

предузетништво) 

Родитељи,одељењск

е старешине 

Педагошки асистент 

 Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

САСТАНАК 

Укључивање ученика 

виших разреда у 

радионице које подстичу 

позитиван став према 

образовању и помажу 

социјализацији ученика у 

вршњачке групе - 

Обележавање 

међународног дана 

солидарности 

Разредне старешине 

педагошки асистент 
РАДИОНИЦА 

Обележавање 

Међународног дана 

људских права 

( дискриминација, облици 

и препознавање – за 

ученике од 5 до 8 разреда) 

Педагошки асистент 
ТРИБИНА 

ЈАНУАР  

2020. 

Израда спец. транзи-ционих 

планова за уч. 8. разреда из 

осетљивих група-  планирање 

подршке за уч. 8. разреда ка 

средњој ш. 

Логопед,психолог, 

родитељи 

 педагошки асистент 

и одељенске 

старешине  

ИНДИВИДУАЛНИ 

САСТАНЦИ 
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ФЕБРУАР  

2020. 

Укључивање ученика 

нижих разреда у 

радионице и друге 

активности које подстичу 

позитиван став према 

образовању и помажу 

социјализацији ученика у 

вршњачке групе  

( обележавање 

Meђународног дана 

матерњег језика) 

Предметни 

наставници 

Педагошки асистент 

РАДИОНИЦА 

МАРТ  

2020. 

Сарадња са цивилним 

сектором 

( GIZ, OKZ 

„Romanipen“ 

,Средњом стручном 

школом)- мапирање и 

формирање групе 

ученика за 

професионалну 

оријентацију, 

припремна настава из 

српског језика и 

математике 

 ( ОКЗ „Романипен“) 

Координатор тима за 

професионалну 

оријентацију 

Педагошки асистент 

психолог 

ИНФОРМАТИВН

И 

САСТАНЦИ 

КОНСУЛТАЦИЈЕ 

АПРИЛ  

2020. 

Укључивање 

родитеља у 

активности и 

радионице у школи 

(ученичко 

предузетништво) 

Родитељи, 

одељењске 

старешине 

Педагошки асистент 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

САСТАНАК 

Укључивање ученика 

у радионице и друге 

активности које 

подстичу позитиван 

став према 

образовању и помажу 

социјализацији 

ученика у вршњачке 

групе 

( обележавање 

Светског дана Рома) 

Педагоки асистент 

Учитељи/предметни 

наставници 

Локална самоуправа-

ромски координатор 

РАДИОНИЦА,  

ЈАВНИ ЧАС 

АПРИЛ/ МАЈ  

2020. 

Уписивање ученика 

осмог разреда у базу 

података МПНТР ради 

коришћења права на 

афирмативне мере 

приликом конкурисања 

за упис у средњу школу 

Координатор тима за 

упис у средњу школу 

Педагошки асистент 

САСТАНЦИ 

ПОСЕТЕ 

ПОРОДИЦАМА 
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Информисање 

родитеља о 

могућнстима 

коришћена 

афирмативних мера и 

другим видовима 

подршке ромским 

ученицима 

Педагошки асистент 

разредне старешине 

осмог разреда 

ТЕРЕНСКИ РАД 

ПОСЕТЕ 

ПОРОДИЦИ 

ЈУН  

2020. 

Подршка ученицима 

који полажу 

Квалификациони 

испит; Обезбеђивање 

права на афирмативне 

мере;  

Попуњавање листа 

жеља /упис у средњу 

школу 

Педагошки асистент 

разредне старешине 

осмог разреда 

ПОЈЕДИНАЧНЕ 

КОНСУЛТАЦИЈЕ 

ПОСЕТЕ 

ПОРОДИЦАМА 

ЈУЛ/АВГУСТ 

2020. 

Подршка ученицима 

који полажу поправни 

испит; 

Педагошки асистент; 

предметни 

наставници 

 

 

ПОСЕТЕ 

ПОРОДИЦАМА; 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

ПЕРИОДИЧНО:  

СЕПТЕМБАР 

НОВЕМБАР 2019. 

ФЕБРУАР 

АПРИЛ 

ЈУН 

2020. 

Консултивни 

састанци са стручном 

служом 

школе/наставним 

кадром у вези 

детектовања ученика 

којима је потребна 

додатна образовна 

подршка и приликом 

израде идивидуалних 

образовних планова 

за ученике 

Психолог 

Педагог 

Логопед 

педагошки асистент 

 

ИНДИВИДУАЛНИ 

САСТАНЦИ 

ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 2019. 

Радионице за 

родитеље/саветодавн

и рад: 

Важност образовања; 

Улога породице у 

образовању деце; 

Психолог  

педагошки асистент 
РАДИОНИЦЕ 

КОНТИНУИРАН

О ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 2019/20. 

Рад са ученицима 

којима је потребна 

додатна образовна 

подршка у оквиру 

редовне наставе 

Педагошки асистент 

Учитељи/предметни 

наставници 

У ОКВИРУ 

РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ/ 

ИНДИВИДУАЛНО 

Реализовање додатних 

часова ван редовне 

наставе за ученике које 

имају додатне 

образовне потребе ( 

допунска настава) 

Педагошки асистент 

Учитељи/предметни 

наставници 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 
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- Размена информација са 

наставним кадром  

( учитељима/разреднм 

старешинама) 

Педагошки асистент 

Учитељи/предметни 

наставници 

САСТАНЦИ 

- Кућне посете  и израда 

конкретних планова  

подршке породицама из 

које су деца у изузетном 

ризику од осипања из 

образовног система ( 

кораци, мере, 

једноставни задаци) 

Педагошки асистент 

Чланови Тима за 

осипање 

ТЕРЕНСКИ РАД 

- Сарадња са локалним 

установама Центром за 

социјални рад /Црвеним 

крстом /Канцеларијом 

Кординатора за ромска 

питања-Мобилним 

тимом за подршку 

инклузији Рома на 

локалном нивоу 

Педагошки асистент 

Координатор тима за 

осипање 

родитељи 

РЕДОВНЕ 

СЕДНИЦЕ 

МОБИЛНОГ 

ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИЈУ 

РОМА, ПОСЕТЕ 

НАСЕЉИМА 

 

- Израђена база података 

о ученицима ромске 

националности, 

избеглим и расељеним 

лицима, ученика чије су 

породице корисници 

дечијег 

додатка/материјалне 

помоћи од стране ЦСР, 

ученицима са сметњама 

у развоју и ученицима 

који живе у 

хранитељској породици 

Чланови тима за 

превенцију од 

осипања; 

Разредне старешине 

педагошки асистент 

 

 

- Саветодавни рад са 

родитељима деце која 

су у ризику од осипања 

Родитељи,одељењск

е старешине 

Педагошки асистент 

ТЕРЕНСКИ РАД-

ПОСЕТЕ 

ПОРОДИЦАМА, 

САСТАНЦИ, 

РАДИОНИЦЕ 

- Маркирање ризчних 

група ученика 

-  ( насилника и 

жртава) и израђен 

план љиховог 

укључивања у 

вршњачке групе 

Кориданотор тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

ПРАЋЕЊЕ 

  

Евалуација: 
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА:Ученици су остварили позитивне помаке у односу на почетно знање 

(првасходно у читању и писању ) 

ИНСТРУМЕНТ: Иницијални тестови/тестови знања/процене  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Предметни наставниц/учитељи/чланови СТИО/педагошки 

асистент 
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КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: Ученици су мотивисанији за рад, учествују у редовним наставним 

активностима и ваннаставним активностима; Примећен је позитивни помак у вршњачким 

односима на нивоу разреда 

ИНСТРУМЕНТ: Ученички радови, учешће на радионицама, продукти заједничког рада ( 

вршњачке групе) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Предметни наставниц/учитељи/педагошки асистент 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: Број изостанака на полугодишту/крају школске године није 

забрињавајућ 

ИНСТРУМЕНТ: Увид у електронски дневник ( евденцију) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Разредне старешине/учитељи/педагошки асистент 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА: Родитељи су укљученији у образовни процес деце 

ИНСТРУМЕНТ: Евиденција посете родитеља ( родитељски састанци, посета разредним 

старешинама, учешће на радионицама) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Разредне старешине/учитељи/педагого/психолог/чланови Тима 

за превенцију од осипања/педагошки асистент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5.План рада библиотекара 
 

ВРЕМЕ 
 

САДРЖАЈ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

    IX 

Израда плана рада 

Планирање и програмирање рада са ученицима 

Планирање набавке библиотечко- медијатечке грађе за ученике, наставнике 

и сараднике 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

    IX-VI 

Упознавање са радом и фондом школске библиотеке-медијатеке  

Упознавање са врстама библиотечко-медијатечке грађе и оспособљавање за 

самостално коришћење  

Упознавање са радом библиотекара-медијатекара и другим сродним занимањима 

Испитивање потреба и интересовања за књигом и другом библиотечко-

медијатечком грађом 

Формирање навика за самостално налажење потребних информација и развијање 

читалачких способности 

Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом 

Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада  

Развијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног 

материјала 

Припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама 

ученика 

Укључивање у рад библиотечке секције  

Организовање сусрета са познатим личностима, писцима, и другим јавним и 

културним радницима. 

 

 

 

 

Библиотекар 

Разредне 

старешине 

Наставници 

српског језика 
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ВРЕМЕ 

 

САДРЖАЈ 

 

 

РЕАЛИЗАТОР

И 

IX 

 

 

IX-VI 

Припремање годишњег плана за обраду лектире 

Коришћење фонда  

Планирање набавке 

Информисање о набавци нове грађе 

Сарадња у погледу обучавања ученика за самостално коришћење 

библиотечке грађе 

Припрема потребне библиотечко-медијатечке грађе за извођење свих 

видова и облика наставе 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

IX-VI 

Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, 

часописима и медијатечкој грађи 

Припремање тематских изложби 

Припремање приказа књига , периодике и друге књижне и некњижне грађе 

Припремање библиографије радова из појединих предмета 

Израда графикона и прегледа о коришћењу библиотечке и медијатечке 

грађе 

Евидентирање учесталости коришћења фондова 

Вођење библиотечко-медијатечког пословања 

Израда каталога 

Вођење посебних фондова 

Организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице  

 

 

 

Библиотекар 

Разредне 

старешине 

Наставници 

српског језика 

 

 

 

 

 

IX-VI 

Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности 

школе 

Припремање и организација културних, такмичарских и сабирних 

акција 

Учествовање у прикупљању и припреми материјала за школска 

информативна гласила 

Остваривање сарадње са организацијама и установама из области 

културе 

Сарадња са новинско-издавачким кућама, радио-телевизијским 

центрима, филмским и позоришним кућама и томе сл. 

 

Библиотекар 

Разредне 

старешине 

Наставници 

српског језика, 

ликовне културе 

и музичке 

културе 

 

 

 

 

 

IX-VI 

Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и 

приказа 

Праћење стручне литературе и периодике из области библотекарства и 

медијатекарства 

Учествовање на седницама Наставничког већа школе 

Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за библиотекаре 

или медијатекаре 5.Учествовање у раду актива школских библиотекара-

медијатекара на нивоу општине, града , региона или републике 

Сарaђивање са народним и другим библиотекама 

Библиотекар 

 

IX и VI 

 

 

IX-VI 

Израда програма и извештаја о раду библиотеке 

Присуствовање седницама наставничког већа 

Посета сајмовима књига 

Сарадња са родитељима 

Текући послови 

Библиотекар 
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6.5.6. План рада школске библиотеке 

 

ВРЕМЕ 
 

САДРЖАЈ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

    

IX 

Израда плана рада 

Планирање и програмирање рада са ученицима 

Планирање набавке библиотечко- медијатечке грађе за ученике, наставнике и 

сараднике 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

    IX-VI 

Упознавање са радом и фондом школске библиотеке-медијатеке  

Упознавање са врстама библиотечко-медијатечке грађе и оспособљавање за 

самостално коришћење  

Упознавање са радом библиотекара-медијатекара и другим сродним занимањима 

Испитивање потреба и интересовања за књигом и другом библиотечко-медијатечком 

грађом 

Формирање навика за самостално налажење потребних информација и развијање 

читалачких способности 

Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом 

Припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама ученика 

Организовање сусрета са познатим личностима, писцима, и другим јавним и 

културним радницима. Посета сајмовима књига 

 

 

 

 

Библиотекар 

Разредне 

старешине 

Наставници 

српског језика 

IX 

 

 

IX-VI 

Припремање годишњег плана за обраду лектире 

Коришћење фонда  

Планирање набавке 

Информисање о набавци нове грађе 

Сарадња у погледу обучавања ученика за самостално коришћење библиотечке 

грађе 

Припрема потребне библиотечко-медијатечке грађе за извођење свих видова и 

облика наставе 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

IX-VI 

Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, 

часописима и медијатечкој грађи 

Припремање тематских изложби 

Припремање приказа књига , периодике и друге књижне и некњижне грађе 

Припремање библиографије радова из појединих предмета 

Вођење библиотечко-медијатечког пословања 

Израда каталога 

Вођење посебних фондова 

Организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице  

 

 

Библиотекар 

Разредне 

старешине 

Наставници 

српског језика 

 

 

 

 

 

IX-VI 

Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе 

Припремање и организација културних, такмичарских и сабирних акција 

Учествовање у прикупљању и припреми материјала за школска информативна 

гласила 

Остваривање сарадње са организацијама и установама из области културе 

Сарадња са новинско-издавачким кућама, радио-телевизијским центрима, 

филмским и позоришним кућама и томе сл. 

Библиотекар 

Раз. старешине 

Наставници 

српског језика, 

ликовне културе 

и музичке 

културе 

 

 

 

 

 

IX-VI 

Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа 

Праћење стручне литературе и периодике из области библотекарства и 

медијатекарства 

Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за библиотекаре или 

медијатекаре  

Учествовање у раду актива школских библиотекара-медијатекара на нивоу 

општине, града , региона или републике 

Сарaђивање са народним и другим библиотекама 

Израда програма и извештаја о раду библиотеке 

Присуствовање седницама наставничког већа 

 

Библиотекар 

 



6.6. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 
 

6.6.1. Акциони план Самовредновања рада школе 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: 
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СТАНДАРДИ: 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.  

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 
УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У ПРИОРИТЕ-

ТНИМ ИНДИКАТОРИМА 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2.4.3. Наставник даjе 

потпуну и разумљиву 

повратну 

информациjу 

ученицима о њиховом 

раду, укључуjући и jа-

сне препоруке о наре-

дним корацима. 

- дискусија на нивоу стручних 

већа и актива о уоченој слабо-
сти, предлагање и договор о 

начину и мерама за отклањање  

- увршћавање мера унапређења 
у планове рада већа 

руководиоци и чланови 

стручних већа за обла-

сти предмета 

септембар 2019. 
увид у записнике стру-
чних већа и актива и 

пла-нове рада истих  

постигнут је договор о 

мерама; Стручна већа и 

активи имају сачињен 

план рада који предвиђа 

мере за побољшање у 

на-веденом показатељу 

октобар 2019. 

- укључивање унутрашњих љу-
дских  ресурса ( педагошких 

саветника) у виду организова-

ња обуке колега за препозна-
вање и реализацију индикатора 

у сарадњи са стручном слу-

жбом 

педагог школе, психолог 

школе, педагошки саве-

тници Б. Живковић и В. 

Димитријевић 

 

 

октобар 2019. 

 

увид у сценарио 

обуке, записник са 

обуке, извештај о 

обуци, спи-сак 

присутних 

организована је обука 

за-послених за 

препознава-ње и 

примену индикатора у 

пракси 

 

 

новембар 2019. 

 

 

 - реализација мера предвиђе-

них планом (евидентирање, 

праћење примене, извештава-
ње, корекције)  

- квалитативна анализа прису-

тности индикатора у пракси и 
остварености примене мера на 

одељењским већима, стручним 

активима и НВ 
- праћење остварености инди-

катора кроз педагошко-инстру-

ктивни надзор и саветовање 
(унутрашње и евентуално спо-

љашње) 

предметни наставници, 

директор, психолог, 

педагог, руководиоци 

стручних већа, 

екстерно вредновање 

октобар  2019. 

- 

мај 2020. 

увид у документацију 

стручних већа и акти-

ва,  педагошка 

докуме-нтација 

предметних 

наставника, 

записници са 

састанака стручних 

већа и актива, увид у 

извештај о 

педагошко-

инструктивном раду 

(унутрашњем и 

споља-шњем), увид у 

запи-снике НВ 

врши се редовно 

праћење присутности 

индикатора у настави, 

квалитативна анализа 

примене мера и 

предузимају 

одговарајуће мере за 

побољшање уз сарадњу 

стручних слу-жби; 

извештаји педаго-шко-

инструктивног  рада 

служе као репер за даљи 

рад  

 

 

 

јун 2020. 
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- извештавање о присутности 

индикатора у настави 

Директор, педагог, 

психолог 

 

јун 2020. 
увид у извештај о извр-

шеном педагошко-

инструктивном надзору 

у извештају је видљива 

присутност индикатора 

у пракси 
- прикупљање података и писа-

ње извештаја о реализацији 

АП 

чланови тима за реали-

зацију Акционог плана јун – август 2020. 
увид у извештај о реали-

зацији АП и записнике 
руководећих, стручних и 

саветодавних тела 

школе 

написан је извештај о 

ре-ализацији акционог 

плана и поднет на 

разматрање 

руководећим 

септембар 2020. 
- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саветода-

вним телима школе 
Директор школе 

август – 

септембар 2020. 

 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2.1.1. Ученику су 

јасни циљеви 

часа/исходи учења и 

зашто то што је 

планирано треба да 

научи. 

 

 

 

2.3.3 Ученик прику-

пља, критички проце-

њује и анализира 

идеје, одговоре и 

решења 

- дискусија на нивоу стручних 

већа и актива о уоченој слабо-

сти, предлагање и договор о 
начину и мерама за отклањање  

- увршћавање мера унапређења 

у планове рада већа/ актива 

руководиоци и чланови 

стручних већа за обла-

сти предмета 

септембар 2019. 
увид у записнике стру-

чних већа и актива и 

пла-нове рада истих  

постигнут је договор о 

мерама; Стручна већа и 

активи имају сачињен 

план рада који предвиђа 

мере за побољшање у 

на-веденом показатељу 

октобар 2019. 

- укључивање унутрашњих љу-

дских  ресурса ( педагошких 
саветника) у виду организова-

ња обуке колега за препозна-

вање и реализацију индикатора 

педагошки саветници Б. 

Живковић и В. 

Димитрије-вић  

октобар 2019. 

 

увид у сценарио 

обуке,  извештај о 

обуци, спи-сак 

присутних 

организована је обука 

за-послених за 

препознава-ње и 

примену индикатора у 

пракси 

 

 

 

новембар 2019. 

 

 
 - организовање радионица за 

ученике са темом техника уче-

ња и постигнућима у учењу 

педагог школе, психолог 

школе, одељењске старе-

шине 

увид у сценарио 

радиони-ца, извештај о 

радионица-ма 

одржане су радионице за 

ученике; кроз радионице је 

прошао велики број 
ученика 

 - реализација мера предвиђе-

них планом (евидентирање, 

праћење примене, извештава-
ње, корекције)  

- квалитативна анализа прису-

тности индикатора у пракси и 
остварености примене мера на 

одељењским већима, стручним 

активима и НВ 

- праћење остварености инди-

катора кроз педагошко-инстру-

ктивни надзор и саветовање 
(унутрашње и евентуално спо-

љашње) 

предметни наставници, 

директор, психолог, пе-

дагог, руководиоци 

стручних већа, 

екстерно вредновање 

октобар  2019. 

- 

мај 2020. 

увид у документацију 

стручних већа и акти-

ва,  педагошка 

докуме-нтација 

предметних 

наставника, 

записници са 

састанака стручних 

већа и актива, увид у 

извештај о 

педагошко-

инструктивном раду 

(унутрашњем и 

споља-шњем), увид у 

запи-снике НВ 

врши се редовно 

праћење присутности 

индикатора у настави, 

квалитативна анализа 

примене мера и 

предузимају 

одговарајуће мере за 

побољшање уз сарадњу 

стручних слу-жби; 

извештаји педаго-шко-

инструктивног  рада 

служе као репер за даљи 

рад  

јун 2020. 
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- извештавање о присутности 

индикатора у настави 

Директор, педагог, 

психолог 

 

јун 2020. 
увид у извештај о извр-

шеном педагошко-

инструктивном надзору 

у извештају је видљива 

присутност индикатора 

у пракси 
- прикупљање података и писа-

ње извештаја о реализацији 

АП 

чланови тима за реали-

зацију Акционог плана јун – август 2020. 
увид у извештај о реали-
зацији АП и записнике 

руководећих, стручних и 
саветодавних тела 

школе 

написан је извештај о 

ре-ализацији акционог 

плана и поднет на 

разматрање 

руководећим 

септембар 2020. 
- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саветода-
вним органима школе 

Директор школе 
август – 

септембар 2020. 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 

 

Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје. Јелена Николић, проф. 

математике, Јасмина Цветић, педагог, Биљана Живковић, проф. физике, педагошки саветник, Весна Димитријевић,  проф. српског језика и 

књижевности, педа-гошки саветник, Мирјана Милојевић, психолог, Председник Савета Родитеља, представник саветодавних  органа школе, 

Председник ученичког парламента, представник ученика 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: 

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРДИ: 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.  

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 

УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У 

ПРИОРИТЕТНИМ ИНДИКАТОРИМА 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВУ ПОСТАВЉЕ-

НИХ  ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4.1.6. Школа пружа по-

дршку ученицима при 

преласку из jедног у 

други циклус образова-

ња.  

- израда транзиционих 

планова на преласку из ра-

зредне у предметну наста-

ву   

- сарадња са вртићем „Не-

вен“ у вези ТП при пола-

ску у основну школу  

СТИО, стручни сара-

дници из ПУ „Невен“, 

предметни наставници, 

педагог, психолог 

септембар 2019. 
увид у израђене ТП и 

записнике са састанака 

постоје транзициони пла-

нови на преласку из пре-

дшколског у основну 

школу и из разредне у 

предметну наставу;  
јун 2020. 
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 - конституисање Тима за 

подршку ученицима у 

прилагођавању школском 

животу и израда плана 

рада 

Директор, чланови тима 
увид у одлуку дире-

ктора и план рада тима 

оформљен је Тим за подр-

шку и има израђен план рада 

који предвиђа активности и 
мере поступања за ученике 

којима је потребна помоћ у 

прилагођавању школи 

- упознавање родитеља и 

ученика са постојањем ти-

ма на ЧОС, родитељским 

састанцима, Савету роди-

теља, Ученичком парл-

аменту 

Директор, чланови ти-

ма, одељењске стареши-

не 

записници са ЧОС, 

родитељских састана-

ка, Савета родитеља, 

Ученичког парламента 

 

ученици и родитељи 

знају за постојање тима и 

упознати су са сврхом 

његовог постојања и рада 

- реализација планом пре-

двиђених активности  

чланови тима, стручна 

лица и службе сарадни-

ци тима 

септембар 2019 – јун 

2020. 

педагошка документа-

ција наставника, запи-

сници са разговора, 

дописи и слично 

реализоване су предвиђе-

не активности, постоји 

сва потребна пратећа до-

кументација 

- прикупљање података и 

писање извештаја о реа-

лизацији плана рада тима 

одељењске старешине, 

чланови тима, стручна ли-

ца сарадници тима август – септембар 

2020. 

увид у извештај о раду 

тима и записнике са 

састанака руководећих, 

стручних и саветода-

вних органа школе 

тим има сачињен изве-

штај о раду и поднео га је 

руководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

 

август -  

 

септембар 2020. 
- подношење извештаја руко-

водећим, стручним и саве-

тодавним органима школе 
Директор школе 

 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВУ ПОСТАВЉЕ-

НИХ  ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4.3.2. Школа предузима 

мере за редовно поха-

ђање наставе ученика 

из осетљивих група. 

- формирање Тима за пре-

венцију осипања и израда 

плана рада 

Директор школе, 

чланови тима 

септембар 2019. 

увид у одлуку дире-

ктора и план рада тима 

оформљен је тим за спре-

чавање осипања, поседује 

сачињен план рада који 

предвиђа мере за иденти-

фикаију ризичних учени-

ка и мере за спречавање 

осипавња;  

октобар 2019. - упознавање наставника 

са радом тима и инструме-

нтима за идентификацију 

ученика у ризику од оси-

пања 

чланови тима 

записник са одржа-

них састанака, спи-

сак присутних 

- упознавање родитеља са 

постојањем и сврхом тима 

на родитељским састанци-

ма и Савету родитеља 

одељењске старешине, 

координатор тима 

септембар – октобар 

2019. 

увид у записнике са 

родитељских саста-

нака и савета роди-

теља 

родитељи знају да у шко-

ли функционише тим 

новембар 2019. - идентификација ученика 

који су у ризику од оси-

пања 

- израда ИППО за иденти-

фиковане ученике 

одељењске старешине 

ученика, чланови тима 
октобар 2019. 

увид у извештаје о 

идентификованим 

ученицима и изра-

ђене ИППО-е 

 

употребљени су инстру-

менти за идентификацију 

ученика у ризику од оси-

пања и израђени су 

ИППО 
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- реализација активности 

предвиђених ИППО 
октобар 2019. – август 

2020. 

увид у педагошку 

документацију 

активности се редовно 

реализују, постоји прате-

ћа документација 
август 2020. 

- прикупљање података и 

писање извештаја о раду 

тима 
чланови тима 

 

 

август – септембар 

2020. 

увид у документацију 

и извештај тима, запи-

сници са састанака ру-

ководећих, стручних и 

саветодавних органа 

школе 

постоји сва неопходна 

документација, написан 

је извештај о раду тима и 

поднет на разматрање ру-

ководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

септембар 2020. - подношење извештаја 

руководећим, стручним и 

саветодавним органима 

школе 

координатор тима 

4.3.5. Школа има успо-

стављене механизме за 

идентификациjу уче-

ника са изузетним спо-

собностима и ствара 

услове за њихово на-

предовање (акцелера-

циjа; обогаћивање 

програма). 

- едукација наставног особља 

за идентификацију ученика са 
изузетним способностима 

(интерна и екстерна) 

- израда инструментата за 
тестирање ученика 

стручно-педагошка служба 

(интерно усавршавање), 

ако постоји могућност 

ЦСУ/ЗЗУОВ (екстерно 

усавршавање) 

октобар - новембар 

2019. 

увид у извештаје са обу-

ка, радни материјал, спи-
сак присутних и инстру-

менте за тестирање 

 

наставници су оспособљени 

да препознају ученике са 
изузетним способностима и 

поседују разрађене инстру-

менте за тестирање истих 

новембар 2019. 

 - праћење, идентификација и 

тестрирање ученика за које се 
сматра да поседују изузетне 

способности 

предметни наставници, 

одељењске старешине, 

стручно-педагошка служба 

октобар - децембар 

2019. 

увид у педагошку доку-

ментацију наставника, те-
стове и резултате тестова 

ученика 

идентификовани су и тести-

рани ученици са изузетним 
способностима 

јануар 2020. 
- израда ИОП-а 3 и обогаће-

них програма за ученике са 

изузетним способностима 

СТИО, предметни наставници, ро-

дитељи (сагласност за израду 

ИОП3 и обогаћених програма) 

децембар 2019– 

јануар 2020. увид у документацију 
СТИО 

израђени су ИОП-и 3 и обо-
гаћени програми за ученике 

са изузетним способностима 

-  реализација и евалуација 

рада са ученицима који посе-

дују изузетне способности 

СТИО, предметни наста-

вници 

јануар – јун 

2020. 

реализоване су  планиране 

активности и одрађена ева-

луација 
јун 2020. 

- извештавање СТИО  о раду 

са ученицима са изузетним 

способностима координатор август – септембар 2020. увид у извештај СТИО 

у извештају је видиљиво посто-

јање механизама за идентифика-

цију ученика са изузетним спо-

собностима и услова за њихово 

напредовање 

август 2020. 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:  

 

Јасмина Новичић, координатор тима, проф. енглеског језика, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје, Милан Петровић, проф.физ. 

културе, Ненад Филиповић, проф. физ. културе, Иван Станојевић, проф. физ. културе, Вера Маринковић, проф. хемије, Кристина Стојановић, 

проф. разредне наставе, Тим за превенцију осипања, Невенка Спасојевић, проф. математике, Тања Миладиновић, проф. биологије, Гордана 

Николић, проф. разредне наставе,  Драган Раковић, проф. ТИО, Ивана Искреновић, проф. немачког језика, координатор ПО, Председник Савета 

родитеља, представник саве-тодавних органа, Председник ученичког парламента, представник ученика 
 

 

 

 

 



6.6.2.  Акциони план Школског развојног плана 
 
 
 

 

ОБЛАСТ  

ПРОМЕНЕ/ЗАДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА/ 

1. Стручне посете и 

студијска путовања 

1.1. Избор чланова 

колектива за стручну 

посету/студијско 

путовање 

Директор 

Тим за праћење 

пројеката 
Септембар 2019. 

1.2. Културолошка 

припрема изабраних 

чланова колектива 

Тим за праћење 

пројеката 
Септембар/Октобар 

2019 

1.3. Припрема 

представљања наше 

школе 

Тим за праћење 

пројеката 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Директор 

Октобар 2019 

1.4. Реализација стручне 

посете/студијског 

путовања у Словенију 

 

Изабрани чланови 

колектива 

Октобар 2019 

 

1.5. Договор и организација 

преношења искустава 

са стручне 

посете/студијског 

путовања 

Тим за праћење 

пројеката 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Новембар 2019 

1.6. Преношење искустава 

са стручне 

посете/студијског 

путовања 

Изабрани чланови 

колектива Новембар 2019 

1.7. Примена искустава са 

стручне 

посете/студијског 

путовања, у оквиру 

редовне наставе и 

ваннаставних 

активности 

Тим за праћење 

пројеката 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Децембар  2019 – 

јун 2020. 

 

1.8. Евалуација 

пеализованих 

пројектних активности 

Тим за праћење 

пројеката 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Јун 2020 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА/ 
Формирање тима за 

превенцију осипања и 

пружање подршке деци 

из осетљивих група 

2.1. Избор чланова и 

конституисање тима за 

превенцију осипања 

Директор Септембар 2019 

2.2. Израда плана рада тима 
Чланови тима за 

превенцију 

осипања 
Септембар 2019 
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2.3. Упознавање колектива 

са планираним 

активностима 

Координатор 

тима за 

превенцију 

осипања 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Септембар 2019 

2.4. Израда плана пружања 

подршке деци из 

осетљивих група 

Чланови тима за 

превенцију 

осипања 
Септембар 2019 

2.5. Реализација 

планираних активности 

Чланови тима за 

превенцију 

осипања 

Сви наставници 

Октобар 2019-јун 

2020. 

 

2.6. Евалуација ефеката 

реализованих 

активности у оквиру 

превенције осипања 

Чланови тима за 

превенцију 

осипања 

Директор 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Јун 2020. 

 

2.7. Евалуација рада тима 

Чланови тима за 

превенцију 

осипања 

Јун 2020. 

 

ЕТОС/ Укључивање у 

националне и 

међународне пројекте 

3.1. Праћење конкурса за 

националне и 

међународне пројекте 

Тим за праћење 

пројеката 
Током школске  

2019/2020. 

3.2. Стручна 

посета/студијско 

путовање у Словенију 

 

Изабрани чланови 

колектива 

Октобар 2019 

 

3.3. Реализација пројектних 

активности (Еразмус) 

 

Тим за праћење 

пројеката 

Сви наставници 

Директор 

Децембар 2019-јун 

2020. 

 

3.4. Израда пројектних 

апликација 

 

Чланови 

пројектних 

тимова 

У току школске 

2019/2020. 

 

3.5. Реализација пројектних 

активности (нови 

пројекти) 

 

Тим за праћење 

пројеката 

Сви наставници 

Директор 

По потреби у току 

школске 2019/2020. 

 

3.6. Евалуација реализације 

пројектних активности 

 

Тим за праћење 

пројеката 

Директор 

Јун 2020 
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ЕТОС/Едукација 

родитеља ученика 5. 

Разреда за коришћење 

дигиталних уџбеника 

4.1. Информисање Савета 

родитеља о идеји за едукацију 

родитеља ученика 5. Разреда за 

коришћење дигиталних 

уџбеника 

 

Координатор Јануар 2020 

4.2. Информисање и 

анкетирање родитеља ученика 

5. разреда за обуку за 

коришћење дигиталних 

уџбеника 

Драган Раковић 

Весна 

Димитријевић 

Одељењске 

старешине 5. 

разреда 

Јануар 2020 

4.3. Формирање група и 

информисање о терминима 

едукације 

Драган Раковић 

Весна 

Димитријевић 

Одељењске 

старешине 5. 

разреда 

Фебруар 2020 

4.4. Реализација обуке 

Драган Раковић 

Весна 

Димитријевић 
Март-април 2020 

4.5. Евалуација и израда 

извештаја 

Драган Раковић 

Весна 

Димитријевић 
Мај 2020 

4.6. Подношење извештаја 

Савету родитеља 

Драган Раковић 

Весна 

Димитријевић 
Јун 2020 

 
 

6.6.3. Акциони план Тима заштите од насиља, злостављања и занемаривања 
 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Укључивање 

нових наставника у 

Тим за заштиту деце 

и обука нових 

чланова о улози и 

значају Тима за 

заштиту деце 

Организовање 

састанака и 

предавања о значају и 

раду Тима 

Координатор тима Август- септембар 

2. Израда Плана 

заштите деце од 

насиља 

Организовање 

састанка на коме се 

доноси План 

Чланови Тима Август 

3. Формирање 

унутрашње мреже 

заштите на нивоу 

школе и Израда 

спољашње мреже 

заштите 

Информисање 

запослених, деце и 

родитеља о 

поступању у случају 

насиља 

Координатор тима 

Мирјана 

Милосављевић 

Септембар 
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4. Упознавање 

чланова Савета 

родитеља  са радом 

Тима 

Организовање 

састанка Савета 

родитеља посвећеног 

реаговању у 

ситуацијама насиља 

Чланови Тима Септембар 

5. Сарадња са 

институцијама у 

циљу превенције 

насиља (МУП, 

Центар за социјални 

рад,  Дом здравља) 

Заједничко 

организовање 

превентивних акција 

Директор, 

Психолог, 

Педагог,  

координатор Тима 

Октобар-мај 

6. Сарадња са 

институцијама у 

циљу интервенције 

у случају насиља 

(МУП, Центар за 

социјални рад, Дом 

здравља) 

Заједничко деловање 

у решавању настале 

ситуације 

Директор, 

координатор Тима, 

педагог, 

 руководиоци смена 

Септембар-јун 

7. Обезбеђивање 

ризичних места у 

оквиру зграде и 

дворишта, 

фискултурне сале, 

обезбеђивање 

ризичних делова 

дана и активности 

када долази до 

повећаног ризика по 

безбедност (одмори 

између часова, 

време између 

смена,...) 

Појачано дежурство, 

појачана пажња 

одељењских 

старешина и 

дежурних ученика 

Руководиоци смена 

Дежурни наставници 

Разредне старешине,  

Септембар-јун 

8. Маркирање 

ризичних група 

ученика (насилници 

и жртве) 

Разговори са 

разредним 

старешинама 

Јсамина Цветић, 

Мирјана 

Милосављевич 

педагошки асистент, 

Сузана Миловановић 

Септембар-јун 

9. Организовање 

часова редовне 

наставе (српски 

језик, географија, 

историја, музичка 

култура, ликовна 

култура, свет око 

нас, природа и 

друштво,...) и 

одељењског 

старешине на тему 

толеранције, 

превенције насиља и 

насиља 

Организовање часова Руководилац 

Стручног већа за 

млађе разреде, 

руководиоци 

стручних већа за 

области предмета, 

одељењске старешине 

Септембар-јун 
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10. Упознавање свих 

наставника како 

реаговати у случају 

насиља 

Организовање 

тематског 

Одељењског већа 

Чланови Тима Август 

11. Формирање 

вршњачких тимова 

за заштиту и 

вршњачку подршку 

Одабир деце и 

њихова обука за рад у 

вршњачким тимовима 

Чланови Тима Октобар 

12. Недеља лепих 

порука 

Прикупљање лепих 

порука које су 

ученици писали и 

прављење паноа 

Ученички парламент, 

чланови Тима 

Децембар 

13. Организовање 

турнира и 

такмичења у  свим 

школским 

спортовима са 

акцентом на фер-

плеј понашање у 

игри и навијању 

Дефинисање фер-плеј 

правила на 

одељењским 

заједницама и 

организовање 

турмира 

Чланови Тима који су 

наставници физичког 

васпитања и 

руководиоци смена 

Децембар и мај 

14. Додела диплома 

за најбоље екипе и 

стрелце на 

турнирима и за 

„најфер“ навијање 

Организовање 

коктела за спортисте 

и навијаче 

Организатори 

спортских турнира 

Јун 

15. Укључивање 

чланова Парламента 

у рад Тима 

Организовање 

састанка са циљем 

упознавања чланова 

парламента са радом 

Тима и 

пријављивањем 

насиља 

Координатор Тима, 

психолог 

Септембар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.6.4. Акциони план Тима заштита на раду 
 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности 

 

СЕПТЕМБАР 

2019. године 

 Формирање плана заштите на раду за школ.2019/2020 годину 

 Именовање тима који прати и реализује све оно што је битно за спровођењње заштите на раду 

Праћење и реализација мера заштите на раду  

Извештавање о спроведеном активностима као и о нивоу безбедности рада 

 

Директор 

Секретар 

Сви запослени   

НОВЕМБАР 

2019. године 

   Контрола надлежних инспекција 

   Редовно испитивање опреме за рад, електрич.инсталације 

   Грејне инсталације и одржавање у исправном стању 

   Испитивање исправности микро климе хемијске штетности ( гасови,паре,дим прашина) физичке 

штетности 

( бука, вибрација и др. ) материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених ( биолошке 

штетности ) 

         

 

Директор 

Секретар  

 Сви запослени 

ДЕЦЕМБАР 

2019. године 

    Континуирано препознавање опасности и штетности на радном месту и радној околини 

   Процена ризика у односу на опасности и штетности 

   Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење и спречавање ризика 

   Контрола надлежних инспекција 

   

 

Директор 

Секретар 

 Сви запослени 

ЈАНУАР 

2020. године 

  Контрола средстава за рад  и опреме личне заштите  

  Праћење стања у вези са евентуалним повредама на раду и професионалним обољењима 

 Забрана на раном месту који представља опасност по живот и здравље на раду 

  Контрола надлежних инспекција  

 

Директор 

Секретар  

 Сви Запослени  

  МАРТ  

   2020. године 

    Упознавање са новим евентуалним опасдностима за безбедан рад 

  Извршени прегледи опреме за рад и средстава и опреме личне заштите 

   Контрола надлежне инспекције 

 

Директор 

Секретар 

 Сви Запослени  
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        МАЈ 

2020. године 

   Континуирано испитивање радне околине и предузимање мера за отклањање евентуалних 

последица 

   Стално праћење услова за организовање и спровожење заштите на раду 

   Контрола надлежне инспекције  

 

Директор 

Секретар 

 Сви Запослени  

       ЈУН 

   2020. године 
   Предузимање мера за безбедан рад свих запослених 

   Контрола надлежне инспекције 

Директор 

Секретар  

 Сви Запослени 
 

 

     АВГУСТ 

     

2020. године 

 

 Поправка опреме и средстава за рад  

 Контрола надлежне инспекције 

 

Директор 

Секретар 

 Сви Запослени  

 Начин праћења реализације и евалуације плана: записници инспекције 

 

  

 

6.6.5. Акциони план Тима заштита животне средине 
 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развијање свести о значају биљака 

и животиња у школи и  окружењу 

Неговање и одржавање биљака и 

животиња у школи и школском 

окружењу 

Наставници биологије Зорица 

Ђорђевић и Тања Миладиновић, 

разредне старешине и учитељи 

Током целе школске године 

Директно учешће ученика у 

одржавању и заштити животне 

средине 

Формирање еколошке патроле у 

школи 

Наставници биологије, чланови 

еко- патроле 
Октобар 2018. год. 

Развијање свести о значају 

рециклаже 

Сакупљање секундарних 

сировина 

Сви наставници, учитељи и 

ученици школе 

Новембар-децембар 

фебруар-март 

Различитим активностима 

обележавање значајних датума 

Обележавање значајних датума  

(Дан борбе против сиде, Дан 

планете Земље, Дан заштите 

животне средине) 

Наставници биологије, физике, 

хемије, новинарска секција, 

учитељи 

1. децембар 

22.април 

5. јун 
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Развијање колективног и 

такмичарског духа кроз 

презентације знања из Екологије и 

других образовних садржаја 

„Мини фестивал науке“ у школи 

 

Заинтересовани наставници, 

секције и учитељи 
Април 

Развијање колективног и 

такмичарског духа кроз физичке 

активности на снегу  

Такмичење у санкању и 

прављење снешка белића 

Разредне старешине и школске 

секције 
Децембар-март 

Упознавање са значајем Божића и 

излазак у природу 

Сечење бадњака за школу и за 

кућу 
Еколошка секције и етно секција 5. јануар 

Развијање свести о начинима 

загађења животне средине и 

начина заштите 

Предавања о загађивању вода, 

ваздуха,земљишта и хране и 

њиховој заштити 

Учитељи и одељенске 

старешине 
Март, април, мај 

Упознавање са правилном 

исхраном, значају физичке 

активности, хигијеном, 

активностима у природи 

Предавање о здравим стиловима 

живота 

Учитељи и одељенске 

старешине 
Новембар 

Упознавање са радом различитих 

организација и колектива 

Посете излижбама, сајмовима, 

радним организацијама 

(акваријум, млекаре, пекаре) 

Наставници и чланови еколошке 

секције, учитељи 
Септембар, октобар, април 

Развијање колективног и 

такмичарског духа кроз 

презентације знања из Екологије 

Учешће на Сајму екологије у 

Политехничкој школи у 

Крагујевцу 

Наставници биологије Зорица 

Ђорђевић и Тања 

Миладиновић.Наставница 

физике Биљана Живковић 

Април 

Стварање свести о хуманитарном 

деловању,помагати и  одржавати 

здраву животну средину 

Акција сакупљања пластичних 

чепова као помоћ Удружењу 

дистрофичара 

Сви ученици и сви запослени у 

школи 
Током целе школске године. 

Развијање предузетничких 

способности код ученика 

Израда разних предмета у 

самосталној режији ученика, уз 

помоћ наставника, продаја 

направљеног и коришћење 

добијеног новца према жељи 

ученика. 

Сви ученици и наставници 

школе 
Децембар и април 
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6.6.6. Акциони план Тима за сарадњу са родитељима 
    
 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовање и учествовање на 

општим и  групним 

родитељским састанцима у вези 

сa   организацијом и 

остваривањем васпитно- 

образовног, односно образовно-

васпитног рада 

 

 Родитељски састанци,  

Савет родитеља 

Учитељи, одељенске 

старешине, педагог, психолог 

директор, чланови Савета  

родитеља 

Септембар-јун 

Припрема и реализација 

родитељских                           

састанака, трибина, радионица 

са стручним  темама                                                                                                                                                                         

 Тематски родитељски састанци Учитељи, одељенске 

старешине, педагог, психолог, 

директор,  чланови  Савета 

родитеља 

Септембар-јун 

Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике 

рада установе  и  партиципација 

у свим сегментима рада 

установе 

 

 Заједничко организовање 

предавања, учешће у 

пројектима, помоћ у раду 

секција... 

Учитељи, одељенске 

старешине, педагог, психолог, 

директор,  родитељи 

Септембар-јун 

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима са 

тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

 

Заједничко организовање 

превентивних акција: 

индивидуални и групни 

састанци, предавања... 

Родитељи, учитељи, предметни                                                                                                      

наставници, педагог, психолог 

 Тим за инклузију, Тим за 

заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, 

Тим за професионалну 

оријентацију 

Септембар-јун 
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Упознавање родитеља, 

старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, 

односно ученика од 

занемаривања и злостављања и 

другим документима од значаја 

за правилан развој деце, 

односно ученика у циљу 

представљања корака и начина 

поступања установе 

 

Родитељски састанци,  

Савет родитеља 

Родитељи, учитељи, предметни                                                                                                      

наставници, директор, педагог, 

психолог, Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Септембар-јун 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у  осмишљавању 

слободног времена деце,                                    

односно ученика 

 

Родитељски састанци, тематска 

предавања 

Родитељи, учитељи, предметни                                                                                                             

наставници, педагог, психолог 

 

Септембар-јун 

Рад са родитељима, односно 

старатељима у  циљу 

прикупљања података о деци                                     

 

 Родитељски састанци Родитељи, учитељи, предметни                                                                                                             

наставници, педагог, психолог 

 

Септембар-јун 

Сарадња са Саветом родитеља, 

по потреби, информисањем 

родитеља и давање предлога по  

питањима која се разматрају на 

савету. 

 

Родитељски састанци,  

Савет родитеља 

Чланови Савета родитеља, 

директор, учитељи, предметни                                                                                                             

наставници 

 

Септембар-јун 
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6.6.7. Акциони план Школског  спорта и спортских активности 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Oрганизовање и одржавање секција  

(Кошарка,Одбојка,Фудбал, Рукомет, 

Атлетика, Пливање) 

Секција, час Професори физичког васпитања: 

Петровић Милан 

Филиповић Ненад 

Станојевић Иван 

септембар-јун 

Општинска,окружна,међуокружна и 

Републичка такмичења у спортовима 

(Кошарка,Одбојка,Фудбал, Рукомет, 

Атлетика, Пливање) 

Секција, час, 

такмичење 

 

Професори физичког васпитања: 

Петровић Милан 

Филиповић Ненад 

Станојевић Иван 

септембар-јун 

Трка за срећније детињство Атлетски митинг, 

Такмичење 

Професори физичког васпитања, 

учитељи, психолог 

октобар 

Крос РТС Атлетски митинг, 

Такмичење 

Професори физичког васпитања, 

учитељи 

мај 

Недеља спорта 

Одељенска такмичења у фудбалу  

1,2,3,4,5,6,7 и 8 разреда. 

Такмичење,час Професори физичког васпитања, 

разредне старешине, психолог, 

педагог 

отобар,новембар 

арил,мај. 

 

Спортски дан 

Школско такмичења  у Пливању 

1,2,3,4,5,6,7 и 8 разреда. 

 

Такмичење,час 

Професори физичког васпитања, 

разредне старешине, психолог, 

педагог 

 

 

јун 

 

Недеља спорта 

Одељенска такмичења 5,6,7 и 8 разреда у 

Одбојци и Кошарци 

Такмичење,час Професори физичког васпитања, 

разредне старешине, психолог, 

педагог 

децембар,јануар 
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6.6.8. Акциони план Културних активности 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пријем првака 

 

Приредба ученика млађих разреда 

 

Наставници разредне наставе, 

драмска секција млађих разреда 

Директор школе 

 

септембар 

Дечја недеља 

 

Радионице о дечијим правима и 

насилнищтву , 

Учешће у програму у организацији града 

 

 

 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих разреда 

Директор школе 

 

октобар 

 

 Културне активности 

Крагујевац 

 

 

Посете позоришту, музејима, биоскопу, 

концертима 

 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих 

разреда 

 

октобар-мај 

 

Деца певају хитове 

 

 

 

Такмичење у певању за ученике млађих и 

старијих разреда 

 

Ученички парламент  

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих разреда 

 

Април или мај 

 

Весела одељењска 

заједница 

 

Прослава  краја  првог полугодишта 

Прослава  краја школске године 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих разреда 

 

Децембар-јануар 

 

Новогодишња чаролија 

 

Новогодишња приредба за предшколце  

 

Драмска секција млађих разреда 

 

децембар 

 

Свети Сава 

 

Свечанаприредба поводом щколскеславе 

 

Тим за припремање Светосавског 

програма 

Ученици млађих и старијих разреда 

Директор школе 

Јануар 
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Ухвати ритам! 

 

 

Такмичење у плесу 

Ученички парламент  

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих разреда 

Април или март 

 

Васкрс 

 

Изложба ускршњих јаја 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих  

разреда 

Април  

 

Књига, мој добар 

пријатељ 

 

Посета градској библиотеци 

Организовање промоција књига 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Ученици млађих и старијих  

разреда 

Новембар-април 

 

Дан града 

 

Маскембал 

Учешће у програму у организацији града 

 

 

Наставници разредне наставе 

Ученици млађих разреда 

Мај 

 

Приредба за осмаке 

 

Прослава завршетка основношколског 

образовања и васпитања 

Наставници разредне наставе 

Наставници предметне наставе 

Драмска секција старијих разреда 

Мај-јун 
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6.6.9. Акциони план сарадње са локалном самоуправом 
 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадњаса ШУ 1. Стални контакти са просветним 

саветницима у циљу побољшања 

образовно-васпитног рада школе 

1. Директор, педагог, 

психолог 

 

1.септембар-јун 

Сарадња са Градским већем за 

образовање и културу  у циљу 

потраживања додатне подршке у 

складу са потребама ученика 

1. Обезбеђивање школског прибора 

будућим првацима 

2. Наградна екскурзија за ђака 

генерације 

3. Обезбеђивање награда за 

постигнуте резултате ученика на 

такмичењима 

Директор 1.септембар 

2.мај 

3.мај 

Сарадња са Градским већем за 

образовање и културу  у циљу 

реализације пројеката који су 

неопходни за несметан рад 

школе 

1. Учешће н аактуелним 

конкурсима: 

-Креативн ашкола 

-Предузетничка педагогија 

Директор, педагог септембар-јун 

Сарадња са Министарство 

унутрашњих послова у 

циљуорганизовања предавања 

од стране стручњака овог ресора 

1. Предавање о саобраћају за 

ученике нижих разреда 

Директор, Тим за заштиту деце април 

Сарадња са Министарством 

унутрашњих послова у циљу 

спровођења интервентних 

активности 

1. Спровођење интервентних 

активности и вршење евалуације 

истих 

Директор, секретар, Тим за 

заштиту деце 

септембар-јун 

 

Сарадња са службама 

ужестручних институција на 

локалу 

 
1. Подршка родитељима и деци у 

области образовања, социјалне и 

здравствене заштите у сарадњи са 

интерресорном комисијом ( 

 индивидуални образовни план са 

 

1. Директор, Тим за 

инклузивно образовање, 

стручни сарадници 

2. Директор, стручни 

сарадници, Тим за 

 

 

1.новембар 

2.септембар-јун 

3.март-април 

4.октобар-мај 
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измењеним стандардима 

дефектолошки и логопедски 

третмани , коришћење сензорне , 

светле и монтесори собе,  лични 

пратилац , школовање од куће) 

2. Сарадњаса ПУ „Нада Наумовић и 

Ђурђевдан (размена искуства и 

преузимање педагошких профила 

будућих првака) 

3. Сарадња са обдаништем „Невен“: 

а) маскембал поводом Дечије недеље 
б) посета ученика четвртог разреда 

обданишту и одношење поклона 

предшколцима 
в) новогодишња приредба за 

предшколце 

4. Сарадња са Црвеним крстом: 
а) квиз „Шта знаш о Црвеном  Крсту“ 
б) обука и такмичење из прве помоћи 

за уенике четвртог разреда 
в) трка за срећније детињство 
г) програм школске ужине 

5. Унапређење квалитета живота Рома 

кроз едукацију у сарадњи са НВО 

Романипен 
6.  Сарадња са Центром за развој  

услуга социјалне заштите „Кнегиња 

Љубица“ 

инклузивно образовање 

3. Педагог и психолог 

4. Директор, помоћници 

директора, педагог, 

психолог, учитељи 

5. Чланови Подружнице 

Црвеног крста школе, 

Ученички парламент 

6. Директор, педагог, 

психолог 

5.септембар-јун 

6.септембар-јун 

Сарадња са основним школама 1. Размена искуства и примера добре 

праксе путем актив адиректора 

2. Размена искустава и примера добре 

праксе путем актива стручних 

сарадника 

3. Реализациј апрограма 

„Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу“ 

1. Директор 
2. Педагог и психолог 

3. Тим за ПО 

1. Децембар-мај 

2. Децембар-мај 

3. Октобар-април 



 

 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са средњим школама 1. ПосетаСајму образовања 

2. Отворенаврата- посета средњим 

школама 

1. Директор, помоћници 

директора, стручни 

сарадници, чланови 

Ученичког парламента, 

чланови ВТ за ПО 
2. Директор, стручни 

сарадници, Ученички 

парламент, ВТ за ПО 

1. Април 

2. Фебруар-март 

Сарадња са школама за ученике 

са сметњама у развоју  

1. Подршка у виду групних и 

индивидуалних третмана ученика и 

саветодавни рад са родитељима  и 

наставницима у сарадњи са Школом 

за децу оштећеног слуха и ШОСО 

„Вукашин Марковић“ 
 

1. Стручни сарадници, Тим 

заинклузивно образовање 

2. Стручни сарадници, Тим за 

инклузивно образовање 

1. Септембар-јун 

2. Септембар-јун 

Сарадња са осталим 

институцијама на нивоу града из 

области спорта и културе 

1. Учешће у спортским 

такмичењима 

2. Учешће на Карневалу поводом 

прославе Дана града Ђурђевдана 

 

1. Актив физичког васпитања 

2. Сви запослени 

3. Сви  запослени 

 

1. Октобар-мај 

2. Мај 

3. Октобар 
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6.6.10. Акциони план Социјалне заштите 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Прикупљање података за 250 

ученика за које  се допрема 

бесплатна ужина 

 

Програм „Школске ужине“ 

 

Црвени крст  Крагујевца и школа 

 

Током школске 2019/20. 

године 

Прикупљање података од породица 

и достављење информација 

Црвеном крсту у циљу помоћи 

Благовремено откривање и 

евидентирање социјалних 

потреба угрожених ученика 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Прво полугодиште школске 

2019/20 године 

Куповина стратног броја и 

обнављање чланарине за помоћ 

угроженим ученицима  

 

Трка ,, За срећније детињство” 

Црвени крст Крагујевца и школа  

Септембар-октобар 2019. 

Прикупљање одеће, обуће, шкоског 

прибора као и прибора за личну 

хигијену за најугроженије ученике 

 

Сабирна акција „Друг другу“ 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Oктобар 2019. 

Помоћ  и подршка старим 

суграђанима израдом ликовних и 

литерарних радова, као  и посете 

Геронтолошком центру  

     

 Акција „Сунчана јесен 

живота“ 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Октобар - децембар школске 

2019/20. године 

Продаја новогдишњих честитки а 

средства су намењена за куповину     

пакетића сиромашној деци и деци 

без родитеља 

 

„Један пакетић много љубави“ 

 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Децембар 2019. 

Куповина најугроженијим 

ученицима шта им је неопходно од 

одеће или обуће 

 

Акција додатне помоћи 

ученицима у одећи или обући 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Децембар - јануар 2019. 
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Разним предавањима ученици 

млађих разреда стичу основна 

знања и културу понашања у 

саобраћају, основне хигијенске 

навике, упознају се са принципима 

Црвеног крста и упознају са 

начинима пружања прве помоћи, 

као и промовисањем хуманих 

вредности 

 

 

 

 

Организовање предавања и 

курсева за ученике од првог до 

четвртог разреда 

 

 

 

 

Црвени крст Крагујевца и 

разредне старешине 

 

 

 

 

Током школске 2019/20. 

године 

Едукативним радионицама ученици 

од петог до осмог разреда се 

упознају са превенцијама, заштити 

као и начинима да се супроставе 

лошим утицајима 

Организовање здравствено – 

васпитних предавања о здравим 

стиловима живота и превенцији 

болести зависности 

 

Црвени крст Крагујевца, школа, 

психолог 

 

Током школске 2019/20. 

године 

Организовање састанака и 

предавања за наставнике и 

родитеље 

Сарадња школе са 

институцијама које брину о 

породици 

Школа и Саветовалиште за брак и 

породицу 

 

Током школске 2019/20. 

године 

Организовање састанака и 

предавања за наставнике и 

родитеље 

Сарадња школе са другим 

институцијама за пружање 

услуга социјалне заштите  

Школа,  Центар за социјални рад, 

Центар за развој услуга социјалне 

заштите ,, Књегиња Љубица'' 

Током школске 2019/20. 

године 

Информисање ученика и 

мотивисање да се баве 

хуманитарним радом 

Анимирање и едукација 

волонтера за активности у 

области социјалне делатности 

 

Црвени крст Крагујевца и школа 

 

Почетак другог полугодишта 

школске 2019/20. године 

Бесплатни одлазак на кампове у 

земљи и иностранству 

 

Психо-спцијална подршка 

Црвени крст Крагујевца, школа и 

Скупштина града 

Током школске 2019/20. 

године  
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6.6.11. Акциони план Здравствене заштите 
 

               

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Како очувати своје здравље Разговор, радионица, демонстрација 

(утврђивање здравог понашања 

- здрав ритам дневних активности: правилна 

исхрана, учење, игра, сан, физичка активност, 

забава, релаксација, 

начини за савладавање лаких здравствених 

проблема) 

 

Учитељи,наставници, 

одељењске старешине 

Током школске 2019/20. 

године 

2. Здравље  уста и зуба Систематски и контролни стоматолошки  

прегледи 
Лекар и сестра Током школске 2019/20. 

године 

3. Лична хигијена,  

хигијена у учионици и школи, 

хигијена одевања, брига о телу 

(правилно држање,  седење... 

Разговор, радионица, демонстрација 

 

Учитељи , одељенске 

старешине, предметни наст. 

педагог, психолог, 

волонтери Црвеног крста  

Током школске 2019/20. 

године 

4. Прва помоћ и заштита Обука ученика 3 - 4. и 5. разреда Црвени крст Крагујевца  - 

волонтери Ц.крста и 

разредне старешине 

Март, април, мај 2020.год. 

5. Хумани односи међу половима 

Оспособити ученике да: 

- Правилно препознају своја 

осећања 

- Спознају физичке разлике међу 

половима 

Стекну позитивне ставове и 

позитивно вреднују супротан пол 

Радионице (васпитање за хумане односе међу 

половима - наставна област из биологије а 

Наставници биологије, 

учитељи , одељенске 

старешине, педагог, 

психолог 

Током школске 2019/20. 

године 

6. Правилно коришћење 

здравствених служби 
Предавање да одговарајуће службе пружају 

здравствену помоћ појединцу, организацији, 

различити, социјалним групама, заједници у 

целини 

Педагог, психолог, 

стручњаци из различитих 

област ( Развојно 

саветовалиште...) 

Током школске 2019/20. 

године, по договору са 

предвиђеним 

институцијама(стручњацима) 
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7. Физичке и психичке промене у 

пубертету 
Предавање, Разговор, размена 

Лекар 
Мај 2020.год. 

8. Психичке промене у 

адолесценцији  
Предавање, разговор, размена 

Психолог , педагог 
Мај 2020.год. 

9. Превенција болести 

зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија, 

зависност од рачунара), 

заразне и полно преносиве 

болести  и здрави стилови 

живота 

 

Радионице Поливалентна здравствена 

служба Дома здравља 

Црвени крст 

 

Током школске 2019/20. 

године, по договору са 

предвиђеним 

институцијама(стручњацима) 

10. Родна равноправност и 

специфичност родова 

Предавање, разговор, размена Педагог, психолог 

 

Октобар 2019. год. 

11. Превенција деликвентног 

понашања 

Предавање, разговор, размена Педагог, психолог 

 

Октобар 2019. год. 

12. Трговина људима Предавање, разговор, размена Педагог, наставници, 

тим за безбедност 

Мај 2020.год. 

13. Корективан рад са 

ученицима 

 

Мерење стопала и кичми ученика 
Наставници физичког 

васпитања 

Април, мај 2020.год. 
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6.6.12. Акциони план Професионалне оријентације на преласку из основне у средњу школу 
 

Активност Носиоци Начин реализације Време 

Организација састанака руководилаца 

стручних већа за области предмета и 

координатора тимова *и ** ***и ****  

Тим ПО, руководиоци стручних већа за 

области предмета 

На састанцима Август - мај 

Подела задужења одељенским старешинама 7 

и 8 разреда  

Kоординатор Тематско одељенско веће Септембар 

Реализација радионица Тим ПО, предметни наставници, 

разредне старешине седмог и осмог раз. 

На састанцима, увидом у коментаре 

реаализатора радионица 

Октобар – мај 

Родитељи представљају занимања Одељенске старешине Радионица, састанак Новембар - април 

Сарадња са Регионалним центром за стручно 

усавршавање и локалним тимом за ПО 

Тим ПО На састанцима Октобар – мај 

Реални сусрети -ТиПО 

-представн. установа, предузећа и 

средњих школа 

Посетама Март - април 

Учешће у манифестацијама,вашарчићима и 

сарадња са члановима ЦК 

-Школа 

-Сајмови 

-  

Посетама 

 

Децембар- Мај 

Тестирање ученика 8. разреда којој је 

потребна подршка у избору занимања 

применом батерије тестова КОГ 3 и тест. 

професионалних интересовања 

Психолог Тестирање Мај 

Предлагање и планирање додатне подршке 

ученицима - Расподела тематских радионица 

ПО по стручним активима 

Драган Раковић, Јелена Николић, И. 

Искреновић, Ј. Николић, М. 

Милосављевић 

Састанак са стручним већима Јун - август 

Евалуација и мониторинг * и ** и *** и ****  Тим ПО Израда извештаја Квартално  

 

ЛЕГЕНДА: * корелација са тимом за ИОП; ** корелација са тимом за ШРП; *** корелација са тимом за самовредновање; **** корелација са 

тимом за заштиту деце. 

Координатор ВТ :Јелена Николић . 



6.7. Планови организација 
 

6.7.1. План рада Подружнице Подмлатка Црвеног крста  
 

 

Руководилац Подружнице школе  је Слађана Ђукановић 

Време 

реализације 

 

Активности - теме 

Начини 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

 
-подношење статистичког 

извештаја Црвеном крсту 

Крагујевца о реализованим 

активностима у школи школске 

2018/19. године 
 

 
-прикупљање годишње чланарине и 

продаја Стартних бројева 

 

 
-спровођење активности у вези са 

акцијом ,, Заштитимо децу у 

саобраћају'' 
 
-евидентирање социјално-

угрожених ученика 

 

 

 

 

 
-укључити своје представнике на 

семинар за сараднике 
 
-организовање aкције Друг- другу 

прикупљањем одеће,обуће , школског 

прибора и играчака 
 
-обележавање значајних датума 
 

 

 

 
-учешће на свим конкурсима 

Црвеног крста током године 
 

 

 

 

-извештај 

 

 

 

 
-прикупљање 

чланарине   
 
-учешће ученика 

првог разреда на 

предавању 
 

-израда 

спискова са 

именима 

ученика за 

бесплатну 

ужину 

 
-присуствовање 

семинару 
 

 
-учешће у 

акцијама 
 

 
-обележавање 

значајних датума 

путем радио 

емисија 
 
-учешће на 

ликовним и 

литерарним 

конкурсима 

 

 
-руководилац 

Подружнице школе 
 

 

 

 
-разредне старешине од 

I до VIII разреда 
 

-ученици и учитељи 

првог разреда 

 

 

-одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 
-Слађана Ђукановић 
 
-Гордана Видовић 
 

 
-хуманитарна секција 
 

 

 
-новинарска секција 
 

 

 
-ликовна и литерарна 

секција 
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Октобар 

 
учешће у хуманитарно-рекреативној 

акцији ,, За срећније детињство ''-  
5. октобра 2019. 
 

 

 
-прибављање материјала за почетак 
 ,, Школице Подмлатка Црвеног 

крста'', за ученике трећег разреда 
 
-договор око почетка пројекта 

,,Промоција хуманих вредности'' за 

ученике четвртог разреда 
 
-обележавање акције ,, За сунчану 

јесен живота'' 
 

 

 
-укључивање у реализацију 

активности ,, Дечје недеље'' 
 

 
-укључивање у акцију сређивања 

својих учионица и школског простора 
 
-у сарадњи са Црвеним крстом 

организовати курс ,,Основа хигијене'' 

за ученике другог разреда 
 

 
-часови 
одељенске 

заједнице 
 

 

 

 

 

-договор са 

представницима 

Црвеног крста 

 

 
-припрема 

програма и 

посета 

Старачком дому 
 

 
-маскенбал, 

шкраб, посета 

вртићу Невен 
 

 

 

-договор са 

представницима 

Црвеног крста 

 
- ученици од првог до 

осмог разред 
 

 

 

 
-учитељи трећег 

разреда 
 

 
-учитељи четвртог 

разреда 
 
 -драмска секција 

млађих разреда 
 

 

 

 

 

-Дечији савез 

 

 
-ликовна и литерарна 

секција 
 

-учитељи и ученици 

другог разреда  

Новембар 

 
-обележити Месец борбе против 

болести зависности 
 
-обележавање  Међународног дана 

толеранције и Светског дана дечјих 

права 

 
-организовањем 

предавања 
 
-радионице на 

часовима 

одељенских 

заједница 

-психолог школе и 

ученици од петог до 

осмог разреда 
 
-сви ученици и 

разредне старешине 

Децембар 

 
-обележавање 1. децембра -

Међународног дана против AIDS-a 
 
-иницирати предавање за родитеље 

ученика седмог разреда на тему 

,,Улога родитеља у превенцији 

наркоманије'' 
 
-продаја новогодишњих честитки 

Црвеног крста 
 
-обележавање значајних датума у 

месецу 

 

-радио емисија 

 

 
-организовање 

предавања 
 

 

 

-продаја 

честитки 

 

 

-новинарска секција 
 

 
-психолог са ученицима  
 седмог и осмог разреда 
-заинтересовани 

родитељи 
 
-чланови хуманитарне 

секције 
 

-новинарска секција 
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-преузети материјал за квиз ,, Шта 

знаш о Црвеном крсту'' 

 
-евидентирање социјално-

угрожених ученика из сваког 

одељења ради куповине неког 

одевног предмета 

 
-прослеђивање 

материја 

разредним 

старешинама 

петог разреда 
 
-прикупљање 

спискова и 

набавка одевних 

предмета 
 

 
-ученици петог разреда 
 

 

 

 
-чланови Подружнице и 

одељенске старешине 

 
Јануар 

-средити пано у холу школе са 

фотографијама са реализованих  

полугодишњих активности  
 
-обележавање 31. јануара - 

Национални дан борбе  против 

пушења 
 

 
- мотивисање ученика од првог до 

осмог разреда за учешће на 

Републичком конкурсу ,, Крв живот 

значи'' 

 

-сређивање 

паноа у холу 

школе 

 

-радио емисија 

 

 

 

-ликовни и 

литерарни 

конкурси 

 
-чланови Подружнице 
 
-чланови фото секције 
 
-новинарска секција 
 

 

 
-ученици од првог до 

осмог разреда 
 

 

Фебруар 

 
-Акција  Добровољног 

давалаштва  крви 

 

 
- обележавање 6. фебруара-  Дан 

оснивања Црвеног крста Србије и 

Крагујевца 
 
-обележити 14. фебруар – годишњицу 

од смрти Др Елизабет Рос 

 

 
--организовати курс Прве помоћи за 

ученике четвртог разреда 

 

-акција у 

Школи 

 

 

 

-радио емисија 

 

 

-посета гробног 

места Др 

Елизабет Рос 

 

- почетак курса 

за ученике  

четвртог 

разреда 

-Црвени крст и Завод 

за трансфузију, 

руководилац 

Подружнице 

 

 
-новинарска секција 
 

 
-руководилац 

Подружнице, психолог 

и ученици Парламента 
 

 
-ученици Медицинске 

школе - волонтери 

Црвеног крста у 

сарадњи са учитељима 

четвртог разреда 

Март 

-обележавање значајних датума  
 
-организовање школског 

такмичења из Прве помоћи и 

пријава победничке екипе 

 
-организовање здравствено-васпитних 

предавања ,, Психофизичке промене 

у пубертету'' за ученике шестог 

разреда 

-радио емисије и 

у оквиру 

одељенских 

заједница 
-школско 

такмичење у 

Првој помоћи 
 
-радионице или 

трибине 

 
-одељенске заједнице 

од првог до осмог 

разреда 
-учитељи четвртог 

разреда и руководилац 

Подружнице 
-психолог 
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Април 

-организовање здравствено-васпитних 

предавања ,, Алкохолизам и млади'' 
за ученике седмог разреда 

 

 
-градско такмичење из Прве помоћи 
 

 

 
-организовати школско такмичење  
ученика петог разреда  ,,Шта знаш 

о Црвеном крсту'' 

-предавања 
 

 
-учешће на 

градском 

такмичењу Прве 

помоћи 
 
-школско 

такмичење 

-ученици седмог  
- психолог 
 
-одељенска заједница 

четвртог разреда која је 

освојила прво место на 

школском такмичењу 

са свијим учитељем 
 
-одељенске заједнице 

петог разреда и 

психолог 

Мај 

 

 

 

-обележавање 8.маја -Међународног 

дана Црвеног крста 

-пријем ученика првог разреда у 

Подмладак Црвеног крса 

-финално квиз такмичење ученика 

петог разреда ,, Шта знаш о 

Црвеном крсту” 

-организовати здравствено-васпитна 

предавања на тему ,, Заштитимо 

зубе од каријеса'' за ученике првог 

разреда 

-радио емисија 
 
-одлазак на 

свечани пријем у 

организацији 

Црвеног крста 

Крагујевца 
 
-учешће на 

градском 

такмичењу 
 
-школски зубар 

ће организовати 

предавање 

-новинарска секција 
 
-учитељи и ученици 

првог разреда 
 
-првопласирана екипа 

петог разреда са својим 

разредним старешином 
 

 

-доктор 

 

Јун 

-завршна приредба поводом 

завршетка Школице подлатка 

Црвеног крста ученика трећег 

разреда 

 
-завршна 

приредба 
 

 

-учитељи и ученици  

трећег разреда , 

представници Црвеног 

крста Крагујевца и 

руководилац 

Подружнице  
 

Начин праћења реализације програма рада Подружнице увидом у извештаје и осталу 

документацију 

Носиоци праћења:  директор и Црвени крст Крагујевца     

 Чланови Подружнице Подмлатка Црвеног крста у школи су: 

Слађана Ђукановић – руководилац Подружнице 

Гордана Видовић – хуманитарне активности 

Јасмина Љубисављевић – сарадник учитељ 

Мирјана Милосављевић – психолог школе 

Радмила Шиљковић – наставник српског језика задужен за литерарне конкурсе 

Никола Ненковић –новинарска секција 

Александар Банковић – фото секција 

Марија Вукојевић – хуманитарна секција 

Тања Миладиновић – наставник биологије 

Други – наставник биологије 

Маја Мрдаковић – наставник ликовне културе задужен за ликовне конкурсе 

Катарина Туцаковић-хуманитарне активности 

Катарина Недић- хуманитарне активности 
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6.7.2. План рада Дечијег савеза 
 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

активности 
Докази 

Септембар 

1. Доношење Плана рада 

Дечјег савеза 

2. Припрема ученика првог 

разреда за приступање у 

Дечји савез      (припрема 

Добродошлица и беџева) 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи првог 

разреда 

-План рада 

-Добродошлице за 

прваке 

Октобар 

1.   Обележавање Дечје 

недење 

 2.    Припремање изложбе 

дечјих    литерарних и 

ликовних радова 

      3.   Бирамо најлепше уређену 

учионицу 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Педагог Јасмина 

Цветић 

-Учитељи 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Ђачки парламент 

-Фотографије 

-Извештај 

-Изложба 

-Ранг листа 

учионица 

Новембар 

1. Уређење учионица и хола 

поводом обележавања 

дана Вука Караџића 

2. Обележавање дана 

рођења Вука Стефановића 

Караџића 

3. Избор најлепшег паноа 

4. Организовање караоке 

такмичења 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Руководилац 

Ђачког парламента 

Мирјана 

Милојевић  

-Фотографије 

-Ранг листа 

учионица 

-Извештај 

 

Децембар 

1. Организовање приредбе 

поводом новогодишњих 

празника 

2. Изложба ученичких 

радова поводом 

новогодишњих празника 

3. Избор најлепше учионице 

4. Недеља лепих порука 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи четвртог 

разреда 

-Педагог Јасмина 

Цветић 

-Руководиоци 

драмске секције 

млађих разреда 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Чланови Тима за 

заштиту деце 

-Фотографије 

-Ранг листа 

учионица 

-Извештај 

-Приредба 

-Пано са најлепшим 

порукама 

Јануар 

1. Припрема за обележавање 

Дана Светог Саве 

2. Прослављамо школску 

славу 

3. Уређење паноа поводом 

прославе Дана Светог Саве  

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Фотографије 

-Приредба 

-Урађени панои 
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Фебруар 

1. Припрема обележавања 8. 

марта 

2. Израда поклона за мајке 

3. Уређење паноа поводом 

8. марта 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Направљени 

поклони 

-Сређани панои 

Март 

1. Изложба ученичких 

радова поводом 8. марта 

2. Прослава 8. марта (са 

мајкама) 

      3.   Ђачки песнички сусрети 

      4.   Такмичење у игрању 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Руководилац 

Ђачког парламента 

Мирјана 

Милојевић  

-Фотографије 

-Извештај 

-Изложба 

 

Април 

1. Израда радова за конкурс 

поводом ускршњих 

празника 

2. Уређење паноа поводом 

ускршњих празника 

3. Изложба ускршњих јаја 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Чланови етно 

секције 

-Чланови еколошке 

секције 

-Фотографије 

-Извештај 

-Изложба 

 

Мај 

1. Учешће на карневалу 

поводом прославе Дана 

града 

2. Бирамо најлепше 

уређену учионицу 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Педагог Јасмина 

цветић 

-Учитељи трећег и 

четвртог разреда 

-Чланови комисије 

за уређење 

школске средине 

-Фотографије 

-Извештај 

-Ранг листа 

учионица 

Јун 

1. Анализа остваривања 

Плана рада  Дечјег 

савеза 

2. Организовање приредбе 

за родитеље поводом 

завршетка школске 

године 

 

-Чланови Дечјег 

савеза 

-Учитељи четвртог 

разреда 

-Руководиоци 

драмске секције 

млађих разреда 

-Ђачки парламент 

-Фотографије 

-Извештај 

-Приредба 
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6.7.3. План сарадње наше школе и вртића Невен 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 
Носиоци 

септембар - Договор о будућој сарадњи 

-Састанак 

представника 

школе и вртића 

- Директор 

- Учитељи 

четвртог 

разреда 

октобар 

- Маскенбал 

 

 

-Посета вртићу и доношење 

поклона 

-Зједнички 

маскенбал у 

просторијама 

школе поводом 

Дечје недеље 

-Ученици четвртог 

разреда поклањају 

предшколцима 

играчке које су 

сами скупили 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

-Педагог 

-Психолог 

-Васпитачи 

децембар -Новогодишња приредба 

-Новогодишња 

приредба за 

предшколце са 

поклонима које су 

припремили 

четвртаци 

-Руководиоци 

драмске 

секције 

млађих 

разреда 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

-Педагог 

-Психолог 

јануар -Позив на упис 
-Слање позива за 

упис у први разред 

-Директор 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

март 
-Упознавање са учитељима и 

школом 

-Долазак 

предшколаца у 

школу и 

упознавање са 

будућим 

учитељима 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

-Педагог 

-Психолог 

мај 

-Представљање предшколаца 

ученицима четвртог разреда 

и учитељима 

-Приредба у 

просторијама 

школе на којој 

предшколци 

представљају свој 

рад у вртићу 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

-Васпитачи 

 

јун -Посета вртићу „Невен“ 

-Присуство 

учитеља четвртог 

разреда завршној 

приредби 

предшколаца 

-Директор 

-Учитељи 

четвртог 

разреда 

-Педагог 

-Психолог 

  



6.8. Остали планови 
6.8.1. План рада Ученичког парламента  
 

 Ментори: Гордана Видовић, Мирјана Милосављевић, Слађана Миладиновић 

Активности 

 

Носиоци активности Време 

реализације 

Докази  

Избор чланова парламента Одељенске старешине 7 и 8 разреда Септембар Записник са првог састанка 

Избор Председника и подпредседика парламента  и одређивање 

чланова парламента за учешће у раду органа школе школе  

(Школски одбор, Тим за заштиту деце,Тим за самовредновање,) 

Мирјана Милосављевић септембар Записник са првог састанка 

Разматрање предлога извештаја о остварењу Годишњег плана рада за 

2018/19. годину 

Разматрање предлога Годишњег плана рада за 2018/20.годину 

Разматрање извештаја о Самовредновању за 2018/19. годину 

Мирјана Милосављевић 

Гордана Видовић  

Чланови парламента 

септембар Анализа Годишњег плана 

рада за 2018/19.  

Годишњи план рада за 

2019/20. 

Извештај о 

Самовредновању 

Израда плана парламента Мирјана Милосављевић 

Чланови парламента 

Септембар Увид у план рада 

Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања 

парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са 

нормативним актима школе (Статут;План  рада школе); Законom о 

основама система (део који се односи на ученике); Правилником о 

понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл. 

Мирјана Милосављевић 

Гордана Видовић 

септембар Записник са другог 

састанка 

Сарадња са невладиним сектором (Црвени Крст Романипен) Мирјана Милосављевић 

Гордана Видовић 

Председник парламента 

Септембар –

јун 

Записник са састанка, 

дописи 

Осипање –сет радионица: инклузија, насиље, осипање, важност 

образовања 

Мирјана Милосављевић Септембар  Извештаји , радионице 

Формирање мреже ментора за ученике од 5 до 8 разреда  Гордана Видовић 

Мирјана Милосављевић 

октобар Извешаји  

Пружање подршке ученицима у социјализацији и комуникацији –

вршњачки ментори 

Чланови мреже континуирано 

док траје 

потреба 

Информисање на 

састанцима , записници 

Ћоше успешних Чланови парламента, Гордана Видовић Септембар-јун Урађен пано сваког месеца 

Састанак посвећен пријављивању насиља и упознавање са Посебним 

протоколом 

Мирјана Милосављевић, Никола 

Ненковић, Подпредседник парл.  

септембар Записник 
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Присуствовање састанцима Тимова, Школског одбора (по потреби) и 

извештавање 

Чланови парламента, одређени за 

тимове и седнице Школског одбора и  

Октобар  јун Записници са седница 

Школског одбора и Тимова 

Припрема за обележавање Дечје недеље и обележавање Дечје 

недеље 

Сузана Тасић 

Мирјана Милојевић 

Члан парламента 

октобар Записници, фотографије и 

панои 

Недеља лепих порука и израда паноа Одељенске старешине од 1 до 8 

Сузана Тасић 

Радмила Шиљковић 

Ученички парламент 

Мирјана Милосављевић 

Гордана Видовић 

новембар Пано, фотографије 

Доношење правила понашања и њихова  доследана примена Чланови парламента  

Новембар  

Фотографије записник, 

радио емисија 

Трибина о Дечјим правима и заштити деце Мирјана Милосављевић Гордана 

Видовић 

децембар Извештај са трибине 

Израда паноа о Правима деце Љиљана Милић 

Гордана Видовић 

Председник парламента 

децембар Урађен пано 

Квиз знања Одељенске старешине од петог до 

осмог разреда 

децембар Организован квиз знања 

Нова година прослава 

 

Чланови парламента децембар фотографије 

Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта Чланови парламента 

Мирјана Милосављевић 

јануар записник 

 Безбедност на интернету- трибина 
Предсеник парламента 

Чланови парламента 8 разреда 

Мирјана Милосављевић 

јануар Записник фотографије 

Посета Сајму образовања Сви чланови парламента 

Вршњачки Тим за ПО 

март Извештај 

Вашарчић-промоција и продаја ученичких рукотворина 

(хуманитарна акција) 

Координатор Тима за ПО, вршњачки 

тим, чланови парламента 

април Фотографије записници,  

Матура договор Мирјана Милосављевић април записник 

Израда паноа у критеријума за упис у средње школе и опис 

занимања 

Мирјана Милосављевић 

Чланови парламента 

Вршњачки Тим за ПО 

април Урађен пано 

Ближи се завршни испит Чланови парламента 8 разреда мај записник 

Сређивање документације Председник парламента јун извештај 
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6.8.2. План рада школске библиотеке 
 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са НБ Вук Караџић из 

Крагујевца 

Стални контакти са библиотекарима из матичне 

библиотеке у циљу побољшања образовно-

васпитног рада школе 

Директор 

          Библиотекар 

 

септембар-јун 

Сарадња са Дечијим савезом Организовање разних активности у току Дечије 

недеље 

Библиотекар 

 

Чланови Дечијег савеза 

октобар 

Сарадња са Градским већем за 

образовање и културу  у циљу 

награђивања ученика и наставнка 

Обезбеђивање уџбеника будућим првацима 

Обезбеђивање награда за постигнутерезултате 

ученика на такмичењима 

Директор 

           Библиотекар 

септембар-јун 

Сарадња са Градским већем за 

образовање и културу  у циљу 

реализације пројеката који су 

неопходни за несметан рад школе 

Учешће н актуелним конкурсима: 

-Креативнашкола 

-Еразмус 

 

Директор 

Библиотекар 

септембар-јун 

СарадњасаМинистарством 

унутрашњих послова у циљу 

организовања предавања од 

странестручњака овог ресора 

Предавање о саобраћају за ученике нижих 

разреда 

Директор, Тим за заштиту 

деце  Подружница Црвеног 

крста школе Библиотекар 

септембар, 

април 

Сарадња са библиотекарима 

основних и  средњих школа 

Размена искуства и примера добре праксе путем 

актив библиотекара 
Библиотекар септембар-јун 

Сардња са писцима, 

приповедачима… 

Организовање књижевних сусрета, вечери, 

представа, презентација…. 
Директор 

Библиотекар 

септембар-јун 



6.8.3. План педагошко-инструктивног рада директора, помоћника директора и 

стручног сарадника 
 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

Носиоциактивности 

  С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  Преглед глобалних планова 

 Преглед оперативних планова 

 Распоред држања огледних часова 

 Преглед дневника васпитно-образовног рада 

 

 Педагог 

 Педагог 

 Педагог 

 Помоћници директора и 

стручни сарадници 

  

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

 Преглед оперативних планова 

 Праћење и реализација огледних часова 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 Распоред посете часовима редовне наставе 

 Посета часовима редовне наставе 

 Педагог 

 Педагог 

 Помоћници директора 

 

 Директор 

 Директор и стручни 

сарадници 

  

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

 Посета огледним часовима 

 

 Посета часовима редовне наставе 

 

 Посета часовима додатне наставе 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Помоћници директора 

 

  
Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 Помоћници директора 

  

Ј
А

Н
У

А
Р

 

 

 Преглед дневника васпитно-образовног рада 

 

 Евалуација оствареног педагошко-инструктивног рада 

 

 Помоћници директора и 

стручни сарадници 

 Директор, стручни 

сарадници и педагошки 

колегијум 

 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 

 Посета огледним часовима 

 

 Посета часовима редовне наставе 

 

 Посета часовима допунске наставе 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

 Помоћници директора 

  

М
А

Р
Т

 

 

 Посета огледним часовима 

 

 Посета часовима редовне наставе 

 

 Посета часовима изборне наставе 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

 Помоћници директора 
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А
П

Р
И

Л
 

   

 Посета огледним часовима 

 

 Посета часовима редовне наставе 

 

 Посета часовима слободних активности 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

сарадници 

 Директор и стручни 

 Помоћници директора 

  

М
А

Ј
 

 

 Праћење реализације редовне, изборне, додатне и 

допунске наставе наставе и слободних активности 

 Преглед дневника васпитно-образовног рада 

 

 

 Помоћници директора 

 

 Помоћници директора и 

стручни сарадници 

 

  

Ј
У

Н
-Ј

У
Л

 

 

 Преглед дневника васпитно-образовног рада 

 

 Евалуација оствареног педагошко-инструктивног рада 

 

 

 Помоћници директора и 

стручни сарадници 

 Директор, стручни 

сарадници и педагошки 

колегијум 

 

  

А
В

Г
У

С
Т

  Преглед дневника васпитно-образовног рада 

 Преглед матичних књига 

 Директор 

 

 Помоћници директора и 

секретар школе 

 

 

 
 

6.8.4.  Годишњи план стручног усавршавања за 2019/2020 годину 
 

Стручно 

усавршавање у 

установи 

Назив теме и облика стручног 

усавршавања 

Број  Време 

 

 

 

 

 

 

Угледни часови  Прво и друго полугодиште 

Асистирање на угледним часовима  Прво и друго полугодиште 

Излагање са стручног усавршавања  Прво и друго полугодиште 

Излагање на састанцима стручних 

органа 

 Прво и друго полугодиште 

Публиковање стручних радова  Друго полугодиште 

Обука за завршни испит  Друго полугодиште 

Стручна посета (Сајам књига)  Октобар  

Међународно такмичење ,,Кенгур“, 

учесник, дежурни наставник 
 

Март 2019. 

Писање пројекта  Прво и друго полугодиште 

''Вашарчић'' Х 2 Децембар 

Април/мај 

Остваривање пројеката образовно-

васпитног садржаја у установи 

 Прво и друго полугодиште 

Организација и реализација 

такмичења 

 Друго полугодиште 
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Учествовање на такмичењима и 

смотрама 

 Друго полугодиште 

Учешће у раду стручних актива на 

нивоу града 

 Прво и друго полугодиште 

Маркетинг школе  Прво и друго полугодиште 

Рад са студентима, приправницима 

и волонтерима 

 Прво и друго полугодиште 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Назив теме и облика стручног 

усавршавања 

Каталошки 

број 

Компетенција  Време 

 Трибине и стручни скупови   У току 

школске 

године 

 Иновативне праксе подучавања 448 K2 У току 

школске 

године 

Међупредметне компетенције: 

корелација у настави српског и 

енглеског језика 

843 K2 У току 

школске 

године 

Вредновање и праћење ангажовања 

и постигнућа ученика као 

компонента демократских односа у 

учионици 

442  У току 

школске 

године 

 Аутистични 

спектар,хиперактивност,дислексија 

и друге сметње-стратегије 

прилагођавања приступа и наставе 

175 K2 У току 

школске 

године 

 Kвизом до успешног завршног 

испита 

397  У току 

школске 

године 

 e Twinning за почетнике први 

кораци 

439 K1 У току 

школске 

године 

 Актуелности у образовном систему 

Србије 

октобар Актуелности у 

образовном 

систему Србије 

октобар 

 Симпозијум за директоре Друго 

полугодиште 

Симпозијум за 

директоре 

Друго 

полугодиште 

Јасмина Цветић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

6.8.5. Распоред одржавања угледних часова  

Датум Предмет Наставник Тема 

07.10.2019. Математика  Јелена Луковић Правила дељивости 

09.10.2019. Српски језик Никола Ненковић „ Ропоство Јанковић Стојана“ 

14.10.2019. Енглески језик Зорица Петровић „Pirates” 

17.10.2019. Биологија  Тања Миладиновић Загађивање и ерозија земљишта 

18.10.2019. Биологија  Тања Миладиновић Услови живота на земљи 

 Историја Сања Срејић Праисторија 

22.10.2019. Немачки језик  Катарина Туцаковић „ Meine Stadt“ 

      Енглески језик 

 

Гордана Видовић „ Helathy/ Unhealthy  food“ 

23.10.2019. Српски језик Јелена Миковић „ Богаћење речника“ 

25.10.2019. Немачки језик  Катарина Туцаковић „ Lorelei“ 

28.10.2019. Историја Сања Срејић  

      Енглески језик 

 

Гордана Видовић „ Teen Marriage“ 

 Информатика  Јелена Луковић  

29.10.2019. Музичка култура Катарина Недић  

 Енглески језик Aлександра Дачић My home 

30.10.2019. Музичка култура Катарина Недић  

 Српски језик Јелена Миковић „ Бонтон“ 

 Енглески језик Aлександра Дачић Hit the charts 

31.10.2019. Енглески језик Зорица Петровић „Healthy lifestyle'' 

7.11.2019. Српски језик Слађана Ђукановић и 

Љиљана Цатић  и Александар 

Банковић 

Јавни час – Вук Караџић и Марко 

Краљевић кроз песму и игру 

25.11.2019. Географија Драга Кесић и Лидија Јевтић Палестина 

28.11.2019. Физичко васпитање Ненад Филиповић  

15.01.2020.   Српски језик Виолета Стошић, Слађана 

Ђукановић и Љиљана Цатић 

Описни придеви 

21/23.01.2019. Свет око нас Ерена Митровић Разноврсност природе 

21.02.2020. Биологија  Тања Миладиновић и Миља 

Миловановић 

 

28.02.2020. Биологија  Тања Миладиновић и Миља 

Миловановић 

 

03.2020. Математика  Милица Милошевић Бројеви 

  Гордана Видовић, Зорица 

Петровић, Мила Савић Томић 

Јавни час – English-speaking countries 

18.03.2020. ТИТ/Ликовна култура Маја Мрдаковић и Драган 

Раковић 

Интегративна настава 

04.2020. Физика/математика Светлана Николић и Мирјана 

Петровић 

Интегративна настава - Сферна 

огледала 

15. 05. 2020. Српски језик, 

математика,музичка 

култура 

Весна Живановић, Кристина 

Стојановић и Ирена Симовић 

Интегративна настава  

3. 06. 2020. Тематски дан Слађана Милошевић и Сузана 

Тасић 

 

 Живот у Србији крајем 19. И 

почетком 20. Века 

4. 06. 2020. Тематски дан Ирена Ђорђевић и Весна 

Михајловић Јевтић 

 

 Живот у Србији крајем 19. И 

почетком 20. Века 

10.06.2020. Хемија Слађана Вукомановић 

Вера Маринковић 

Чаробни свет хемије 

Педагог 

Јасмина Цветић 
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7.  ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

7.1.Интерни маркетинг 
 

7.1.1.Информације 

             У  Школи уз помоћ разгласа и рада новинарске секције у току школске године 

ученици ће бити обавештени о свим догађајима. Вести из школе емитоваће се сваког 

понедељка. У рубрици "Вести" објављиваће се значајни успеси ученика, одељењских 

заједница,спортски резултати школских екипа и сл. 

 

7.2.Изложбе 
У циљу афирмације ученичког стваралаштва и рада у слободним активностима на 

сваком наставном периоду приређиваће се изложбе дечјих радова из ликовне 

културе,техничког образовања и литерарног стваралаштва.  Остале секције своје радове 

представиће на школским зидним паноима. 

 

 

 

  7.3.Прикази 
             Сву значајни успеси у школи и ван школе биће приказани путем зидних паноа. 

Посебно ће се приказивати резултати са школских такмичења у учењу, владању, уређењу 

учионица. 

                     

 

7.4.Екстерни маркетинг 
                             

 

7.4.1.Информације 
  Школа редовно ажурира сајт на коме се објављују све активности које се организују у 

школи. www.os-vukstkaradzic.edu.rs 
 

             Путем средстава јавног информисања (штампе,ТВ) Школа ће информисати јавност о 

постигнутим значајним резултатима.  

 

 

 

7.4.2. Прикази делатности Школе 
 

            Објављивањем стручних радова у стручним часописима, дневној штампи. 

 На родитељским састанцима,трибинама за родитеље приказиваће се најзначајнији  резултати 

из живота и рада Школе. 

 Школа ће као и до сада учествовати на конкурсу „Креативна школа“ који организује 

Завод за унапређивање васпитања и образовања. 

 Школа ће узети учешће на САЈМУ ОБРАЗОВАЊА који организује Шумадија сајам и 

Скупштина града Крагујевца. 

 Школа ће узети учешће као и до сада на Карневалу поводом прославе Дана града – 

Ђурђевдана.  

Школа редовно ажурира сајт на коме се објављују све активности које се организују у 

школи. www.os-vukstkaradzic.edu.rs 

http://www.os-vukstkaradzic.edu.rs/
http://www.os-vukstkaradzic.edu.rs/
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7.5. Деловање у друштвеној средини у области културе 
 

             Ради што успешније интеграције школе у друштвену средину, школа ће 

 остваривати сарадњу са месним заједницама, радним организацијама, друштвеним, 

културним, хуманитарним ,спортским и сличним организацијама. 

                У Школи ће се организовати  следећи програми: 

               -драмске представе, концерти, изложбе... 

               -литерарне вечери и афирмисање дечјег стваралаштва 

               -посете биоскопу, позоришту, музејима, библиотекама и сл. 

               -организовање сусрета са познатим личностима из области културе, 

                информатике... 

На основу понуда установа које се баве културом направиће се Оперативни 

програми рада културних активности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

8.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 

 
      8.1. Праћење реализације наставних предмета 

 

       Реализација садржаја пратиће се :  

       -прегледом педагошке документације 

                  -обиласком часова од стране директора и педагога Школе 

      

 

 

 8.1.1. Преглед педагошке документације 
                  Наставници су обавезни да ураде оперативне пограме за све облике васпитно-

образовног рада.За сваки час редовне наставе наставници морају да имају  писане припреме. 

Директор  и педагог Школе и Комисија за преглед педагошке документације редовно ће 

пратити реализацију програма и о томе два пута годишње обавештавати Наставничко веће. 

      

8.1.2. Обилазак часова од стране директора и педагога  
                 Директор и педагог ће у току  године посетити најмање 60 часова редовне настави и 

водити забелешку о обављеном  разговору. За сваког наставника водиће се посебна 

евиденција о посећеним часовима.За утврђивање постигнутих резултата користиће се: писане 

провере, контролни задаци, тестови знања и петоминутна испитивања. Писана припрема је 

обавезна и има облик скице.Садржи обавезне елементе:  

   -наставна јединица 

-циљеви 

-тезе за све садржаје часа. 
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    8.2. Анализе и извештаји 
 

            Успех ученика у наставним предметима прати ће се  и утврдити после сваког 

наставног периода.Ученици у сваком наставном периоду морају да имају најмање  две оцене. 

Контролне вежбе и контролне задатке наставник може користити само ако су планирани и 

уписани у разредну књигу на почетку школске године а најмање до 15.09. 2019. године. У 

току школске године вршиће се анализа  остварења Годишњег плана рада Школе. Анализе ће 

се припремати два пута годишње. Ради праћења плана и програма и постигнутих резултата у 

васпитно-образовним активностима педагог школе ће вршити разноврсна испитивања и 

добијене податке интепретирати на стручним активима, разредним већима и наставничком 

већу.Психолог школе ће вршити разна испитивања и добијене податке ће интепретирати на 

стручним активима, разредним већима и наставничком већу. 

 

8.3.Праћење реализације ваннаставних активности 
             

О раду ваннаставних активности задужени наставници су обавезни да воде уредну 

документацију.Педагошка документација се чува у школи и мора бити у сваком тренутку 

доступна директору ,помоћницима директора педагогу и психологу  Школе.О раду 

ваннаставних активности два пута годишње припремаће се анализа која ће бити саставни део 

извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе. Разредне старешине водиће 

евиденцију о ангажовању  ученика у вананставним активностима. 

 

8.4.Утврђивање резултата рада     
             

Резултати васпитно-образовног рада утврђиваће се четири  пута у току  школске 

године (после сваког наставног периода). Анализа остварења Годишњег плана рада Школе 

припремаће се два пута годишње (на крају полугодишта и на крају школске године). 

           Добијени резултати анализираће се на седницама стручних органа, Савету родитеља и 

Школском одбору. 

         

 

 Председник Школског одбора 

Славица Вукосављевић    
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Јелена Рафаиловић 17 2   1   1   2 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Ирена Симовић 17 2   1   1   2 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Марија Вукојевић 17 2   1   1   2 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Гордана Николић 17 2   1   1   2 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Слађана Ђукановић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Љиљана Цатић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Љиљана Милић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Светлана Милановић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Сузана Тасић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Слађана Милошевић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Сузана Сунајко Јовић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Ирена Ђорђевић 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Весна Михајловић 

Јевтић 
18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1       

      40 

Емина Златар 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Јасмина Љубисављевић 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Ерена Миторвић 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Сузана Миловановић 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Милица Милошевић 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Весна Живановић 9 1   1   1   12       24 10 1 1     1   1   1 1           40 

Кристина Стојановић 9 1       1   12 1     24 10 1 1     1   1   1 1           40 

Виолета Стошић 9 1   1   1   12       24 10 1 1     1   1   1 1           40 

Александра 

Костадиновић 
9 1       1   12 1     24 10 1 1     1   1   1 1     

      40 

Биљана Николић 17 2   1   1 1 1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 

Гордана Марковић 18 2   1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Ивана Ломигора 18 2   1   1   1 1     24 10   1   2 1   1   1             40 
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Марија Нешић 16 2 2     1 1 1 1     24 10   1   2     1     1   1       40 

Радмила Шиљковић 16 2 2 1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Мила Савић Томић 20   1     2 1         24 10 1 1 1 2     1                 40 

Петровић Мирјана 20   2     1 1         24 10   1         1     1     3.0     40 

Марина Катанић 10         1 1         12 5   0.5   2     0.5                 20 

Кесић Драга 20     1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Тања Миладиновић 20     1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Гордана Стевановић 20   2     1 1         24 10   1 1 2     1     1           40 

Радивојевић Владимир 8 12 1     1 1     1   24 10   1   2     1     1     1     40 

Слађана Вукомановић 10         1 1         12 5   0,5   2     0.5                 20 

Раковић Драган 20     1       2   1   24 10   1   2 1   1   1             40 

Сања Срејић 20     1   1 1 1       24 10   1   2 1   1   1             40 

Недић Катарина 12 2   1     1   1     17 10   1     1   1   1 1     1 7   40 

Гордана Видовић 20   1 1   1 1         24 10   1   2 1   1   1             40 

Ирена Станић 20           1 2   1   24 10 1 1   2     1     1           40 

Светлана Николић 20         1 1 1   1   24 10   1   2 1   1   1             40 

Ивана Искреновић 18   2 1   1 1 1       24 10     1 2 1   1   1             40 

Иван Станојевић 12 9           2   1   24 10   1   2 1   1   1             40 

Марија Мрдаковић 12                     12 6       2                       20 
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40 - часовна недеља свих запослених 
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Ненковић Никола 18 1 2 1   1 1       24 10   1   2 1   1   1               40 

Весна Димитријевић 17   2     2 2   1   24 10     1 2 1   1   1               40 

Јелена Миковић 18   2 1   1 1 1     24 10   1   2 1   1   1               40 

Зорица Петровић 18   2 1   1 1   1   24 10   1   2 1   1   1               40 

Јасмина Новичић 18   2 1   1 1   1   24 10   1   2 1   1   1               40 

Николић Јелена 16   2 1   2 2   1   24 10   1   2 1   1   1               40 

Спасојевић Невенка 16   2 1   2 2   1   24 10   1   2 1   1   1               40 

Живковић Биљана 20         1 1 1 1   24 10   1   2     1     1   1         40 

Маринковић Вера 10         1 1       12 5   0,5   2     0,5                   20 

Ђорђевић Зорица 20     1   1 1   1   24 10   1   2 1   1   1               40 

Јевтић Лидија 17 3   1   1 1 1     24 10   1   2 1   1   1               40 

Катарина Туцаковић 14   2 1   1 1   1   20 8   1 1   1   1   1             7 40 

Стоиљковић Слађана 13             1     14 6   1   2     1                   24 

Дарко Сретеновић 8           1 2   1 12 4   0.5   2     1             0.5     20 

Невена Ђукић 20             2 1 1 24 10   1 1 2     1     1             40 

Ненад Филиповић 14 7   1       1 1   24 10 1 1   2     1     1             40 

Александра Дачић 18   2 1   1 1   1   24 10 1 1   2     1             1     40 

Милан Петровић 14 7           2 1   24 10   1 1 2     1     1             40 

Ана Радојичић 5           1 1     7 3   0.5   2     0.5     1             14 

Радмила Вукићевић   10           2     12 5   0.5   2     0.5                   20 

  


