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                                                                                 УВОД 

                                                              ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Годишњи план рада за школску 2020/2021. и основна опредељења при његовој изради   заснована су 

на следећим документима:  

 

1.  Закон о основана система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ 88/2018 ,27/2018 ,10/2019, 6/2020);                                                                                                                                       

2.  Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр.55/2013,101/2017, 27/2018 и 10/2019.)  

3.  Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник-Просветни гласник РС“ бр.5/04);                                                                                                                                                    

4.  Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставни програм за трећи разред основног образовања 

(„ Просветни гласник РС“бр. 10/2004....6/2017 и 12/2018); 

5.Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 

наставе за ученике првог разреда основног образовања и васпитања(„ Просветни гласник 

РС“бр.10/2017,12/2018, 15/2018, 1/2019, 2/2020); 

6.  Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања                      

(„ Просветни гласник РС“бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/2013. 11/2014 , 11/16,7/17 и 12/18); 

7. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред („ Просветни гласник РС“бр. 6/07, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13 , 

4/2013,8/13, 11/16 , 6/17,8/17,9/17,12/18 и 15/18.); 

8.Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања           

(„ Просветни гласник РС“бр. 3/2019, 6/2020) 

9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања                         

(„ Просветни гласник РС“бр. 5/08, 3/11, 1/13 и,5/14 , 11/16,3/18, 12/18, 3/2019, 3/2020.); 

10. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања          

(„ Просветни гласник РС“бр. 6/09 , 8/13 , 11/16, 12/18 и 18/2018.); 

11. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања                         

(„ Просветни гласник РС“бр. 2/13. , 5/2014, 11/16 , 7/2017, 12/18 и 18/2018.); 

12. Правилнико о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања васпитача наставника и 

стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

13.Правилник о дозволи за рад наставника ,васпитача и стручних сарадника( „Сл. гласник РС“  бр. 

22/05,51,08,88/15 и 48/16.); 

14.Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи         

(„ Просветни гласник РС“бр.11/2012. и 15/2013, 2/16 , 10/16,2/17, 3/17, 13/18,11/19, 2/20, 8/20); 

15. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних сарадника и 

васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 

16. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија ученика у основним 

школама  („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2019.)(Ове године неће се изводити!) 

17. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“ бр. 73/16, 45/18, 106/2020); 

18.Правилник о протоколу о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама; Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље. Злостављање и занемаривање ( „Сл. гласник РС“  бр. 46/2019, 104/20); 

19. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању                                    

(„ Просветни гласник РС“бр. 1/11,  1/12, 1/14 ,12/2014,2/2018.); 

 20.Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10, 74/2018). 

21.Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику              

(„Сл. гласник РС“ 63/10, 80/2018). 

22. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог,детета,ученика или трећег лица у установама образовања и васпитања                                   

(„ Просветни гласник РС“бр. 22/16); 
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23. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању                                            

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

24.Правилник о календаруобразовно- васпитног рада основне школе за школску 2020/2021.годину,  

"Службенигласник РС - Просветнигласник", бр. 5/2020. 

25.  Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања                                

(„Пр. гласник“ бр. 5/2010); 

26. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 

(„Сл. гласник  РС“ бр. 66/18 и 82/2018.),       

27.Правилник о ближим условима  организовањa целодневне наставе и продуженог боравка 

(Сл.гласник бр.77/14.) 

28. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете: 

српски језик, математика и природа и друштво (Сл.гласник - Просветни гласник РС -5/11.  

29. Развојни план ОШ“Рајак Павићевић“ 

30. Школски програм ОШ“Рајак Павићевић“ 

31. Статут Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

32. Правила  понашања у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина Башта; 

33. Пословник о раду Савета родитеља; 

34. Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина 

Башта. 

35. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време оствривања 

васпитно-образовног рада и других активности које организује Основна школа „Рајак Павићевић“ 

Бајина Башта. 

36. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне 

школе(Сл.гласник - Просветни гласник РС -5/2019.) 
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  
 

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА 

 

Назив школе: Основна школа „Рајак Павићевић“ 

Aдреса: Рајка Тадића, 10. Бајина Башта 

Број телефона: 031/865-174    

Број факса: 031/863-785 

Електронска адреса: osrpavicevicbb@ptt.rs 

Веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs 

 

Просторни услови рада: 

 Број кабинета: 10 

 Број специјализованих учионица: 6 

 Број учионица опште намене: 8 

 Радне собе за припремни предшколски програм:/  

Све учионице и кабинети реновирани су шк.2017/2018.г, замењени подови, врата, 

сређени зидови, набављени ормари, а заклјучно са шк.2019/20, сваки кабинет 

(учионица) поседује рачунар, интернет, пројекционо платно, пројектор и завесе. 

 Просторија за продужени боравак:1 

 

Ова просторија има површину око 50 m². У њој су смештени столови једоседи и 

столице, намењених специјално за рад деце у групи (радионичарски рад). 

Просторија је лепа, пријатног изгледа, потпуно реновирана школске 2017/2018. 

Поседује компјутер, ТВ пријемник, ДВД уређај, књиге, наставна средства, 

играчке и остало. 

  

 Информатички кабинет: описати 

 

Кабинет је површине ≈ 65 m² .У њему се налази 26 ученичких јединица, које 

опслужују 4 централна рачунара и 2 наставничка рачунара. Наставнички рачунар 

служи као сервер и поседује мрежни прикључак. У кабинету је разведена локална 

мрежа и сви рачунари су повезани на интернет-ADSL. Такође сви рачунари су 

инсталирани и умрежени функционално за потребе ДИГИТАЛНЕ УЧИОНИЦЕ. 

У кабинету смо 2012. инсталирали нову верзију системског софтвера Microsoft 

Multi Point Server 2011. 

Кабинет располаже са интерактивном таблом iBoard IB88WR - Widescreen, тј. 

табле у савременом формату 16:9 или 16:10, активне површине  1805х980 mm, 

коју смо набавили у септембру 2014, као и видео пројектором BENQ MS 504 

(набављен у марту 2015.), који је фиксиран за плафон, са два штампача (црно –

бели и у колору) и скенером. Оваква учионица омогућава  индивидуализирану 

наставу, тако да за сваким рачунаром углавном седи 1 ученик (стандард 2 

ученика). Сваки ученик поред рачунара има и своје слушалице. Користи се за 

извођење наставе Информатике и рачунарства, за Техничко и информатичко 

образовање , као и у извођењу наставе Од играчке до рачунара у нижим 

разредима. Кабинет се  користе и за друге наставне садржаје, по потреби, као и за 

друге школске послове ( административно- техничке). У кабинету урађен нов под, 

сређени зидови и замењена врата шк. 2017/2018. 

 

 Фискултурна сала:  

 

mailto:osrpavicevicbb@ptt.rs
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Фискултурна сала заузма површину од 108 m² . Школске 2017/2018, сређене су 

свлачионице, постављени рефлектори и замењена врата. По основном пројекту 

(пројекат гимназија) овај простор намењен  је за свечану салу, али је због 

недостатка адекватних услова за извођење наставе физичког васпитања, 

адаптиран и стављен у функцију сале за физичко. Ова сала првенствено је 

намењена извођењу гимнастике (вежбе на тлу и у партеру). Од гимнастичких 

справа поседујемо коњ са хватаљкама, козлиће, високу и ниску греду, карике, 

рибстолe, вратило, струњаче и сл. За потребе ритмичке гимнастике поседујемо 

чуњеве и обруче. У изузетно тешким условима и врло опрезно се мора радити ако 

се настава изводи тако да се користи лопта (одбојка, кошарка), јер је велики 

простор застакљен. Од школске 2011/2012. простор фискултурне сале користимо 

за организовање прослава мале матуре. У школској 2014/2015.набавили смо путем 

донација значајна наставна средства за наставу физичког васпитања: четири стола 

за стони тенис, струњачу за скок у вис, козлић, одскочне даске, мреже за одбојку, 

више десетина квалитетних лопти за разне спортове, ормар за паковање лопти 

итд.  

  21.2.2019.школу су посетили потпредседница Владе РС и министарка 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и министар спорта и омладине РС 

Вања Удовичић и том приликом донирали школи голове, кошеве, мреже за одбојку 

и 40 лопти. 

22.6.2019. Кен и Тија Мантел, донирали су школи спортску и другу опрему у 

вредности од 1.000,00 еура. 

Фискултурна сала захтева опсезно реновирање, пре свега таванице и зидова. 

 Спортски терени: 

  

У оквиру школског простора је и школско двориште, које је шк.2017/2018, 

потпуно реновирано, решен одвод кишнице, а онда асфалтирано и служи као 

игралиште за одбојку, футсал, рукомет, кошарку, а правићемо и полигон за 

саобраћајну секцију. Оивичено је објектом школе са три стране и са једне 

стамбеним зградама. Захвата површину од ≈ 10 ари. Игралиште има два нивоа. На 

нижем ниву је одбојкашко игралиште и полигон за обуку вожње бицикла. На 

вишем нивоу налази се игралиште за рукомет, односно мали фудбал (према 

стандардима) и кошаркашко игралиште које не одговара стандардима (поседује 

кошеве који су постављени на непрописној удаљености).  

Школске 2017/2018, обновили смо металну конструкцију са мрежом, која раздваја 

терен за мали фудбал и одбојкашко игралиште и на тај начин заштитили млађе 

ученике, који физичко обављају углавном на одбојкашком игралишту, од удара 

лоптом са фудбалског терена. 

У јуну 2019.поставили смо металну мрежу између терена и са северне стране 

према приватним двориштима (радове извело ЈП „12 септембар“ Бајина Башта 

бесплатно). 

Недалеко од школе налази се комплекс спортских терена „Луг“,где постоји више 

спортских терена и трим стаза и где често и наша школа изводи наставу физичког 

васпитања.  

 

 Библиотека:  

  

Некадашњи простор библиотеке је умањен за површину читаонице која  се од 

школске 2017/2018, користи као кабинет немачког језика, тако да је њена 

површина сада ≈ 40 m². Део витрина са наставничком стручном литературом 

налази се у кабинету немачког језика. 

Укупан књижни фонд је 16396 књига, од чега наставничку литературу чини 8368 

књиге, а ученичку 8028 књига.  
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Школа сваке године набави одређен број књига стручне литературе према 

спецификовано израженим потребама сручних већа. 

Школа је обезбедила квалитетан рачунар и софтвер за компјутерско праћење  

књижног фонда. Кроз јавни рад Националне службе за запошљавање РС, 

ангажовањем лица са инвалидитетом, оформилили смо електронску базу података 

о књижном фонду Eлeктрoнскa библиoтeкa je weб aпликaциja кoja, нa jeдaн нoв, 

сaврeмeн и тeхничи инoвaтивaн нaчин, пoмaжe шкoлaмa и кoрискницимa 

шкoлских библиoтeкa дa дoђу дo трaжeних пoдaтaкa o књигaмa кoje сe нaлaзe у 

шкoлскoj библиoтeци, дa тe нaслoвe рeзeрвишу путeм интeрнeтa, кoристeћи 

рaчунaр или мoбилни тeлeфoн. Сa другe стрaнe, кoja je мoждa joш и вaжниja, 

oмoгућaвa шкoлaмa, oднoснo шкoлским библoтeкaримa дa прaтe крeтaњe свaкe 

књигe, дa имajу тaчнe пoдaткe o брojу књигa у шкoлскoj библиoтeци, aутoримa и 

нaслoвимa књигa, дa у свaкoм мoмeнту знajу гдe сe кoja књигa нaлaзи и кaдa трeбa 

дa будe врaћeнa, кo je кojу књигу и кaдa пoсудиo, дa прaтe рeзeрвaциje, издaвaњe 

књигa, дa дoбиjajу пoдaткe кojи нaслoви су нajтрaжeниjи, кojи aутoри нajчитaниjи, 

идр. Један од задатака библиотекара ове шк. године биће сарадња са градском 

библиотеком, организовање сусрета са писцима, учешће на такмичењима 

рецитатора, популаризација дечјег стваралаштва, сарадња са издавачким кућама 

„Витез“ и „Прво слово“ из Београда, посета сајму књига и др. 

Током 2016/17. у оквиру акције МПНТР РС  набавили смо 10 комплета ђачке 

лектире 1-8.р, укупно 420 јединица, а 2017/2018, смо је додатно обогатили са 

стотинак наслова стручне литерартуре и белетристике. Школске 2018/19, 

посредством МПНТР РС набавили смо књига-школске лектире у вредности од 

85.000,00 динара. Део лектире преусмерили смо у Ђачку библиотеку ИО Пилица. 

Школске 2019/2020, МПНТР је за потребе набавке лектира уплатило нашој школи 

47.000,00 динара, а ми смо за тај новац купили 161 књигу. 

 Ђачка кухиња и трпезарија: 

 

 Ђачка кухиња са трпезаријом има површину 246 m². Капацитет трпезарије је 270 

места. Оброци се деле после првог часа за ученике нижих разреда и после другог часа 

за ученике виших разреда. Кухиња ради у две смене. 

У просеку се дневно сервира око 380-400 оброка (за 26-30 ученика продуженог 

боравка по три оброка дневно се сервирају и око 300 оброка за ученике који 

редовно долазе у кухињу). 

Током године цена кухиње се усклађује са растом цена на мало. У мају 2015, 

путем донација набавили смо две месилице за тесто вредности 2.185,00 € без 

ПДВ-а, једна је у матичној школи, а друга у ИО Пилица.  

 

 Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки 

клуб, простор за родитеље...) 

Школа је уредила просторију за пријем родитеља приликом редовних 

(предвиђених) или ванредних посета. Просторија је интегрални део зборнице, али 

ипак омогућава интимност разговора.  

 Други простори (набројати и описати) 

У школи је почетком 2013.престала са радом зубна ординација, услед кадровских 

реформи стоматолошке службе на нивоу округа. Школске 2017/2018, реновиран је 

један део зубне амбуланте и постављени алуминијумски портали и улазна врата. 

 

3.2.ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА (посебно за свако ИО) 

 

Назив издвојеног одељења: ИО  Пилица 

Адреса: Пилица, Бајина Башта 
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Број телефона: 031/858-009 

 

Просторни услови рада: 

 Број кабинета: 1 

 Број специјализованих учионица: 5 

 Број учионица опште намене: 3 

 Радне собе за припремни предшколски програм: 1 

Припремни предшколски програм се одвија у склопу тзв. Старе школе, јер школа 

у Пилици има два објекта: старији, у ком је смештена група деце за предшколски 

програм и нижи разреди и новији објекат са специјализованим учионицама за 

ученике виших разреда. У склопу новијег дела школе је и библиотека, као и 

фискултурна сала. 

Учионица за припремни предшколски програм има око 20 m² и  адекватно је 

опремљена. 

Почетком септембра 2013.у објекту старе школе у Пилици урадили смо централно    

грејање и реконстуисали водоводну мрежу за школу. 

У августу 2016. Урадили смо капиталне радове на реновирању школских објеката 

и то: 

- комплетна замена унутрашње и спољашње столарије (прозори ПВЦ, врата алуминијум и дрво) 

- постављање винфлекс подова у свим учионицама 

- бојење свих учионица 

- израда термичке фасаде и водотпорног соклеа на објекту тзв.стара школа 

- израда тротоара  

- замена олука и 

- постављање неонске расвете у учионицама старе школе. 

 

НАПОМЕНА: Новчана средства обезбедили смо од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја РС у износу од 5 милиона динара и 975.000,00 од локалне самоуправе. 

У школској 2016/2017.години за ИО Пилица определили смо 5 рачунара, који су постављени у свих 

пет кабинета предметне наставе и сваки је повезан на интернет АДСЛ. Од почетка школске 

2019/2020. ИО Пилица, добиће и једену интерактивну таблу (обезбеђена из донација). Од почетка 

школске 2020/2021, све учионице и кабинети у Пилици опремљени су рачунарима, интернетом, 

пројекторима и пројекционим платнима, а такође набављене су завесе за све учионице и кабинете. 

 

 Информатички кабинет: 

 

Информатички кабинет  уређен је у пројекту ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА са 10 

ученичких јединица које опслужују 2 централна рачунара. Кабинет поседује 

локалну мрежу, а прикључен је на интернет АDSL. У кабинету смо 2012. 

инсталирали нову верзију системског софтвера Microsoft Multi Point Server 2011. 

У лето 2013.кабинет нам је покраден и однета рачунарска опрема која је делом 

враћена, захваљујући полициским интервенцијама, а штету смо наплатили од 

осигурања и поново набавили уређаје.    

 

Ова учионица се налази у адаптираном простору ђачке трпезарије, те је физички одвојена од 

осталих учионица. Површине је 16 m². Имајући у виду стандард (2 ученика на један рачунар), 

можемо рећи да га према садашњем броју ученика у одељењима у потпуности испуњавамо. Од 

почетка школске 2019/2020. кабинет је добио и једену интерактивну таблу (обезбеђена из 

донација). 
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 Фискултурна сала:  

 

Фискултурна сала је у склопу новог дела школе, површине 90 m². Опремљена је 

само неопходним спортским реквизитима. 

 

 Спортски терени: 

 

У овом издвојеном одељењу највећа је површина спортских терена када се 

посматрају издвојена одељења и она износи око 1020 m². Спортски терени су 

подељени на већи терен за фудбал и мањи на коме су постављени кошеви. 

 

 Библиотека:  

 

Осморазредна школа у Пилици располаже са фондом од око 2 600 књига 

(углавном ученичка литература), а на простору од 20 m².  

***Сваке године настојимо да библиотеку обогатимо новим насловима ђачке 

лектире. Почетком 2020/2021, библиотека ће добити нових 80 књига. 

 

 Ђачка кухиња и трпезарија: 

 

Кухиња у Пилици је савремено опремљена, површине 375 m², а опслужује 

потребе ученика из предшколског и ученика ове осморазредне школе.  Хране се 

сви ученици.  

 

 

 

Назив издвојеног одељења: ИО Црвица 

Адреса : Основна школа-Црвица, Бајина Башта 

 

Просторни услови рада: 

 Број кабинета: / 

 Број специјализованих учионица: / 

 Број учионица опште намене: 2 

 Радне собе за припремни предшколски програм: / 

 

 Фискултурна сала: / 

 

 Спортски терени: У овом издвојеномодељењу су заједничким средствима школе и 

већим делом заинтересованих грађана ове Месне заједнице издвојена средства, те је 

направљен одговарајући спортски терен у оквиру школског дворишта са неопходним 

спортским реквизитима. 

                

                                Школа поседује рачунар, мобилни интернет, пројектор, пројекционо платно и 

завесе. 

 

 

 

Назив издвојеног одељења: ИО Јасиковице  

Адреса : Основна школа-Јасиковице, Калуђерске Баре, Бајина Башта 

 

Просторни услови рада: 
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 Број кабинета: /  

 Број специјализованих учионица: / 

 Број учионица опште намене: 1  

 Радне собе за припремни предшколски програм: / 

                                 Фискултурна сала: / 

           Школа на Јасиковицама поседује рачунар, мобилни интернет, штампач, птојектор, 

пројекционо платно и завесе. 

                                Родитељи деце ове школе уз сарадњу са учитељицом извели су више акција на 

уређивању школског простора (кречење, патошење, набавка завеса, сређивање дворишта, поправке 

крова и др.)  Школске 2017/2018.реновирани су тоалети у школи.  

 

 

3.3.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  

 

3.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом по предметима; 

 

Опремљеност школе наставним средствима по предметима је следећа: 

Српски језик: 60% 

Енглески језик: 60% 

Историја: 60% 

Географија:70% 

Физика: 70% 

Математика: 60% 

Биолoгија: 80% 

Хемија: 70% 

Музичка култура: 60% 

Ликовна култура: 60% 

Физичка васпитање: 80% 

Познавање природе: 60% 

Познавање друштва: 60% 

Техничко образовање: 70% 

Основи информатике и рачунарства: 100% 

 

3.3.2. Службени аутомобили:  

Школа нема службени аутомобил. У сврху обављања послова у школи, а за које је неопходан ауто,  

директор ангажује школског мајстора или користи сопствени. 

 

3.4.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

 

 

План за 2020/2021. 

 

Време Место Активност Носиоци 

Условно-током 

године, у 

зависности од 

одобрених 

пројеката 

 

Матична 

школа 

Замена крова на школи, 

замена неонских светиљки 

лед светиљкама на целој 

школи, постављање 

рефлектора у шк.дворишту, 

постављање лимене 

конструкције за скривање 

контејнера за смеће, израда 

ограде и капије за школу од 

Директор школе 

и сарадници 
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камена и кованог гвожђа, 

реконструкција 

фискултурне сале, 

сређивање сутерена школе, 

сређивање централног хола 

ходника и једног мокрог 

чвора, израда нове 

громобранске мреже, 

израда бехатон стазе на 

главном улазу и испред 

зубне ординације итд.  

Током школске 

године 

ИО Пилица Бетонирање платоа испред  

нове школе-донаторство 

Директор школе 

и сарадници 

Током школске 

године 

ИО Пилица Постављање металне 

ограде 70 метара-

донаторство 

Директор школе 

и сарадници 

Током школске 

године 

ИО Пилица Повезивање школе на нову 

канализациону мрежу или 

израда септичке јаме. 

Директор школе 

и сарадници 

У току школске године, 

ако пронађемо новчана 

средства. 

Дворишни зид 

Ош“Рајак 

Павићевић“ 

Израда мурала на зиду у 

дворишту 

 

Директор школе 

и сарадници 

Током школске 

године 

Спортски 

терен-

игралиште 

Израда трибиница Директор школе 

и сарадници 

 

Крајем календарске године стручна већа достављају директору школе списак потребних наставних 

средстава, које настојимо да набавимо током фебруара и марта, након усвајања финансијског плана 

за наредну годину. 

 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

4.1.НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) : 

 

 
р.бр. Презиме и 

Име 

Врста 

стр. 

спреме 

Предмети који 

предаје 

Год. 

рад. 

стажа 

Лиценц

а 

% 

ангажо. 

у школи 

% 

ангажовања у  другој 

школи (којој) 

1.  Аксентијевић 

Снежана 

 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељица 14 ДА 100  

2.  Арсенијевић 

Бранка 

Професор 

српског 

језика 

Српски језик  14 ДА 111,11  

3.  Арсић Слађана Проф. 

Немач. 

језикa 

Немачки језик 19 ДА 133,33  

 

4.  Аћимовић 

Гордана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 29 ДА 100  

5.  Баштовановић 

Ана 
Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 14 ДА 100  

6.  Благојевић 

Даница 

Професор  

физичког 

васпитања 

Физичко и 

здравствено. васп. 

ФА 

37 ДА 100  
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7.  Богдановић 

Видоје 

Професор 

музичке 

културе 

Музичка  

култура 

15 ДА 105  

8.  Борањац 

Драгица 

Наставник 

биологије 

Биологија  31 ДА 100  

9.  Бошковић  

Светлана 

Професор 

разр.наст. 

учитељица 23 ДА 100  

10.  Васић 

Владан 

Дипл.инж. 

Орг.наука 

информатика ? ДА 60  

11.  Вранић 

Гордана 

Дипл.Инж 

Орг.наука 

информатика ? ДА 10 Преузета из гимназије 

„Јосиф Панчић“ 

12.  Вукашиновић 

Милена 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 13 ДА 100  

13.  Гавриловић 

Данка 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 15 ДА 100  

14.  Драгојловић 

Петар 

Професор  

математике 

математика 6 НЕ 44,44 Преузет из СТШ  

38,89+5,55 

15.  Ђокић 

Стаменић Ана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 20 ДА 100  

16.  Живановић 

Снежана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 21 ДА 100  

17.  Злојутро 

Биљана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 19 ДА 100  

18.  Ивановић 

Драгана 

Проф. 

шпанског 

језиka 

Енглескики језик 4  84,44 Замена породиље 

19.  Јакић  

Ирена 

 

Професор 

биологије 

биологија 17 ДА 20% Преузимање из СТШ 

10+10% 

20.  Јевђенић 

Драгана 

Професор  

географије 

географија ? ДА 20% Преузета из ОШ 

„Свет Сава“ 

21.  Јекић Весна Наставник 

српског  

језика 

Српски језик   31 ДА 127,77  

22.  Јелисавчић 

Марина  

 

Професор 

математике 

Mатематика  8,5 

 

ДА 133,33  

23.  Јелисавчић 

Милица 

Наставник 

раз. наст. 

Учитељица- 

Прод.боравак 

22 ДА 100  

24.  Јеремић 

Бранимир 

Професор 

енглеског 

језика 

 

Енглески језик 15 ДА 115,55  

25.  Јеремић Нада Професор 

раз. Наст. 

учитељица  ДА 100  

26.  Јовановић  

Верица 

Професор 

раз. Наст. 

учитељица 8 ДА 100  

27.  Јовановић 

Драган 

Професор 

техничког 

и информ. 

образовања 

Техника и  

технолгија, 

Информатика  

23 ДА 115  

28.  Јовановић 

Наташа 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 20 ДА 100  

29.  Караклић 

Марина 

Професор 

Математик

е 

Математика 2 НЕ 111,11  
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30.  Кунчак Јан Професор 

географије 

Географија 

 

 

21 ДА 50 +55% помоћник 

директора 

31.  Лазић Марко Професор 

музичке 

културе 

Музичка култура 3  15 Конкурс 

32.  Лазић Сања Професор 

српског 

језика 

Српски језик  

  

16 ДА 116,66  

33.  Максимовић 

Гордана 

Професор 

раз. Наст. 

учитељица 9 ДА 100  

34.  Малешевић 

Марија 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески језик 10 ДА (75,55) Породиљско 

боловање 

35.  Манојловић 

Вера 

Професор 

физике 

Физика 

 

21 ДА 110  

36.  Сарић 

Љубица 

Професор 

р.наст. 

Физика ? ДА 30% Конкурс 

37.  Милановић 

Наташа 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 18 ДА 100  

38.  Миловановић 

Душан 

Професор 

математике 

Математика  32 ДА 133,33  

39.  Ђорђевић 

Далибор 

вероучитељ Православни 

катихизис 

 

? ? 20  

40.  Милинковић 

Слободанка 

вероучитељ

ица 
Православни 

катихизис 

? ? 15  

41.  Митровић 

Стана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 37 ДА 100  

42.  Новаковић 

Емилија 

Професор 

л.к. 

Ликовна к. И ЦСВ 2 НЕ 70% Конкурс 

43.  Павловић 

Негосава 

Дипломира

ни сликар-
костимограф 

Наставни ликовне 

културе 

28 ДА 50% Укрупњавање 25% 

Август 2020. 

44.  Пејовић 

Сузана 

Наставик 

енглеског 

језика 

Енглески језик 30 ДА 104,44  

45.  Петровић 

Ирена 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески језик  22 ДА 106,66  

46.  Печеничић 

Десанка  

 

Професор 

руског 

језика 

Руски језик  16 ДА 77,77 22,22% добиће у 

гимназији 

47.  Печеничић 

Љубинка 

Дипл. 

 теолог 

 

Православни 

катихизис 

16 НЕ 100  

48.  Петронијевић 

Бојана 

Професор 

српског 

језика 

Српски језик 5 ДА 94,44 Конкурс 

49.  Пурић  

Тихана 

Професор 

билогије 

биологија ? ДА 10+30+10

+10=60% 

Преузимање 10+10 и 

укрупњавање 30 и 

још10 преузим. 

50.  Радовановић 

Драган 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и здрав. 

васпитање, ИС, 

ФА 

14 ДА 80 20% у гимназији 

51.  Радовановић 

Катарина 

Професор 

Разредне 

наставе 

учитељица 15 ДА 100  

52.  Радуловић 

Вера 

Наставник 

р. наставе 

учитељица 31 ДА 100  
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53.  Ристић Весна Наставник 

биологије 

и хемије 

Хемија и 

Биологија  

26 ДА 100+10= 

110% 

 

54.  Средојевић 

Весна 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 17 ДА 100  

55.  Срећковић 

Ненад 

Вероучите

љ 

Православни 

катихизис 

? ? 30  

56.  Стаменић 

Никола 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и здрав. 

Васпитање, ИС, 

ФА 

32 ДА 100 + 10 

је 

помоћник 

дирек. 

 

57.  Станојевић 

Жељко 

Професор 

техничког 

и 

информати

ке 

Техника и 

технологија  

23 ДА 100  

58.  Тришић Матић 

Катарина 

 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 18 ДА 100  

59.  Тришић  

Јевтић 

Снежана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица      17     ДА      100  

60.  Тутић 

Радмила-

конкурс 

Професор 

географије 

 Географија и ГВ         5 ДА 55+25= 

80 

 

Конкурс 

61.  Џекулић Весна Професор 

исорије 

Историја 

 

21 ДА 100  

62.  Штрбац 

Силвана 

Наставник 

историје и 

географије 

Историја и 

Географија 

32 ДА 65+40= 

105 

 

  

a. ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, помоћник директора, стручни сарадници, секретар, 

административно особље, техничко особље, помоћно особље...)  
Име и 

презиме 

Врста стр. спреме Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажов. 

у школи 

% 

Ангажов.  

у др.шк. 

Драган 

Ресимић 

Професор разредне 

наставе 

Директор 36 ДА 100  

Кунчак Јан Професор 

географије 

Помоћник 

директора 

21 ДА 55  

Стаменић 

Никола 

Професор физичког 

васпитања 

Помоћник 

директора 

32 ДА  10  

Слађана 

Кунчак 

Дипломирани 

педагог 

Педагог школе 

стр. сарадник 

18 ДА 100  

Јулка Југовић 

Ђорђевић 

Дипломирани 

дефектолог 

Дефектолог 

стр. сарадник 

37 ДА 100  

Ђурић 

Предраг 

Професор енглеског 

језика 

Библиотекар 15 ДА 100  

Јањић Јела Дипломирани 

правник 

Секретар 

школе 

30 ДА 100  

Средојевић 

Зорица 

Дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

23 ДА 100  

Јовановић 

Гордан 

Административни 

радник 

Благајник 36 ДА 100  

Јелисавчић 

Сретен 

Водоинсталатер  Школски 

мајстор 

20 ДА 100  

Митровић 

Дамљан 

Ложач парних 

котлова 

Ложач-домар  9 ДА 100  

Милошевић 

Жељка 

Куварица куварица 16 ДА 100  
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Ресимић 

Живана 

Куварица куварица 15 ДА 100  

Новотни 

Марија 

Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. 

И сервирка 

8 ДА 100 Инвалидн

о лице 

Ђокић  

Ана 

Куварица Куварица-

сервирка+пом.

радник 

11 ДА 50+50  

Спасојевић 

Анђа 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

38 ДА 70  

Јелисавчић 

Биљана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

13 ДА 100  

Благојевић 

Светлана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

3 ДА 70  

Јосиповић 

Маријана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

6 ДА 50  

Петровић 

Љиљана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

13 ДА 100  

Радосављевић 

Милош 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

22 ДА 100  

Урошевић 

Радмила 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

25 ДА 100  

Аћимовић 

Станимирка 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

25 ДА 100  

Петковић 

Станица 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

20 ДА 100  

Ђокић  

Ивана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

20 ДА 100  

Петковић 

Винка 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

9 ДА 100  

Јањић 

 Борика  

Помоћни радник Помоћни 

радник 

21 ДА 100  

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1 Матична школа 

 

 

 

Разред Број одељења Број ученика 

Први   3     84 

Други   4      91 

Трећи   3     79 

           Четврти   4     94 

Пети   4     93 

Шести   3     74 

Седми   4     96 

 Осми   4     92 

УКУПНО: 29   703 

Деца која похађају припремни предшколски програм обављају то у оквиру дечјег вртића. 
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5.1.2 Издвојена одељења:   
 

      ПИЛИЦА 

Разред Број одељења Број деце/ученика 

Први 1 9 

Други 1 10 

      Трећи 1 9 

Четврти 1 7 

Пети 1  9 

Шести 1 11 

Седми 1 14 

Осми 1   8 

УКУПНО: 8 77 

 Деца која похађају припремни предшколски програм у Пилици су смештена у учионички 

простор Ош“Рајак Павићевић“ у Пилици. Број такве деце: 2 –распоређени су у одељење 1.р. 

 

ЈАСИКОВИЦЕ 

 

Разред     Број одељења Број деце/ученика 

1. Први ¼ 3 

2. Други ¼ 1 

3. Трећи ¼ 1 

4. Четврти ¼ 1 

УКУПНО: 1 6 

 

Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса: Број такве 

деце: / распоређена су у одељења: првог, другог и трећег и четвртог разреда. 

Комбинација разреда: Први, други, трећи и четврти. 

       

 

  ЦРВИЦА 

 

Разред Број одељења Број деце/ученика 

1. Први 1/3 1 

2. Други / / 

3. Трећи 1/3 1 

4. Четврти 1/3 1 

УКУПНО: 1 3 

 

Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса: Број такве 

деце:_1_ ; распоређена су у одељења: 1-3-4.р. 

Комбинација разреда: први, трећи и четврти.  

 

5.1.3.Продужени боравак 

 

Број група Број ученика 

Први разред 1/2 18 

Други разред 1/2 10 

УКУПНО: 1 28 

 

Постоји једна хетерогена група. Због пандемије COVID-19 одељења су дељена на групе (АиБ) 

до 15 ученика; по истопринципу ради и продужени боравак. 
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5.1.4. Укупно бројно стање ученика за целу школу 

 

 ЗА ЦЕЛУ ШКОЛУ  

Број ученика 789 

Број одељења 39 

Просечан број ученика по одељењу 20,23 

 

5.1.5.Укупно бројно стање ученика 10 година уназад (КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА): 

 

Школска година Укупан број ученика у школи 
(матична школа и  ИО) 

2010/2011. 794 

2011/2012. 776 

2012/2013. 780 

2013/2014. 804 

2014/2015. 827 

2015/2016. 826 

2016/2017. 829 

2017/2018. 834 

2018/2019. 797 

2019/2020. 799 

2020/2021. 789 

 

5.1.6.Путовање ученика до школе 

 

Број ученика који путују 

аутобуским превозом 
Број ученика пешака који пешаче у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

                 70 8 0 0 

 

5.1.7.РИТАМ РАДА 

 

o Распоред звоњења у Матичниј школи 

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА: 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА           ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

1. 8:00-8:45,    одмор 20 мин.    1.  8:00-8:45,  одмор  5 мин. 

 

2. 9:05-9:50,    одмор   5 мин.     2.  8:50-9:35,  одмор 20 мин. 

 

3. 9:55-10:40,  одмор   5 мин.     3.  9:55-10:40, одмор  5 мин. 

 

4. 10:45-11:30, одмор  5 мин.     4. 10:45-11:30, одмор 5 мин. 

 

5. 11:35-12:20        5. 11:35-12:20, одмор 5 мин. 

 

                                                                                  6. 12:25-13:10, одмор 5 мин. 
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                                                                                   7. 13:15- 14:00   

                                                  

ПОПОДНЕВНА СМЕНА: 

 

1. 12:40-13:25, одмор 20 мин. 

 

2. 13:45-14:30, одмор  5 мин. 

 

3. 14:35-15:20, одмор  5 мин. 

 

4. 15:25-16:10, одмор  5 мин. 

 

5. 16:15-17:00 

 

 

Распоред звоњења у свим издвојеним одељењима потпуно је исти и за предметну и за 

разредну наставу, као и у преподневној смени матичне школе. 

 

o Распоред смена: Нижи разреди, од првог до четвртог у матичној школи, седмично мењају 

смене, виши разреди (од петог до осмог) су увек прва смена. У издвојеним одељењима 

настава се увек одвија у првој смени. 

o Распоред звоњења и режим рада од 2.9.2020.па надаље док трају ванредне мере налазе се у 

посебном додатку овог Годишњег плана рада школе. 

o Дан школе: 9. Мај 26. (29.) септембар – покренути иницијативу за утврђивање 

 

5.2 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА (одељењско старешинство, 

наставни предмети и одељења у којима наставници/васпитачи реализују наставу/активност); 

Напомена: Одељења наведена у заградама су групе.  

 

Р.бр. Име и презиме Предмети који 

предаје 

              Одељења Одељ.стар.и 

% норме 

1.  Аксентијевић Снежана разредна настава 2.р.Пилица 100% 

2.  Арсенијевић Бранка српски језик 8-1,2,3,4; 7-2 

 

 

111,11% 

3.  Арсић Слађана,  немачки језик (5-1,3); 5-2,4;  6-1; (6-2,3);    7-

1,3; (7-2,4);   8-1,2,3,4;   

8-4               

133,33% 

4.  Аћимовић Гордана разредна настава 1-3 100% 

5.  Баштовановић Ана разредна настава 4-4 100%  

6.  Благојевић Даница физичко и здрав. 

васпитање  и 

физичке 

активности  

Ф и ЗВ 6-1,2,3;   8-1,2,3 

ФА 5-1,2,3;  6-1,2,3;   

    

6-2 

105% 
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7.  Богдановић Видоје музичка култура 5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 7-1,2,3,4; 8-

1,2,3,4 и Пилица 6и 7.р. 

Хор(5-1,2,3,4); (7-

1,2,3,4)+Хор-старијих 

разреда 2 часа 

105% 

8.  Борањац Драгица биологија    6-1,2; 7-1,2,3,4;               8-1,2,3,4;   8-3        100% 

9.  Бошковић Светлана разредна настава 2-3 

 

100% 

10.  Васић Владан информатика  ИиР  ББ:  
7-1,2,3,4; 8-1,2,3,4;     Пил.5, 

6,7,8.р.   

60% 

Конкурс 

11.  Вранић Гордана 

 

информатика  6-2,3 10% 

12.  Вукашиновић Милена разредна настава 4-2 100% 

13.  Гавриловић Данка разредна настава 2-2 100% 

14.  Драгојловић Петар Математика 8-3,4 44,44%  

15.  Ђокић Стаменић Ана разредна настава 3-3 100% 

16.  Живановић Снежана разредна настава 2-1 100% 

17.  Злојутро Биљана разредна настава 1-2 100% 

18.  Ивановић Драгана Енглески језик Пилица: 1,2  
5,6,7. и 8.р.  Црвица-2 ч. и 

Јасик. 2 ч. 

11,11% 

Конкурс 

19.  Јакић Ирена Биологија 5-2,3; 10% 

+10%преузимање из 

техничке школе 
20.  Јевђенић Драгана географија 6-2;8-4  

21.   Јекић Весна српски језик   5-2,3,4; 6-1;  7-3; 5-3   116,66% 

22.  Јелисавчић Марина 
 

Математика 5-4;7-4; Пилица 5,6,7. и 8.р. 133,33% 

23.  Јелисавчић Милица разредна настава Продужени боравак 100% 

24.  Јеремић Бранимир енглески језик  1-1,2,3; 4-4; 5-3,4;   6-1,3; 7-,3; 

Пилица: 3,4 

7-3  

115,55% 

25.  Јеремић Нада Разредна настава 4.разред Пилица 100% 

26.  Тришић Јевтић 

Снежана 

Разредна настава 3-1 100% 

27.  Јовановић Верица разредна настава 2-4 100% 

28.  Јовановић Драган ТиТ, 

информатика  

 ТиТ 5-1,2,3;4;  6-1; 8-1,2,3,4; 

ИиР 5-1,2,3;4;   6-1 ;   

 

5-1 

115% 

29.  Јовановић Наташа разредна настава 4-1 100% 
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30.  Караклић Марина математика 5-1,2,3; 7-1,3; 111,11% 
 конкурс 

31.  Кунчак Јан географија   ББ: 6-1,3;  

8-1,2,3.  

 + Пом. дир. 55% 

6-1     

50+55=105% 

32.  Сарић Љубица Физика Пилица: 6,7 и 8.р. 30% конкурс 

33.  Лазић Сања српски језик  5-1; 6-2,3; 7-1,4; 7-1     116,66% 

34.  Лазић Марко Музичка култура Пилица 5. и 8.р. 15% конкурс 

35.  Максимовић Гордана разредна настава Црвица 100% 

36.  Малешевић Марија енглески језик  75,55% 

породиљско 

37.  Манојловић Вера физика  6-1,2,3; 7-1,2,3,4; 8-1,2,3,4;  7-4         110% 

38.  Ђорђевић Далибор Вероучитељ  Црвица и Јасиковице и 

Пилица  6.и 8.  

        20 %  

39.  Милановић Наташа разредна настава 4-3 100% 

40.  Миловановић Душан математика  6-1,2,3; 7-2; 8-1,2;   6-3    133,33% 

41.  Митровић Стана разредна настава 1.разред у Пилици 100% 

42.  Павловић Негосава ликовна култура Пил:5,6,7и8 р. 

ББ: 5-1; 6-1,2,3. 

ЦСВ: (5-1,3); (5-2,4); 6-2;   

(6-1,3) ; ЦСВ Пилица 1 час 

 

        50% 

43.  Пејовић Сузана енглески језик   2-1,2,3,4; 3-2,3;  5-1,2; ;   7-2,4; 104,44% 

44.  Петровић Ирена енглески језик  3-1; 4-1,2,3; 6-2; 7-1; 8-1,2,3,4; 8-2 106,66% 

45.  Печеничић Десанка  

 

руски језик (5-1,3); (6-2,3); (7-2,4);      

Пил. 5,6,7,8. 

77,77% , + 

Гимн. 22,22%  

46.  Печеничић Љубинка Веронаука 1-1,2,3; (2-1,2); (2-3,4);   3-1,2,3; 

(4-1,4); (4-2,3); 5-1,2,3,4; 6-1,2,3;  

7-1,2,3;   

100%  

47.  Милинковић 

Слободанка 

веронаука 7-4; (8-1,4);   (8-2,3) 15% 

48.  Петронијевић Бојана српски језик 

 

Пилица:        5,6,7. и 8.р. 

 

 

 94,44% 

Конкурс 

49.  Радовановић Драган ФиЗВ и ФА Ф иЗВ 7-1,2,3,4; 8-4; ФА  5-4;   7-2   80% +20% 

Гимназија 

50.  Радовановић  

Катарина 

Разредна настава Јасиковице 100% 

51.  Радуловић Вера разредна настава 3-2 100% 

52.  Ристић  Весна Хемија и 

биологија  

Хемија: 7-1,2,3,4;   

8-1,2,3,4;   

 Пилица 7 и 8.р. 

6.р.Пилица 

 

100+10% 
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Биологија: 6.р. Пилица 

53.  Средојевић Весна  разредна настава (3 и4.р.) у Пилици 100% 

54.  Срећковић Ненад Вероучитељ Пилица 1,2,3,4,5 и 7.р. 30% 

55.  Стаменић Никола  ФиЗВ и ФА ФиЗВ: ББ: 5-1, 2,3,4;  Пил. 

5,6, 7.и 8.р.   

ФА: Пилица 5,6. 

 + помоћник дир. 10% 

8. разред у 

Пилици  

100 % +10% =  

110% 

56.  Станојевић Жељко 

 

 ТиТ ТиТ:ББ 6-2,3; 7-1,2,3,4;         

Пил. 5,6,7,8.р. 

7. разред у 

Пилици 

100% 

57.  Тришић Матић 

Катарина 

разредна настава 1-1 

 

100% 

58.  Тришић Јевтић 

Снежана  

разредна настава 3-1 100% 

59.  Тутић Радмила Географија и ГВ 5-1,2,3,4;  

Пилица 5,6,7,8.р. 

ГВ (5-1,3);    (6-1,2,3);(7-1,2, 4)  

(8-1,4); (8-2,3) 

5-2          

55+25% 

конкурс 

60.  Џекулић Весна историја  5-1,2,3;4;  7-1,2,3,4;   8-1,2,3,4. 8-1   100% 

61.  Штрбац Силвана Историја и 

географија  

 

ББ: Историја   6-1,2,3,; 

Пилица: 5,6,7,8;  

Географ.        7-1,2,3,4;   

Свакодневни ж. У прошл.(8-1,3) 

5. Пилица 

 65+40= 105% 
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5.3 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ 

РАДНЕ НЕДЕЉЕ (члан 136. Закона o основама система образовања и васпитања) (ТАБЕЛА); 
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Задужења наставника у школској 2020/2021. 

НАПОМЕНА: одељења приказана у заградама су групе, последња измена и допуна 3.9.2020. 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
1.  Арсенијевић 

Бранка  

 

Професор  

српског ј. 

8-1,2,3,4; 7-2 

 

18 1 2 2  1    24 
 

12  1  1 1 1 40 2 11,11 

2.  Арсић 

Слађана 

8-4 

Професор 

немачког ј. 

(5-1,3); 5-2,4;  

6-1; (6-2,3);    

7-1,3; (7-2,4);   

8-1,2,3,4;   

18 1 2 2     1 24 

 

12 1 1  1  1 40 6 33,33

% 

3.  Ивановић 

Драгана 

Енглески 

(Замена) 

84,44%  
 

Пилица: 1,2  
5,6,7. и 8.р.  

Црвица-2 ч. и 

Јасик. 2 ч. 

8 

+ 

8 

1 2 2  0,3    21,

3 

10,6

5 

 1  1,6  1 35,

55 

/ / 

4.  Благојевић 

Даница 

6-2 

Професор 

физичког 

васпитања 

Ф и ЗВ 6-1,2,3;   

8-1,2,3 

ФА 5-1,2,3;     

6-1,2,3;   

20    0,5  2,5  1 24 10 1 1 1 2 1  40 1 5% 
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5.  Богдановић 

Видоје 

 

Професор 

Музичког 

васпитања 

5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 

7-1,2,3,4; 8-1,2,3,4 

и Пилица 6и 7.р. 

Хор(5-1,2,3,4); 

(7-1,2,3,4)+Хор-

старијих 

разреда 2 часа 

20       2+
2 

 24 10  1   3 2 40 1 5% 

6.  Драгојловић 

Петар 
44,44%  

Професор 

математике 
8-3,4 8 1 1 1      11 5,5  1   0,5  18 / / 

7.  Лазић 

Марко 

15% 

Професор 

Музичке 

културе 

Пилица          

5 и 8.р 

Хор (6-1,2,3); 

(8-1,2,3,4) 

3       2  5 1       6 / / 

8.  Борањац 

Драгица 

8-3 

Наставник 

биологије 

6-1,2; 7-1,2,3,4;               

8-1,2,3,4;   

20 1  1 1    1 24 10 1 1 1 2  1 
тим 

40 / / 

9.  Јакић 

Ирена 
10%+10% 

Преузета 18/19. 

Професор  

биологије 

5-2,3; 4   0,8      4,8 2   1,2    8 / / 

10.  Пурић 

Тихана пре. 

40% (18/19.) 

+10%  19/20. 

+10% 20/21. 

5-4 

Професор  

биологије 

5-1,4;6-3; 

Пилица: 5,7. и 

8.р.  

12  0,7 0,7     1 14,

4 

6 0,6 1   1 1 24 / / 

11.  Јекић 

 Весна  

5-3  

Наставник 

Српског ј. 

5-2,3,4; 6-1;  7-3;  18 1 2 2     1 24 
 

12 1 1  1  1 
тим 

40 5 27,78 

12.  Јелисавчић 

Марина 

 

Професор 
математике 

5-4;7-4; 

Пилица 5,6,7. 

и 8.р. 

18 2 2 2      24 

 

12  2  1  1 

 

40 6 33,33

% 

13.  Јеремић 

Бранимир 

7-3 

 

Професор 
енглеског ј. 

1-1,2,3; 4-4; 5-3,4;   

6-1,3; 7-,3; 

Пилица: 3,4 

18 1 2 2   

 
 

 

 

  1 24 

 

12 1 1 1 0,5 

по
пи

с 

 0,5 40 3 15,55

% 
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14.  Јовановић 

Драган 

5-1 

 

Професор 

ТиТ и  

информати

ке и рач. 

ТиТ 5-1,2,3;4;  

6-1; 8-1,2,3,4; 

ИиР 5-1,2,3;4;   

6-1 ;   

 

20  1 1 1    1 24 10 1 1  3 

Ун

ос 

по
да. 

на 

ЗИ 

 1 

тим 

40 3 15% 

15.  Караклић 

Марина 

Професор 

математике 
5-1,2,3; 7-1,3; 18 2 2 2      24 

 

12 

 

 1  2  1 40 2 

 

11,11 

 

16.  Васић 

Владан 

Конкурс 

60% 

Дипл. 

Инж. 

Орг.наука 

ИиР  ББ:  
7-1,2,3,4; 8-1,2,3,4;     

Пил.5, 6,7,8.р.   

12 1 1 0,4      14,

4 

6  1   1 1,6 24 / / 

17.  Вранић 

Гордана 

10% 

преузета 

Професор 

информати

ке 

6-2,3; 2   0,4      2,4 1   0,6    4 / / 

18.  Новаковић 

Емилија 
 

Професор 

Ликовне 

културе 

5-,2,3,4; 7-1,2,3,4; 

8-1,2,3,4;   

ЦСВ   

7-3,4; (7-1,2); 

(8-1,4);( 8-2,3); 
 

14 

 

   5     19 7  1   1  

 

28 / / 

19.  Кунчак  

Јан 

6-1    

Професор 

географије 

ББ: 6-1,3;  

8-1,2,3.  

Пом.д. 55% 

10   1     1 12 5 1  1   1 20 / / 

20.  Малешевић 

Марија 
75,55%  

Професор 

енглеског  

језика 

 

ПОРОДИЉСКО 

                    

21.  Лазић 

Сања 

7-1    

Професор 

српског  

језика 

5-1; 6-2,3; 7-1,4;  18 1 2 2     1 24 

 

12 1 1  1  1 

Ти

м 

40 3 16,67

% 

22.  Срећковић 

Ненад 
30%  

Вероучитељ Пилица, 

1,2,3,4,5 и 7.р. 

6    1,2     7,2 3  0,8  1   12 / / 

23.  Манојловић 
Вера 

7-4 

Професор 

физике 

6-1,2,3; 7-1,2,3,4; 

8-1,2,3,4;  

 

20 1 1 1     1 24 
 

10 1 1  1  1 
 

40 2 10% 



27 
24.  Крстић С. 

Сарић Љ. 
 Пилица 6,7. и 

8.р. 

6  0,6 0,6      7,2 3 1 0,8     12 / / 

25.  Тутић 

Радмила 

5-2        

Професор 

географије 

5-1,2,3,4;  

Пилица 5,6,7,8.р. 

ГВ (5-1,3);    

(6-1,2,3);(7-1,2, 4)  

(8-1,4); (8-2,3) 

11
+ 

5 

= 
16 

 1 1 0.2    1 19,
2 

8 1 1  1 0,8 1 32 / / 

26.  Јевђенић 

Драгана 

Преузета 

20% 

Професор 

географије 

6-2; 8-4;   4  0,8       4,8 2 1,2      8 / / 

27.  Миловановић 
Душан 

6-3 

Професор 

математике 
6-1,2,3; 7-2; 8-1,2;   18 1 2 2     1 24 

 
12  1 1 1  1 40 6 30% 

28.  Ђорђевић

Далибор 

20% 

Вероучитељ Црвица,  

Јасиковице, 

Пилица 6.и8.р. 

4    0,8     4,8 2  1,2     8 / / 

29.  Павловић 

Негосава 

50% 

 

Дипломиран

и 

костимограф 

Пил:5,6,7и8 р. 

ББ: 5-1; 6-1,2,3. 

ЦСВ: (5-1,3); 

(5-2,4); 6-2;   

(6-1,3) ; ЦСВ 

Пилица 1 час 

10    5     15 2  1  1 1  20 / / 

30.  Пејовић 

Сузана  

Наставник 

енглеског ј. 
2-1,2,3,4; 3-2,3;  

5-1,2; ;   7-2,4;  

18 2 2 2      24 

 

12  1  2  1 40 2 4,44% 

31.  Петровић 

Ирена  

8-2  

Професор 

енглеског 

ј. 

3-1; 4-1,2,3; 6-2; 

7-1; 8-1,2,3,4; 

18 1 2 2     1 24 
 

12 1 1  1  1 
Ти

м 

40 2 6,67% 

32.  Печеничић 

Десанка  
77,77% 

Професор 

руског ј. 

(5-1,3); (6-2,3); 

(7-2,4);      

Пил. 5,6,7,8. 

14 1 2 1,6      18,

6 

9,3  1  1  1,1 31 / / 

33.  Печеничић 

Љубинка 
 

Вероучитељица 

 
1-1,2,3; (2-1,2); 

(2-3,4);   3-1,2,3; 

(4-1,4); (4-2,3); 

5-1,2,3,4; 6-1,2,3;  

7-1,2,3;   

20   2 2     24 10 1 1  1 1 2 40   

34.  Милинковић 

Слободанка 

Вероучитељица 

 
7-4; (8-1,4);   

(8-2,3) 

3     0,6    3,6 1,5      0,9 6   
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35.  Радовановић 

Драган 

80% 

7-2    

Професор 

физичког 

васпитања 

Ф иЗВ 7-1,2,3,4; 

8-4; ФА  5-4;   

15

+1 

= 

16 

   1,5  0,7  1 19,

2 

8 1 1   1,8 1 32 / / 

36.  Ристић  

Весна 

6.р. 

Пилица 

Наставник 

биологије 

и хемије 

Хемија: 7-1,2,3,4;   

8-1,2,3,4;   

 Пилица 7 и 8.р. 

Биологија: 6.р. 

Пилица 

20 1 1 1     1 24 10 1 1  2  2 40 2 10% 

37.  Стаменић 

Никола 

8. разред у 

Пилици 
 

Професор 

физичког 

васпитања 

ФиЗВ: ББ: 5-1, 

2,3,4;  Пил. 5,6, 

7.и 8.р.   

ФА: Пилица 

5,6. 

 + помоћник 

дир. 10% 

18 

+ 

2 

= 

20 

1   1  1  1 24 10 1 1 1 1 1 1 40  10% 

38.  Бојана 

Петронијевић 
Конкурс 

94,44% 

Професор 

српског  

језика 

Пилица:        

5,6,7. и 8.р. 

 

17 1 2 2  0,7    22,

7 

11,3  1  1 1 0,8 37,

8 

/ / 

39.  Станојевић 

Жељко      

7. разред у 

Пилици 
 

Професор 

Техничког 

и технол. и 

информат. 

ТиТ:ББ 6-2,3; 

7-1,2,3,4;         

Пил. 5,6,7,8.р. 

20  1 1 1    1 24 10 1 1 1 1 1 1 40 / / 

40.  Џекулић 

Весна 

8-1    

 

Професор 

историје 

5-1,2,3;4;  7-1,2,3,4;   

8-1,2,3,4. 

20  1 1 1    1 24 10 1 1 1 1 

По 
Пи

с 

1 1 

тим 

40 / / 

41.  Штрбац 

Силвана 

5. Пилица 
 

Наставник 

историје, 

географије  

ББ: Историја   

6-1,2,3,; 

Пилица: 

5,6,7,8;  

Географ.        

7-1,2,3,4;   
Свакодневни ж. У 

прошл.(8-1,3) 

20 1  1 1 

Св. 

Ж. 

У 
Пр. 

   1 24 10 1 1  2 1 1 40 1 5% 
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СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ   ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ` 

 

Р. 

бр. 
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1.  Аксентијевић 

Снежана 

2.р.Пилица 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

2.  Аћимовић 

Гордана 1-3 

18 ГВ(1)  1 / 1 

 

1 1 

 

1 / 24 

 

10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

3.  Баштовановић 

Ана 4-4 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ / 24 10 1 1  1 

 

1 1 1 40 

4.  Бошковић 

Светлана 2-3 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

5.  Вукашиновић 

Милена 4-2 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ / 24 10 / 1 1 

 

 

1 

 

1 1 1 40 

6.  Гавриловић 

Данка 2-2 

 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

7.  Ђокић 

Стаменић Ана 

3-3 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 



30 

8.  Живановић 

Снежана 2-1 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

9.  Злојутро 

Биљана 1-2 

18 ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 / 24 

 

10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

10.  Јеремић Нада 18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ / 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

11.  Јовановић 

Верица  

2-4 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

12.  Јовановић 

Наташа 4-1 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ / 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

13.  Максимовић 

Гордана 

Црвица 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

у4.р. 

пројект.н. 

у 3.р.(1)* 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ /* 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

14.  Милановић 

Наташа 4-3 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ / 24 10 1 1  1 

 

1 1 1 40 

15.  Митровић 

Стана   1.р. у 

Пилици 

18 ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 / 24 

 

10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

16.  Радовановић 

Катарина 

Јасиковице 

18 ГВ(1) 

чувари 

прир.(1) 

у4.р. 

пројект.н. 

у 3.р.(1)* 

1 1 1 1 

 

 

/ 

 

/ /* 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

17.  Радуловић 

Вера  3-2 

18  ГВ(1)  

 

 

 

 

1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

18.  Средојевић 

Весна 3-4.р. 

18 ГВ(1) 

чувари 
1 1 1 1 

 

/ 

 

/ /* 24 10 1 1  

 

1 

 

1 1 1 40 
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Школске 2020/21. у 1.р. је Дигитални свет (уместо пројектне наставе), у 2. и 3.р. пројектна настава у 4.р.чувари природе. 

 

Стручни сарадници су: Слађана Кунчак-педагог, Јулка Ђорђевић-специјални и Предраг Ђурић библиотекар 

Слађана Кунчак обавља следеће послове у оквиру 40.часовне радне недеље:  

 

-дозрелост за полазак у школу-4 

-праћење успеха и напредовања ученика-6 

-структуирање одељења-3 

-излети, екскурзије, посете, конкурси, хум.активности, и сл.-2 

-педагошки-психолошки и здрав.превентивни рад-4 

-професионална оријентација-2 

-корективни рад-3 

-даровити ученици-2 

-слободно време ученика, колектив, толеранција, различитост-4               ........................30 непосредан рад са ученицима 

-припреме-...................................................................................................................................4                                                                                                        

-планирање и програмирање и праћење реализације плана и програма-1 

-сарадња са наставницима и родитељима-1 

-стручно усавршавање-1 

-учешће у раду стручних органа-1 

-педагошка документација-1 

-сарадња са друштвеном средином-1                                                               .......................6    

Укупно................................................................................... .................................................40 
 

Јулка Ђорђевић обавља следеће послове у оквиру 40.часовне радне недеље: 

 

-малолетничка деликвенција-5 

-асоцијална понашања-5 

разред у 

Пилици 

 

прир.(1) 

у4.р. 

пројект.н. 

у 3.р.(1)* 

  

19.  Тришић 

Матић 

Катарина 1-1 

18 ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 / 24 

 

10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 

20.  Тришић 

Јевтић  

Снежана 3-1 

18  ГВ(1)  1 / 1 

 

1 

 

 

1 

 

/ 1 24 10 1 1  

 

 

1 

 

1 1 1 40 
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-болести зависности-5 

-превенција развојних поремећаја-5 

-превенција код ученика са тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању-5 

-педагошко-инструктивни рад, слободно време ученика, различитости-5     .................30 непосредан рад са ученицима 

-припреме-................................................................................................................................5                                                                                                            

-педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

-рад са наставницима-1 

-рад са родитељима-1 

-остали послови-1 ...................................................................................................................5                                                                                             

Укупно...................................................................................................................................40 
 

Ђурић Предраг обавља следеће послове у оквиру 40.часовне радне недеље: 

 

-непосредан рад са ученицима..........................................................................................30 

-припреме-.............................................................................................................................5                           

-педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

-рад са наставницима-1 

-културне активности(књижевне вечери, трибине, сусрети конкурси)-1 

-остале активности-1......................... .................................................................................5 

 

Укупно................................................................................................................................40 
 

 

 

Јелисавћић Милица-продужени боравак, обавља следеће послове у оквиру 40.часовне радне недеље: 

 

-непосредан рад са ученицима.........................................................................................30 

-припреме-...........................................................................................................................5 

-педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

-рад са наставницима-1 

-културне активности(књижевне вечери, трибине, сусрети конкурси)-1 

-остале активности-1.........................................................................................................5 

 

Укупно................................................................................................................................
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             ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ                      

шк.2020/2021. 

 

Школски календар је рађен у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада 

Основне школе за школску 2020/2021. годину      („Службени гласник РС“, -„Просветни гласник“, 

број: 5/2020.) и Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 

РС“, бр.43/01,101/07 и 92/11). 

Прво полугодиште почиње у уторак 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. 

јануара 2021. године. Прво тромесечје је планирано за 21. новембар 2020. године, а подела 

књижица за прво полугодиште планирана је 2. фебруара 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у среду 17. фебруара 2021. године. Друго полугодиште се 

завршава у петак 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак 18. јуна 2021. 

године за ученике од првог до седмог разреда. 

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

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 

2020. године 

Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а 

завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. 

године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. 

године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, 

а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње 

по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети 

Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, 

Видовдан - спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године. 

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

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

фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. 

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 

Јесењи крос и пролећни крос неће се одржати због пандемије корона вируса.  

Друго тромесечје је планирано за 24. април 2021. године. 

Свечана подела сведочанстава о завршеном 8.разреду, обавиће се у среду 9. јуна 2021, а 

Свечана подела сведочанстава о завршеном основном образовању, подела Вукових диплома и 

дипломе ђака генерације у четвртак 24.06.2021. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, обавиће се у 

понедељак 28. јуна 2021. године. 

НАПОМЕНА: Према Школском календару за 2020/2021. недостаје један петак, а вишак је 

један уторак. На Активу директора основних и средњих школа наше општине договорили смо се 

да: 10.11.2020.(уторак), имамо часове по распореду за петак. Јединствен став нам је потребан, 

јер имамо колега који раде у више школа, као и због организације превоза ученика путника. 

 

 Директор школе 

   Бајина Башта: 21.8.2020.                                                                       ______________ 

                                                                                                                    Драган Ресимић  
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5.4 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

(налази се у Анексу Годишњег програма) 

 

Време реализације екскурзија по разредима:  

 

 Разред Датум/време 

Први  

Други  

Трећи  

Четврти  

Пети  

Шести  

Седми  

Осми  

Због тренутне епидемиолошке ситуације, процедуре (јавне набавке) око реализације екскурзија, 

стручна већа, наставничко веће и Савет родитеља ОШ „Рајак Павићевић“ заузели су став да ове 

школске године не изводимо екскурзије, излете и школу у природи. 

(Надокнада часова.../) 

Организовање припремне наставе: Припремна настава ће се организовати од прве седмице 

aвгуста 2021.године (у трајању од пет наставних дана), а поправни испити ће се одржати након 

тога. 

Такмичења ће се спроводити у складу са календаром такмичења које доноси Министарство 

просвете. 

 

 

 

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 На основу члана 65. и 66. Закона о основама система образовања и васпитања стручни 

органи школе су наставничко веће, одељењско веће, стручна већа за област предмета, стручни 

актив за развојно планирање, стручни актив за развој школског програма и педагошки колегијум. 

  

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6.1.1. Програм Наставничког већа 

Време 

реализације 

 

Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август-

Септем. 

-Извештај о раду школе за претходну школску годину и 

његово усвајање 

-Годишњи програм рада за текућу школску годну, 

разматрање и усвјање  

-Доношење посебног Плана рада школе за време док 

траје пандемија COVID-19, који је саставни део 

Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

-Доношење плана Наставничког већа (стални тимови и 

комисије) 

-Самовредновање школе-шта смо урадили прошле 

школске године и израда акционог плана (допуна ШРП-

а)за наредну годину 

-Разматрање планова стручног усавршавања у складу са  
Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању 

у звања васпитача наставника и стручних сарадника („Сл. 

Гласник РС“ бр. 48/2018.), 
 -Организација рада школе 

-Верификација тимова, посебан осврт на Тим за 

 

 

 

усмено 

излагање,извеш

тај 

 

-дискусија 

Директор, 

помоћник директора, 

 

 педагог , 

спец.педагог, 

чланови тимова 
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безбедност ученика и наставника у школи- задужење за 

припрему излагања: „Ризични и небезбедни простори у 

нашем непосредном окружењу“  

-Усвајање коначног предлога распореда часова 

 

Новемб. -Разматрање реализације програмских задатака, успеха и 

дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода  

-Изостајања ученика и сарадња са родитељима 

-Анализа постигнућа наших ученика на ЗИ шк.2019/20. 

-Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и 

секције 

-Дежурство наставника и поштовање кућног реда 

-Реализација годишњег програма рада 

-Тим за безбедност-излагање на задату тему 

-Одељенско веће седмог разреда задужење на тему: 

„Ходници школе-смањивање напетости, буке, 

ужурбаности...“ предлог за деловање (перформанс, 

ситуације...) 

 

-извештај  

 

-дискусија 

 

-извештај, дис. 

 

 

 

 

-подела 

задужења 

директор, помоћник 

директора,  

 

 

-директор школе 

стручни сарадници,  

 

 

тим за безбедност 

Јануар -Реализација програмских задатака, успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта 

-Реализација Годишњег програма рада 

-Припреме за прославу школске славе Свети Сава 

-Анализа рада слободних активности 

-Набавка наставних средстава 

-Разматрање и усвајање одабраних уџбеника за нову 

школску годину 

-Вредновање рада школе-шта смо урадили 

-Стручно усавршавање наставника 

-Организација рада школе у другом полугодишту 

-Излагање Одељенског већа семог разреда на задату тему 

-извештај 

 

 

-договор и 

дискусија 

 

 

-подела 

задужења 

Помоћник 

директора, педагог 

 

Руководиоци 

одељенских већа 

Тим за 

самовредновање 

Март-Април -Реализација програмских задатака, успех и дисгиплина 

ученика на крају трећег класификационог периода  

-Анализа учешћа ученика на такмичењима )искуства и 

препоруке) 

-Пробни ЗИ 

-Афирмација школе и ученика кроз школска такмичења и 

Пролећни карневал-Лазарева субота 

-Анализа рада додатне и допунске наставе као и 

слободних активности 

--Естетско и еколошко уређење школе 

-Организовање екскурзија, излета, посета 

- Организовање рада комисије за избор ученика 

генерације 

 

-Извештај 

 

 

-дискусија 

-под.задужења 

-подела 

задужења 

Директор, помоћник 

директора,  

 

Стручни сарадници 

Дир.и пом.директ. 

Сви запослени 

 

 

Руководиоци 

одељенских већа 

 

 

Мај  -Усвајање успеха ученика 8.р. 

-Организовање припрема ученика осмих разреда за 

полагање завршних испита 

-Припреме за упис ученика осмих разреда у средње 

школе 

-Извештај комисије за избор ученика генерације и 

предлог Наставничком већу, као и доделе награда и 

диплома ученицима 8.разреда 

 

 

-договор 

 

 

-извештај 

 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

 

 

Комисија за избор 

ученика генерације 

Јун -Реализација програмских задатака, успех и дисциплина 

ученика на крају наставне године 

-Информације о резултатима ученика 8.разреда на 

пријемним испитима и ЗИ 

-Анализа успеха и владања ученика на крају школске 

2020/2021. 

-Припреме за израду ГПРШ за школску 2021/22. 

-Планирање фонда часова и подела (прелиминарна) 

задужења наставника за школску 2021/22.  годину 

-Усвајање распореда часова припремне наставе, распоред 

полагања поправних испита и именовање испитне 

комисије 

-Самовредновање рада школе-шта смо урадили ове 

школске године, допуна Школског развојног плана 

-извештај 

 

 

 

-договор 

 

 

-подела 

задужења 

Директор, помоћник 

директора 

 

 

Струшна већа за 

области предмета 

 

Стручни сардници 

Август -Успех ученика на поправним испитима 

-Припрема за почетак нове школске године и 

организација рада 

-Подела задужења 

-Усвајање распореда часова 

-извештај 

 

-договор 

 

-подела 

задужења 

Директор 

школе,помоћник 

директора, 

руководиоци 

одељенских већа 
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Комисија за избор ученика генерације врши пондирање предложених ученика у складу са 

Правилником за избор ђака генерације ОШ“Рајак Павићевић“ и Правилника за носиоце Вукових и 

посебних диплома РС и предочава Наставничком већу предлог за избор ученика ђака генерације. 

  

До 15.маја разредне старешине предају предлоге за ученика генерације. Бира се један 

ученик генерације за целу школу, а комисија је обавезна да у року од три дана размотри и 

предложи Наставничком већу ученика генерације. 

  

 

6.1.2. Програм одељењског већа ПРВОГ  разреда 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 Август и  

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

-Припрема школе, одељенског већа  за 

пријем и полазак у школу ученика првог 

разреда,  

-Упознавање одељења из угла педагога 

-Подела одељења на групе (А и Б у складу са 

инструкцијама МПНТР-а и изабраним 

моделом наставе)  

- Увођење ученика у живот и рад школе, 

праћење адаптације ученика на школску 

средину 

- Израда личног плана стручног 

усавршавања и усклађивање са програмом и 

потребама одељенског већа, а све у складу 

са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања 

васпитача наставника и стручних сарадника 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

 

 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

обавезне наставе, обавезних изборних 

програма, изборних програма, осталих 

активности 

 

(Анкете: верска настава, грађанско 

васпитање, изборни програми спроведени су 

приликом уписа ученика и тестирања код 

педагога.) 

 

-Израда распореда часова редовне наставе, 

осталих активности, пријема родитеља 

 

-Упознавање учитеља са подацима о 

ученицима и њиховим породицама, 

посебно:здравствени статус ученика, подаци 

неопходни за рад учитеља 

 

-Договор о ван-уџбеничкој литератури, 

часописима, прибору и друге потребе за рад 

ученика 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије, 

планирање, 

спровођење и 

сређивање 

анкета 

Учитељи, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

* Начини праћења реализације програма наставничког већа и носиоци праћења: Увид  у непосрдеан рад и 

документацију (записници, белешке, анкете). Носиоци праћења: директор и помоћник директора 
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-Родитељски састанци (Избор чланова 

Савета родитеља) 

 

 

 

Октобар, Март, 

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

- Паланирање  и примена дидактичко-

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

 

-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

 

-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

 

-Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика , развој и напредовање 

ученика 

 

-Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи,  

педагог 

 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

педагог 

 

 

 

Руководилац 

већа 

Новембар 

 

 

 

Током године 

-Планирање  родитељских састанака  

 

-Сарадња Одељенског и Наставничког већа 

(упознавање Наставничког већа са 

реализацијом плана и програма већа, 

ефектима и стандардима постигнућа у раду 

и ваљаности постигнутих мера) 

 

-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 

тромесечја 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 

 

Руководилац 

већа,педагог, 

директор 

Децембар 

 

 

Током године 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

 

-Стручно усавршавање (праћење стручне 

литературе, часописи, оперативни задаци 

појединих предмета, учешће на семинарима, 

библиографија радови на одређене теме) 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

-Руководилац 

већа 

 

 

 

-Педагог 

Април-мај -Реализација програмских задатака и успеха 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

 

-Извођење излета и школе у природи ове 

шк.год.неће бити због пандемије корона 

вируса.  

 

-Остварени резултати у допунској настави 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководилац 

већа 

 

 

Учитељи, 

педагог 

Јун 

 

-Анализа реализације програмских задатака 

и успех ученика на крају другог 

састанци, 

извештаји, 

Учитељи, 

педагог 
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Током године 

полугодишта 

 

-Анализа рада већа током протекле године, 

планирање рада за наредну годину, избор 

руководиоца већа 

 

-Документација (вођење документације о 

раду, прописане законом, контрола праћења, 

да ли се и како води документација) 

дискусије  

 

 

Руководилац 

већа, педагог, 

учитељи 

 

 

Директор 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: Састанци одељенског 

већа. Чланови већа су: учитељи 1. разреда матичне школе и издвојених одељења, као и 

вероучитељи и наставници енглеског језика 

 

         

 

 Програм одељењског већа ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ и ЧЕТВРТОГ  разреда 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август и  

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

Подела одељења на групе (А и Б у складу са 

инструкцијама МПНТР-а и изабраним 

моделом наставе)  

 

Израда личног плана стручног усавршавања 

и усклађивање са програмом и потребама 

одељенског већа, а све у складу са 

Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања 

васпитача наставника и стручних сарадника 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

 

-Одређивање области рада и садржаја рада 

Одељенсаког већа (Припремање школе и 

већа за текућу шк.годину, планирање, 

дидактичко-методички стил рада, рад са 

ученицима, слободно време 

ученика,сарадња са родитељима, сарадња са 

Наставничким већем и установама локалне 

средине; корелација наставних садржаја, 

вођење документације и сл.)  

 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

обавезне наставе, обавезних изборних 

програма, изборних програма, осталих 

активности 

 

-Усклађивање рада учитеља, наставника 

енглеског језика и вероучитеља 

 

- Израда распореда часова редовне наставе, 

осталих активности, пријема родитеља 

 

-Праћење развоја и напредовања ученика, 

спровођење иницијалног тестирања ученика 

 -Здравствени статус ученика, и нови 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије, 

планирање, 

спровођење 

и сређивање 

анкета 

-Учитељи 

2.3.и4.разреда, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Одељенско веће 

4.разреда 
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подаци неопходни за рад учитеља 

 

-Договор о вануџбеничкој литератури, 

часописима, прибору и друге потребе за рад 

ученика 

 

-Завршетак четворогодишњег школовања, 

припрема ученика и родитеља за прелазак у 

пети разред 

 

Октобар, 

Март, Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

- Паланирање  и примена дидактичко-

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

 

-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

 

-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

 

-Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика, развој и напредовање 

ученика 

 

-Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

 

 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 2.3. и 4. 

разреда, педагог 

 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

педагог 

 

 

 

Руководиоци већа 

Новембар 

 

 

 

Током године 

Планирање  родитељских састанака  

 

-Сарадња Одељенског и Наставничког већа 

(упознавање Наставничког већа са 

реализацијом плана и програма већа, 

ефектима и постигнућима у раду и 

ваљаности постигнутих мера) 

 

-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 

тромесечја 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 

 

Руководиоци 

већа,педагог, 

директор 

Децембар 

 

 

Током године 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

 

-Стручно усавршавање (праћење стручне 

литературе, часописи, оперативни задаци 

појединих предмета, учешће на семинарима, 

библиографија радови на одређене теме 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци већа 

 

 

 

-Педагог 
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Април-мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Најава термина за приредбу у јуну будућим 

првацима приликом уписа (сарадња педагог 

и Одељенско веће 4.разреда) 

 

-Реализација програмских задатака и успеха 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

-Извођење излета и школе у природи ове 

шк.год.неће бити због пандемије корона 

вируса.  

-Остварени резултати у допунској настави 

 

-Припрема приредбе за пријем првака 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

 

 

Педагог, 

одељенско веће 

4.разреда 

 

Руководиоци већа 

 

 

Учитељи, педагог 

 

 

-Одељенско веће 

4. Разреда 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

-Анализа реализације програмских задатака 

и успех ученика на крају другог 

полугодишта 

 

-Сарадња са одељенским већем 

4.разреда(будући 5.разред) 

 

-Анализа рада већа током протекле године, 

планирање рада за наредну годину, избор 

руководиоца већа 

 

-Документација (вођење документације о 

раду, прописане законом, контрола 

праћења, да ли се и како води 

документација) 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи, педагог 

 

 

 

-Одељенско веће 

4.разреда 

 

 

Руководиоци 

већа, педагог, 

учитељи 

 

 

 

Директор 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: Састанци одељенског 

већа.  

-Чланови већа су: учитељи 2. разреда матичне школе и издвојених одељења, као и вероучитељи и 

наставници енглеског језика 

-Чланови већа трећег разреда су: учитељи 3. разреда матичне школе и издвојених одељења, као и 

вероучитељи и наставници енглеског језика 

-Чланови већа четвртог разреда су: учитељи 4. разреда матичне школе и издвојених одељења, као 

и вероучитељи и наставници енглеског језика 

 

      

                              



41 

Програм одељењског већа ПЕТОГ  разреда   

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

До краја треће 

недеље од 

почетка 

полугођа 

Подела одељења на групе (А и Б у складу 

са инструкцијама МПНТР-а и изабраним 

моделом наставе)  

 

Израда личног плана стручног 

усавршавања и усклађивање са програмом 

и потребама одељенског већа, а све у 

складу са  Правилником о сталном 

стручном усавршавању и напредовању у 

звања васпитача наставника и стручних 

сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 

48/2018.), 

 -Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, 

екскурзије(неће се изводити ове школске 

године), кроса и сл. и утврђивање 

распореда за све активности 

-Планирање и распоред писмених 

задатака, контролних вежби, домаћих 

задатака 

-Дидактичко-методички стил рада са 

доминантном применом самосталног рада 

(укључивање ученика у процесе стицањем 

властитог искуства) 

-Примена адекватније методологије рада 

(нивои наставе, планирање примене 

наставних средстава, размена искустава у 

раду са појединим ученицима 

-Планирање и организација слободног 

времена ученика (укључивање ученика у 

секције, програме, клубове, удружења, 

праћење њихових активности у граду) 

-Сарадња са родитељима (садржаји 

сарадње са родитељима, члан Савета 

родитеља школе, форме сарадње и 

календар реализације, неки принципи у 

раду са родитељима) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници, 

руководилац већа, 

стручни сарадници 

 

 

 

 

-Предметни 

наставници,педагог 

 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог 

 

 

 

 

 

-Предметни 

наставници, 

педагог, директор 

Октобар -Планирање рада са ученицима са 

посебним потребама (идентификација 

ученика са посебним потребама, 

планирање и организација рада са 

ученицима којим је неопходна посебна 

педагошка и друга подршка)  

- Примена адекватније методологије рада 

(нивои наставе, планирање примене 

наставних средстава, размена искустава у 

раду са појединим ученицима 

 -Одељ. веће, 

педагог 

 

 

- Одељ. веће, 

педагог 

Новембар, 

 

Децембар, 

 

-Идентификација ученика који имају 

наглашена интересовања за поједине 

предмете и садржаје (радни и даровити 

ученици), планирање и организација рада 

 -Руководиоц 

одељенског већа, 

предметни 

наставници,педагог 
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Март, 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

Током године 

са даровитим ученицима 

-Вредновање рада одељења, Одељенског 

већа и постигнућа ученика (вредновање 

васпитно, образовног процеса и 

вредновање рада и постигнућа ученика) 

-Сарадња Одељенског и Наставничког 

већа (задаци рада Одељенског већа који 

проистичу из захтева рада Наставничког 

већа, разматрање рада, садржаја рада, 

дидактичко методички стил рада 

Одељенског већа и постигнућа ученика) 

-Стручно усавршавање (праћење 

литерартуре  за поједине ситуације у раду 

Одељенског већа-понашање ученика, 

самостални рад ученика, оцењивање, 

врсте примењене наставе, комуникација 

ученика, ученика и наставника и слично, 

праћење прилога из Просветног прегледа, 

учешће на семинарима, размена искустава 

предметних наставника, разредних 

старешина о ситуацијама које заслужују 

посебну пажњу 

-Увођење у послове и задатке Одељенских 

старешина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Руков.већа, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Педагог, директор 

Јун -Евалуациај рада одељенског већа (према 

упитницима из приручника Вредновање и 

самовредновање) 

 Руководилац већа, 

директор 
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  Програм одељењског већа ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ  разреда 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

До краја треће 

седмице од 

почетка 

полугођа 

Подела одељења на групе (А и Б у складу 

са инструкцијама МПНТР-а и изабраним 

моделом наставе)  

 

Израда личног плана стручног 

усавршавања и усклађивање са 

програмом и потребама одељенског већа, 

а све у складу са  Правилником о 

сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања васпитача 

наставника и стручних сарадника („Сл. 

Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, 

екскурзије(ове школске године нису 

планиране), кроса и сл. и утврђивање 

распореда за све активности, учешће 

ученика у секцијама, конкурсима и 

др.активности 

--Планирање и распоред писмених 

задатака, контролних вежби, домаћих 

задатака 

- Спровођење иницијалних тестирања 

- Сарадња са родитељима (садржаји 

сарадње са родитељима, члан Савета 

родитеља школе, форме сарадње и 

календар реализације, неки принципи у 

раду са родитељима), праћење 

здравственог статуса ученика и 

превенција уопште, заједнички састанак 

ученика и родитеља 

 

-Утврђивање уџбеничке и вануџбеничке 

литературе за ученике, прибора и других 

потреба 

-Примена адекватније методологије рада 

(нивои наставе, планирање примене 

наставних средстава, размена искустава у 

раду са појединим ученицима 

 Предметни 

наставници, 

руководиоци већа, 

стручни сарадници 

 

 

 

 

-Предметни 

наставници,помоћник 

директора, педагог 

 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог 

 

Предметни наст. 

Пом.директора 

 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог, 

директор 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

-Дидактичко-методички стил рада са 

доминантном применом самосталног 

рада (укључивање ученика у процесе 

стицањем властитог искуства) 

 

-Слободно време ученика (укључивање 

ученика у секције, програме, клубове, 

удружења, праћење њихових активности 

у граду) 

 

- Планирање рада са ученицима са 

посебним потребама (идентификација 

ученика са посебним потребама, 

планирање и организација рада са 

ученицима којим је неопходна посебна 

 -Одељ. веће, педагог 

 

 

- Одељ. веће, педагог 
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педагошка и друга подршка)  

 

- Примена адекватније методологије рада 

(нивои наставе, планирање примене 

наставних средстава, размена искустава у 

раду са појединим ученицима 

Новембар,  

 

 

 

Децембар, 

 

 

 

 Март и  

 

 

 

 

Јун, 

 

 

 

Као и  

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Идентификација ученика који имају 

наглашена интересовања за поједине 

предмете и садржаје (радни и даровити 

ученици), планирање и организација рада 

са даровитим ученицима, учешће на 

Конкурсима, смотрама, такмичењима 

 

-Вредновање рада одељења, Одељенског 

већа, праћење развоја и напредовања 

ученика, развојне потребе ученика 

 

-Сарадња Одељенског и Наставничког 

већа (задаци рада Одељенског већа који 

проистичу из захтева рада Наставничког 

већа, разматрање рада, садржаја рада, 

односи према ученицима, односи према 

школској и другој имовини и сл., 

постигнућа ученика) 

 

-Стручно усавршавање (праћење 

литерартуре  за поједине ситуације у 

раду Одељенског већа-понашање 

ученика, самостални рад ученика, 

оцењивање, врсте примењене наставе, 

комуникација ученика, ученика и 

наставника и слично, праћење прилога из 

Просветног прегледа, учешће на 

семинарима, размена искустава 

предметних наставника, разредних 

старешина о ситуацијама које заслужују 

посебну пажњу 

-Садржај професионалне орјентације 

ученика-информисање, 

консултције,сарадња са Средњим 

школама, индформатори, конкурси, 

брошуре, анкетирање, пријемни испити 

-Вођење документације о раду, 

записници о раду, ОЗ, већа, сарадња са 

родитељима правилно сређивање и 

вођење документације и записника 

 Руководиоци 

одељенских већа, 

предметни 

наставници,педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Руков.већа, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-Педагог и директор 

Јун -Организовање завршетка Основне 

школе-„Матурско вече“ ученика 

8.разреда 

-Евалуација рада Одељенског већа и 

предлози активности и мера за наредну 

школску годину 

 -Одељенско веће 

8.разреда, педагог, 

директор 

Руководиоци већа, 

педагог, директор 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  

Председник стручног већа на крају сваког месеца врши анализу реализације задатака и извештава  

стручно веће. 
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О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у 

дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.  

                                   
6.1.3. Програми стручних већа (стручна већа за област предмета, стручно веће разредне наставе); 

Програм се ради за свако стручно веће посебно и наводи се председник стручног већа за текућу 

школску годину. 

Стручно веће за стране језике 

Председник стручног већа: Бранимир Јеремић 

   

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

 

 

 

Усвајање плана и програма већа. 

Договор око израде год-ишњих планова 

рада; 

-Потпуније упознавање начина 

остваривања програма и образовни 

стандарди 

-Планови стручног усавршавања 

Састанак Наставници 

страних језика 

директор 

педагог, пом. 

Директора 

Октобар 

 

 

 

Договор о времену одржавања састанака 

, распореду и реализацији писмених 

задатака, вежби, организовање 

допунског и додатног рада, упознавање 

са уџбеничком и вануџбеничком 

литературом. 

Консултације 

чл. већа и 

других чл. 

већа; 

Наставници 

енглеског, 

руског и 

немачког 

језика; 

Новембар 

 

Праћење литературе и коришћење 

различитих извора знања, израда 

библиографских јединица;  

 

Разговор, 

подсетник 

Руков. Већа 

Децембар 

 

 

 

 

Израда тетстова и њихова примена са 

различитим циљевима, посета часова  

других наставника и корелација међу 

предметима сличних наставних 

предмета.  Оцењивање ученика на крају 

полугодишта и учешће на семинарима. 

 

Индивидуално 

тимски 

Наставници 

стр. Језика 

Јануар 

 

 

Фебруар 

 

 

 

Март 

 

 

Април 

 

 

Мај 

 

 

Јун 

Упознавање са календаром такмичења, 

извештај са посета стручним 

семинарима, набавка нових и одржавање 

постојећих наставних средстава, договор 

око коришћења кабинета за 

информатику, савремена наставна 

средства  по избору ученика; 

-Организација часа у ванучионичком 

простору(по афинитету наставника) 

-Актив страног језика и други активи 

Учешће и праћење резултата  такмичења 

у сдарадњи са основним школама, 

оцењивање страног језика на крају 

школске године, учешће на стручним 

семинарима, вредновање рада актива и 

расподела задужења за наредну школску 

годину. 

 

Састанак,        

Индивидуални 

рад 

Тимски рад, 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак 

Консултације 

 

 

Наставници 

страних језика 

директор 

педагог, пом. 

Директора 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  Председник 

стручног већа крајем месеца врши анализу  реализације задатака и упознаје  стручно веће  
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   Стручно веће за друштвене науке 

   Председник стручног већа: Радмила Тутић 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

-Упознавање са стручним упутством о 

планирању рада актива, задужењима и 

корелацији са другим активима у оквиру 

школе и школа у општини.  Упознавање са 

уџбе-ничком и вануџбеничком литературом.  

Договор око коришћења неопходног 

прибора, карата, мултимедијалних средстава 

и набавака нових средстава. Израда 

годишњих и месечних планова рада. 

-Планови стручног усавршавања радника у 

складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања 

васпитача наставника и стручних сарадника 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

- Иницијално тестирање ученика 

 Укључивање ученика у додатну и допунску 

наставу, секције. Праћење литературе и 

коришћење различитих видова знања. 

Представљање публикација у издању 

Института за педагошка истраживања.  

-током 

актива, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

 

 

 

 

 

Прикази 

 

 

 

 

 

 

Посета Сајму 

књига 

 

-педагог школе, 

наставници 

историје и 

географије, 

директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

Наставници, 

педагог и 

директор 

 

Новембар 

 

 

 

Децембар 

 

 

Израда тестова и њихова примена са 

различитим циљевима, корелација са 

сродним предметима. Посета часовима 

других наставника и корелација међу 

предметима сличних наставних садржаја. 

Праћење измена и допуна програма, учешће 

на семинарима. Оцењивање ученика на 

крају школске године . 

Састанак  

Семинари 

Консултације 

Чланови већа 

директор 

педагог 

Јануар 

 

 

 

Фебруар 

 

 

 

Март 

 

Упознавање са уџбеничком и 

вануџбеничком литературом неопходном за 

припрему ученика за предстојећа 

такмичења. Извештај са посета стручним 

семинарима. Набавка нових средстава, 

глобуси, мултимедијални садржаји. Договор 

око коришћења кабинета за информатику – 

савремена наставна средства по избору 

ученика и стручних сарадника. 

Семинари Чланови већа 

Април 

 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Учешће и праћење резултата такмичења 

(сарадња са  основним школама). Праћење 

измена и допуна програма за наставу 

историје и географије. Учешће на стручним 

семинарима и извештај са истих. 

Оцењивање ученика на крају школске 

године, вредновање рада актива и расподела 

задужења. 

 

 

Семинари 

Консултације 

Анализе 

 

Наставници 

историје и 

географије 
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Јун 

 

 

Сарадња и корелација са другим активима у 

обради и утврђивању наставних и 

ваннаставних садржја 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  Председник 

стручног већа на крају сваког месеца врши анализу реализације задатака и извештава  стручно 

веће. 

 

Стручно веће за Српски језик 

                                              Председник стручног већа: Сања Лазић 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар -Договор о раду секција,распоред 

контролних и писмених задатака,додатне и 

допунске наставе 

-Планови стручног усавршавања 

наставника у складу са Правилником о 

сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања васпитача 

наставника и стручних сарадника („Сл. 

Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

-Иницијално тестирање ученика 

 

разговор 

дискусија 

коментар 

Стручно веће и 

сарадници 

Октобар Посета сајму књига,набавка нове 

литературе,сарадња са   школском 

библиотеком  

разговор 

,дискусија, 

Коментар 

Стручно веће 

Новембар  Подела задужења за свечаност  поводом 

Савиндана. 

Стручно предавање из књижевности; 

-Осмишљавање додатне и допунске 

наставе 

предавање 

дискусија 

Стојанка 

Станисављевић 

Децембар Информације о стручном 

усавршавању(Зимски семинар наставника 

српског језика) 

Разговор Стручно веће 

Фебруар -Извештај са зимског семинара 

-Прослава Савиндана 

-Припрема за школско такмичење из језика 

и језичке културе 

извештај 

разговор 

договор 

Стручно веће 

Април -Резултати ученика  на такмичењу 

-Угледни час из језика 

извештај 

анализа  

демонстрирање 

часа 

договор 

Јун -Анализа рада у протеклој 

години(настава,рад секција,учешће на 

такмичењима и 

смотрама,конкурсима,израда планова и 

предлог задужења за наредну школску 

годину) 

извештај 

анализа 

разговор 

Руководилац 

већа и  

сарадници 

Август -Договор о расподели задужења,новине у 

наставном програму,доношење планова 

рада Стручног већа,израда годишњих и 

месечних планова рада, договор о 

дидактичко-методичком минимуму  

припреме за час 

-разговор 

информисање 

дискусија 

Стручно веће и 

сарадници 

Током -разговор о темама писмених задатака разговор  
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године -Сарадња са другим Стручним већима 

-Укључивање ученика у активности школе 

-Разговор оп проблемима који се појављују 

у настави 

-Учешће на наградним конкурсима 

-Праћење стручне литературе 

-иновације у настави и ваннаставним акт. 

дискусија 

анализа 

 

 

Стручно веће разредне наставе 

школска 2020/21. год. 
 

 

Председник стручног већа – Милена Вукашиновић 

 

Циљ Стручног већа: 

Праћење,упознавање релевантних сазнања ( дидактичко-методичких,педагошких,психолошких... ) о 

образовно-васпитном раду и настојање њихове примене у свакодневном раду. 

Задаци Стручног већа: 

- Подстицање развоја креативних, стваралачких способности и естетске перцепције и укуса; 

- Неговање здравих стилова живота. 

 

 

Годишњи план рада Стручног већа разредне наставе 

 

 

Месец Дневни ред: Начин реализације: 
Носиоци 

активности: 

Август 

1. Усвајање Годишњег плана рада  

Стручног већа за шк. 2020/21. год. 

2. Питања везана за почетак школске 

године(организација наставе у складу 

са тренутном епидемиолошком 

ситуацијом, смерницама МПНТР-а и 

посебним планом рада школе) 

3. Текућа питања 

- састанак, дискусија 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Септембар 

1. План стручног усавршавања за шк. 

2020/21.. год. 

2. Планирање распореда  угледних часова 

3. Планирање активности за Дечију 

недељу 

4. Текућапитања 

- састанак, дискусија, 

консултације 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Новембар 

1. Анализа успеха и владања на крају 

првог класификационог периода 

2. Осмишљавање додатног и допунског 

рада, као и рада са ученицима којима је 

неопходна додатна подршка 

3. Утврђивање приоритета у набавци 

нових наставних средстава и друге 

школске опреме 

4. Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Јануар 

1. Организовање школског такмичења из 

математике за ученике 3. и 4. разреда 

2. Учешће у обележавању и прослави 

Савиндана 

3. Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

март 

1. Анализа успеха и владања на крају 

првог    полугодишта 

2. Анализа општинског такмичења из 

- састанак, дискусија, 

консултације 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 
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математике 

3. Пролећни карневал 

 3.  Текућа питања 

Април 

1. Анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода 

2. Активности везане за упис првака 

3. Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

анализа 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Мај 

1. Додовор о избору уџбеника за шк. 

2021/22. Год. 

2. Анализа угледних часова од 1.-4.раз. 

3. Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

консултације 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Јун 

1. Анализа успеха и владања на крају 

школске године 

     

 

2.Анализа индивидуалног стручног 

усавршавања 

 

3.Извештај о раду Стручног већа за шк. 

2020/21.. год. 

4.Договор о извођењу излета и Наставе у 

природи за шк. 2021/22. год. 

5.Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

Праћење и евалуацију рада Стручног већа вршиће директор увидом у записнике Стручног већа. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ  МАТЕМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину 

 
                                                           Руководилац: Марина Јелисавчић 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

Планирање градива(усаглашавање 

плана и програма) 

Планирање садржаја додатне наставе 

Израда планова стручног 

усавршавања у складу са Правилником о 

сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања васпитача наставника и 

стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 

48/2018.), 

 

VIII 

- састанак, дискусија 

 

 

Актив 

Руководилац 

актива 

Избор ученика за додатну и допунску 

наставу 

Распоред писмених и контролних 

задатака 

Иницијално тестирање ученика 

 

IX 

- састанак, дискусија 

 

 

 

Актив 

Анализа реализације наставе Стручно 

усавршавање- посета математичкој 

трибини 

Анализа успеха .Сарадња са 

општинским активом математике 

 

 

 

X 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Руководилац 

актива 

Караклићић 

Марина 

Драгојловић 

Петар 

Миловановић 

Душан 

Успех ученика на крају првог 

класификационог периода и 

реализација плана и програма 

XI - састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

 

Актив 

Договор о похађању семинара  

Јануарски дани просветних радника 

 Угледни час: Појам разломка 

 

 

XII 

- састанак, дискусија, 

консултације 

 

 

 

Актив 
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Реализација плана и програма на крају 

првог полугодишта 

Сагледавање критеријума оцењивања 

Договор о похађању семинара 

 

 

I 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Руководилац 

актива 

Јелисавчић 

Марина 

Караклић 

Марина 

Миловановић 

Душан Петар 

Драгојловић 

 

Школско такмичење 

Заједнички састанак са учитељима 

Размена искуства са семинара 

 

 

II 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Руководилац 

актива 

Учитељи 

Актив 

 

Општинско такмичење 

Кенгур 

III - састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

Актив 

Миловановић Д. 

 

Градско такмичење 

Договор о формирању екипе за 

математички турнир 

Број недовољних оцена на крају 

трећег тромесечја 

Успех ученика на крају првог 

класификационог периода и 

реализација плана и програма 

 

 

 

IV 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

 

Руководилац 

актива 

Јелисавчић 

Марина 

Караклић 

Марина 

Миловановић 

Душан Петар 

Драгојловић 

 

Републичко такмичење, турнир 

Угледни час:површина троугла, 

четвороугла(визуализација) 

Анализа додатне наставе, успех на 

такмичењима 

Квиз за ученике петог,шестог и 

седмог разреда 

 

V 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

 

 

Руковидилац 

актива 

Актив 

Договор о релизацији припремне 

наставе 

Предлози за посебне дипломе 

 Успех ученика и реализација плана и 

програма на крају школске године 

Предлози уџбеника 

Предлог плана рада актива за наредну 

годину 

Подела задужења 

 

 

 

 

VI 

- састанак, дискусија, 

консултације, анализа 

 

 

 

 

 

Руковидилац 

актива 

Актив 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА шк. 2020/2021. 

Председник: Вера Манојловић 

В
р
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Активности/теме 
Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 
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VIII 

-Усвајање Извештаја о раду стручног већа 

за претходну школску годину 

-Израда Годишњег плана рада стручног 

већа за наредну школску годину 

-Израда планова стручног усавршавања у 

складу са Правилником о сталном 

стручном усавршавању и напредовању у 

звања васпитача наставника и стручних 

сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 

48/2018.), 

 -Избор председника стручног већа за 

наредну школску годину 

-Договор око израде годишњих планова 

рада 

програмирање 

договор 

анализа  

чланови већа 

 

IX,X 

-Иницијално тестирање ученика 

-Планирање додатне, допунске наставе 

и др. активности 

-Корелација предмета 

-Усклађивање критеријума оцењивања 

-Избор ученика за ваннаставне 

активности 

-Планирање и припрема контролних 

вежби 

договор 

изјашњавање 

планирање 

чланови већа 

 

XI 

-Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода----Реализација 

наставног плана и програм- 

-Излагање са посећеног семинара 

-Размена искуства о раду, предлози за 

побољшање и иновације 

анализа, 

предузимање 

мера 

договор 

анализа и 

евалуација 

чланови већа 

 

I, II 

-Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

-Учешће на семинарима 

-Припреме за такмичења 
-Упоређивање критеријума оцењивања 
-Извештај са стручних семинара и размена 

искуства 

извештај , 

анализа 
чланови већа 

III 

-Посете часовима ( хоризонтална 

евалуација) 

-Организовање посета у складу са 

програмом( посета Расаднику, Дому 

здравља) 

посете чланова 

већа часовима и 

анализа часова 

органиовање и 

реализација 

посета 

чланови већа 
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IV 

-Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода 

-Реализација наставног плана и програма 

извештавање 

анализа 

чланови већа 

 

V, VI 

-Анализа рада већа у току школске године 

-Предлози за набавку наставних средстава, 

уџбеника, литературе 

 

извештај, 

анализа 

извештај 

чланови већа 

председник 

Увидом у записнике директор ће пратити реализацију програма стручних већа. 
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Стручно веће за ТиО, Ликовну културу, Музичку културу и физичко васпитање 

                                                                   Председник стручног већа: Станојевић Жељко                                                                                                  

 

 

6.1.4. Програм рада школских тимова 

 

6.1.4.а)  Тим за развој школског програма (навести имена чланова актива, и на оперативан начин 

дефинисати:  

Време 

реализације 

Активности/Теме Начин реализације Нос, 

реализације 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 ОКТОБАР 

Избор руководиоца актива 

Разрада глобалних годишњих планова рада за 

школску 2020/21.у складу са редукованим фондом 

наставе технике и технологије, музичке културе, 

ликовне културе и новим задужењима у складу са 

Посебним планом рада школе док траје пандемија 

КОВИД-19. 

 

Израдa планова стручног усавршавања у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања васпитача наставника и 

стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), 

Израда годишњих планова рада 

Израда плана рада секције 

Израда плана набавке наставних средстава 

 

Спровођење иницијалног тестирања 

 

Усаглашавање годишњих и месечних планова рада 

Састанак већа 

 

Састанак већа са 

помоћником директора 

и директором школе 

 

Идентификација 

напредних ученика и 

анкетирање 

Председник 

већа 

наставници 

директор и 

помоћник 

директора 

наставници и 

педагог школе 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

ДЕЦЕМБАР 

Размена искустава у унапређењу наставе 

Стручно усавршавање , учешће на семинарима које 

организује министарство просвете 

Оцена сарадње међу члан. стручног већа 

Попис наставних средстава у кабинетима 

Анализа стандарда постигнућа ученика 

 

Састанак већ 

Састанак већа 

Припрема задатака , 

уводно излагање и 

огледни час 

Председник 

већа 

наставници и 

педагог школе 

председник 

већа и размена 

искустава, 

дискусије 

 

ЈАНУАР 

 

 

 

ФЕБРУАР 

 

 

МАРТ 

Учешће на стручним семинарима 

Договор о учешћу на такмичењима , смотрама, 

културним манифестацијама 

Реализација рада 

1) Ред. наставе2) Дод. Наставе 3) Секција 

Припрема за такмичења и учешће на истим 

Праћење и вредновање рада ученика 

Оцена сарадње са стручним већима других школа на 

општинском нивоу 

 

 

састанак општинског 

већа наставника већа 

вештина 

 

састанак 

организационог  

општинског већа 

договор са директором 

 

Председник 

општинског 

већа 

Друштво 

математичара 

Наставници 

математике 

директор 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

МАЈ 

Анализа постигнућа ученика на такмичењима , 

смотрама и манифестацијама 

Анализа сарадње са другим већима 

Сарадња међу члановима стручног верћа 

Оцена заступљености школе у медијима 

Анализа стручног већа о квалитету реализације 

екскурзије ученика.(Нема извођења,прим. 

Д.Ресимић) 

 

Састанак већа 

 

Дискусија коментар 

Састанак већа 

,предлози наставника 

Припрема  за  

огледни час 

 

 

 

Наставници  

наставници 

 

 

ЈУН 

 

 

АВГУСТ 

Анализа рада већа у 2020/21. 

Анализа постигнућа ученика на такмичењима , 

смотрама и манифестацијама 

Анализа сарадње са другим већима 

Сарадња међу члановима стручног верћа 

Подела задужења за школску 2021/22. 

 

Састанак већа 

 

Састанак већа са 

помоћником директора 

и директором школе 

 

Председник 

већа 

 

Председник 

већа 

 

Директор 

школе 
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 Чланови Тима за развој школског програма су:  

 

1. Вера Манојловић, координатор тима 

2. Весна Џекулић 

3. Биљана Злојутро  

4. Снежана Живановић 

5. Гордана Максимовић 

6. Ирена Петровић 

7. Милена Вукашиновић 

8. Бранка Арсенијевић 

9. Слађана Злопорубовић-савет род.  

10. Ресимић- Драган- директор школе 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август-

септембар 

 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај, Јун 

-Измене и допуне школског 

програма (дигитални свет у 1.р. и 

организација наставе у складу са 

Посебним планом рада школе док 

траје пандемија COVID-a 19). 

 

 

 

-Анализа школских програма од 1. 

до 7.разреда, заснованих на 

„документима“; анализа садржаја 

обавезних, изборних и осталих 

облика образовно-васпитног рада 

 

 

-допуна ШП у складу са изменама 

 

 

 

-допуна  школског програма за 

8.разред у складу са резултатима 

завршног испита претходне  

 

 

-Идентификовање „неког“ задатка 

школског програма и његова 

конкретизација за наредну 

школску годину 

Рад према 

сугестијама 

појединаца и 

тимова 

 

Преглед 

докумената-

правилника, 

који су донети 

за шк.2020/21. 

(Просв.гласник), 

дискусија, 

састанак 

   

 

Анализа 

досдашњег 

иискуства и 

пракса 

наставника 

 

 

 

Анализа 

потреба праксе 

Чланови тима 

 

 

 

Руководиоци 

стручних већа, 

чланови 

 

 

 

 

Руководиоци 

стручних већа, 

чланови 

 

 

 

Стручно веће, 

педагог директор 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: Директор школе, 

помоћник директора и педагог у консултацијам и прегледу документације на састанцима 

(децембар и јун)  

 

 

6.1.4.б) Тим за развојно планирање: 

 

1. Петковић Светлана, Савет родитеља 

2. Миливојевић Снежана, Школски одбор (локаслна заједница) 

3. Средојевић Весна, школа 

4. Кунчак Слађана, координатор тима-школа 
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5. Кунчак Јан, школа  

6. Ресимић- Драган- директор школе 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

 

 

 

и током године 

-Евиденција сарадње школе са 

Здравственом службом 

-У складу са Посебним планом рада школе 

док траје пандемија COVID-a 19), а на 

основу мера здравствене и хигијенско 

техничке ситуације, у сарадњи са лицем 

задуженим за заштиту на раду, спровођење 

мера и активности (набавка и начин 

коришћења средстава х-т заштите). 

Консултације, 

разговори, 

размена 

мишљења 

 

 

-Здравствена 

служба, 

разредне 

старешине, 

учитељи, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

Октобар 

 

 

и током године 

 

 

 

 

 

-Евиденција организованих акција за помоћ 

ученицима 

-Континурино праћење и извештавање о 

здравственом билтену ученика 

 

-Праћење физичког, здравственог и 

социјалног развоја ученика 

 

-Методолошки приступ у решавању 

конкретних ситуација 

Консултације, 

разговори, 

размена 

мишљења 

 

-систематски 

прегледи, 

консултације 

са 

Здравственом 

службом 

 

-дискусије на 

Савету 

родитеља и 

Школском 

одбору 

 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: Директор школе, 

помоћник директора и педагог у консултацијам и прегледу документације на састанцима 

(децембар и јун)  

 

 

6.1.4.в) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 
 

1. Ресимић Драган, директор- координатор тима 

2. Кунчак Јан, помоћник директора 

3. Стаменић Никола, помоћник директора 

4. Кунчак Слађана, педагог 

5. Ђорђевић Јулка, специјални педагог 

6. Милановић Жељко, представник Савета родитеља  

7. Злопорубовић Јелена, председник ученичког парламента 

8. Гавриловић Предраг, представник јединице локалне самоуправе 

 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Развој методологије 

самовредновања у односу 

на стандарде квалитета 

рада установа 

- Анализа стандарда квалитета рада 

установа 

- Прилагођавање и израда инструмената 

за самовредновање рада школе 

ПП служба 
Октобар 

2020. 
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Коришћење аналитичко-

истраживачких података 

за даљи развој установе  

- Примена свих релевантних података из 

извештаја самовредновања и развојног 

плана школе у циљу развоја школе 

- Прављење акционог плана у сарадњи са 

Тимом за самовредновање на основу 

резултата самовредновања кључне 

области Настава и учење 

Тим  

- У току 

школске 

године 

- Вредновање рада директора, 

наставника и стручних сарадника од 

стране ученика – спровођење 

истраживања  

- Обрада и анализа података и 

индивидуалне повратне информације 

запосленима 

- Информисање Наставничког већа о 

резултатима на нивоу школе 

- Предузимање одговарајућих мера за 

наставнике чија је просечна оцена била 

испод 3,5 

 

ПП служба 

 

Друго 

полугоди

ште 

Давање стручних 

мишљења у поступцима 

за стицање звања 

наставника и стручних 

сарадника 

- Пријем и обрада захтева наставника и 

стручних сарадника у поступку стицања 

звања 

- давање мишљења по захтевима 

Тим  

У току 

школске 

године 

 

Праћење развоја 

компетенција наставника 

и стручних сарадника у 

односу на захтеве 

квалитетног васпитно-

образовног рада, 

резултате 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

- Посете часовима 

- анализа посећених часова и предлог 

мера за унапређење 

- индивидуална анализа резултата 

вредновања од стране ученика за сваког 

наставника и предлог мера за 

унапређивање 

- праћење стручног усавршавања 

наставника (унутрашњег и спољашњег) 

- Израда акционих планова за 

унапређивање компетенција наставника 

на основу резултата самовредновања и  

спољашњег вредновања 

Директор, 

помоћник 

директора и 

ПП служба 

У току 

школске 

године 

Праћење напретка 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

- Анализа успеха ученика на 

класификационим периодима (проценат 

позитивног успеха ученика у рангу са 

Помоћник 

директора, 

наставн. веће 

На 

класиф. 

периодим
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6.1.4.г) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

1. Арсић Слађана-координатор 

2. Срећковић Ненад 

3. Пејовић Сузана 

4. Гавриловић Данка 

5. Радовановић Катарина 

   
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Шта су компетенције? Комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично 

испуњење и развој и друштвено укључивање и запошљавање ( припрема ученика за живот ) 

 

1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја 

битно од небитног. Ефикасно користи различите методе учења. Разликује чињенице од ставова, веровања и 

мишљења. Уме да процени степен у ком је овладао градивом 

 

2. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ  Познавање: Усмене и писане комуникације. Комуникације путем 

интернета и телефона; Уме јасно да искаже одређени садржај ( усмено и писано ). Уважава саговорника 

Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин. Негује 

културу дијалога. 

 

3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА  Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних 

одлука потребно имати и поуздане податке Уме да процењује поузданост података и препозна могуће 

узроке грешке Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи Користи 

информационе технологије за чување ,презентацију и основну обраду података 

 

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на 

послу, у слободном времену и комуницирању 

 

5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  Ученик: испитује проблемску ситуацију. Проналази могућа решења. 

Упоређује различита могућа решења.  Примењује изабрано решење и прати његову примену. Вреднује 

примену датог решења и идентификује добре и слабе стране. 

6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ  Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе. Доприноси 

постизању договора о раду заједничког рада. Активно слуша и поставља релевантна питања. Ангажује се у 

реализацији преузетих обавеза у оквиру групе. 

 

7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ  Активно учествује у животу школе. Поштује 

разлике. Познаје др. културе и традиције. Развија толеранцију. Активно, компетентно и критички учествује 

у друштвеном животу. Излази на изборе. 

 

8. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ Подразумева: Правилну исхрану.  Заразне болести и њихову превенцију . Правилну 

употребу лекова. Пружање прве помоћи. Бављење спортом. Превенцију од болести зависности. 

 

9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА .Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити 

природе и природних ресурса. 

 

10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА.Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности 

у читавом низу медија и у свим уметностима. 

 

11. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА . Ученик показује иницијативу у упознавању са 

карактеристикама тржишта рада. Има развијене вештине тражења посла. Уме да идентификује и адекватно 

представи своје вештине и способности. Има способност представљања адекватних и реалних циљева. 

   

 

прошлогодишњим) а 
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Европска комисија предвиђа да:
1 

 

Кључне компетенције треба да буду мултифункционалне, како би могле да се употребе за 

реализацију различитих циљева, преносиве, и стога применљиве у различитим контекстима, као и 

да створе предуслов за решавање различитих проблемских ситуација са којима се појединац 

сусреће. Кључне компетенције су предуслов за адекватно лично испуњење у животу, рад и 

целоживотно учење. 

Кључне компетенције за целоживотно учење: 

1. Комуникација на матерњем језику; 

2. Комуникација на страном језику; 

3. Математичка писменост и основне компетенције у науци и технологији; 

4. Дигитална компетенција; 

5. Учити како учити; 

6. Интерперсоналне и грађанске компетенције; 

7. Смисао за иницијативу и предузетништво; 

8. Културолошка експресија. 

 
1European commision; Key Competences for a lifelong learning (Louxemburg, 2006) 

 

 

 

 

6.1.5.Програм рада педагошког колегијума  
(педагошки колегијум чине председници стручних већа и два  актива, а председава директор, 

односно помоћник директора у одсуству директора. 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

Август 

Септембар 

- Рзматрање предлога и модела (начина) 

организовања рада школе у складу са 

Дописима МПНТР-а  док траје пандемија 

COVID-a 19). 

-Разматрање питања и идеја којима ће се 

бавити педагошки колегијум 

-Организација слободних активности  

-Организација обавезних физичких 

активности  

-Предлог плана коришћења спортских 

објеката 

-Анализа услова образовно-васпитног рад са 

ученицима након повећања броја одељења 

-Анализа ефеката мера о употреби мобилног 

телефона у школи 

-Самовредновање рада школе-извештај и 

израда акционог плана 

- Израда Плана стручног усавршавања 

запослених у складу са Правилником о 

сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања васпитача наставника и 

стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 

48/2018.) 

- Израда ИОП-а по потреби 

-Набавка наставних средстава у 2020/2021. 

-договор 

 

 

 

-чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Октобар -Опремљеност школе наставним средствима 

-Услови рада школе 

-Професионална орјентација ученика 

-извештај  

-дискусија 

-чланови 

Педагошког 

колегијума 
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 -чланови стр. в. 

Новембар -Анализа остварених резултата у току првог 

класификационог периода 

-Менторски рад-анализа 

-Професионална орјентација ученика 

-извештај  

-дискусија 

-чланови 

Педагошког 

колегијума 

Децембар -Учешће ученика на школским такмичењима 

-Стручно усавршавање наставника 

-Професионална орјентација ученика 

-извештај  

-дискусија 

-чланови 

Педагошког кол 

Фебруар -Анализа остварених часова у настави 

-Професионална орјентација ученика 

-извештај  

-дискусија 

-чл. Пед. 

Колегијума 

Март -Професионална орјентација ученика 

-самовредновање рада школе-шта смо 

урадили 

-дискусија -чл. Пед. 

Колегијума 

Април -Угледни часови-анализа, реализација 

-Анализа остварених резултата у настави у 

току трећег класификационог периода 

-Анализа остварених резултата на 

такмичењима 

-Професионална орјентација ученика 

-извештај и 

дискусија 

-чл. Педагошког 

колегијума 

Мај -Успех и дисциплина ученика осмих разреда 

-Припрем аза упис ученика осмих разреда у 

Средње школе (Дан отворених врата-

родитељи, директори Средњих школа, 

разр.старешине, педагог) 

-Професионална орјентација ученика 

-договор, 

извештај, 

дискусија 

-чл. Пед. 

колегијума 

Јун -Анализа реализације наставног плана и 

програма 

-Професионална орјентација ученика 

-Израда ГПРШ за наредну школску годину 

-Самовредновање рада школе 

-Извештаји о раду библиотекара, стручних 

већа, факултативних и ваннаставних 

активности, ио стручно усавршавање 

 

-извештај, 

дискусија, 

анализа 

 

 

-чланови 

Педагочког 

колегијума 

* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума и носиоци праћења: Директор школе, 

помоћник директора и педагог у консултацијам и прегледу документације на састанцима крајем сваког месеца 

 

 

Чланови педагошког колегијума:  

  

1. Ресимић- Драган- директор школе 

2. Кунчак Слађана -педагог 

3. Ђорђевић Јулка -специјални педагог 

4. Кунчак Јан -помоћник директора 

5. Стаменић Никола-помоћник директора 

6. Вукашиновић Милена –руководилац стручног већа за разредну наставу 

7. Јеремић Бранимир-руководилац стручног већа за стране језике 

8. Тутић Радмила–руководилац стручног већа за  друштвене науке 

9. Манојловић Вера- руководилац стручног већа за природне науке, 

10. Станојевић Жељко -руководилац стручног већа за ТО, ликовну и музичку културу, физичко 

васпитање 

11. Лазић Сања-руководилац стручног већа за српски језик 

12. Јелисавчић Марина-руководилац стручног већа за математику 
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6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе (дат је у Анексу програма) 

 

 Програм рада педагога 

 Програм рада специјалног педагога 

 Програм рада библиотекара 

 

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

 

6.2.1. Програм рада директора школе 
 

1. Израда предлога Годишњег плана рада школе и Годишњег плана рада директора 

 

2. Обављање консултација и помоћ наставницима у изради појединих планова рада, 

посебно личних планова стручног усавршавања 

 

3. Израда оперативног плана директора 

 

Организационо материјални задаци 

 

 

1. Израда предлога организационе шеме обављања                                                      8. 

   образовно-васпитних задатака школе 

 

2.Подела задужења и припрема за почетак нове      8.и 9. 

   школске године. 

 

  

                                       

4.Организовање спровођења послова око пописа                                                          12. 

  имовине, завршног рачуна и финансијског плана 

 

 5. Припремање пројеката  инвестиционих послова и улагања                                    ток.год.                                                              

 

6.Набавка наставних средстава и учила, донације, конкурси и сл.            ток.год. 

 

7.Пружање помоћи и сарадња са шефом рачуноводства          стално 

    (рад на изради финансијског плана)                                                                          7.и1. 

 

8. Праћење прописа                                                                                                          стално 

 

9.Подношење извештаја о материјалном пословању 

  и стручном раду у школи                                                                                       2.и 9. 

10. Полагање стручног испита за лиценцу                                                      након позива 

 

 

                              Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

 

 

1.Прегледи Ес-Дневника и педагошке документације      9.-6. 

 

2.Посета часова разредне и предметне наставе у                                                          10.-11. 

   издвојеним одељењима ( 8 часова ) 

 

 

3.Посета часова редовне наставе у Б.Башти и            11.-4. 
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   Пилици ( 12 часова )  

         

            4.Посета часова допунске наставе, одељенске              ток. год. 

            заједнице, слободних активности ( 4 часа )  

 

 5.Помоћ наставницима у вођењу педагошке документацијe                                       ток. год 

 

6.Општи родитељски састанци и индивидуални             ток. год. 

   разговори са родитељима 

7.“Технике и инструменти вредновање постигнућа ученика“ –припремити и реализовати 

предавање на Наставничком већу 

 

           7. Учешће у раду стручних већа и педагошког колегијума                                           ток. год.

  

                                                      

                                                 Аналитичко- студијски рад 

 

 

1.Анализа остваривања годишњег програма рада, Завршног испита,  

иницијалних тестирања, акционих планова и самовредновања школе                   11, 12, 04. 

 

2.Анализа реализације плана и програма рада              ток. год 

наставника посебно наставе на даљину 

 

           3.Израда различитих анализа и извештаја за  

   потребе Министарства,Општине и сл.                                                                         ток. год 

 

Рад у управним и стручним органима школе 

 

 

1. Припремање седница Школског одбора                                                                     стално 

 

2. Припремање седница Наставничког већа                                                                   стално 

 

3.Припремање седница стручних органа и Педагошког колегијума                 стално 

  

           4.Рад на спровођењу одлука и стручних закључака                 стално 

   Школског одбора и стручних органа школе 

 

5.Сарадња са педагошком службом, организацијама                   стално 

               и заједницама 

 

6.Праћење и вођење педагошке документације                 стално 

 

 

            7.Стручно усавршавање                                                                              стално 

 

           8.Присуство седницама стручних органа и семинарима                                               ток.год. 

 

           9.Помоћ у изради појединих анкета и упитника                 ток.год 
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Оперативни план директора: 

 

Месец Програмски садржај 

 

 

 

     

 

 

 

  8.и 9. 

 1. 

 

 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 5. 

 

  

6. 

 7. 

 8. 

9. 

 

10. 

 

 

 

Разматрање дописа у вези са организацијом наставе у условима пандемије корона 

вируса (актив директора, састанак у ШУ, састанак педагошког колегијума, 

стручних већа, наставничког већа) 

Пријем 1. и 5. разреда (31.8.2020.) 

Израда  Годишњег плана рада за школску 2020/2021. 

Обављање консултација и помоћ наставницима у изради 

појединих делова плана и програма рада 

Израда оперативног плана директора 

Израда програма организационе шеме обављања васпитно- 

образовног рада у новим условима 

Израда Информатора о раду школе  

Израда извештаја о раду директора школе 

Учешће у изради летописа школе за шк.2019/2020. 

Подела задужења и издавање решења у оквиру 40-то часовне радне 

недеље 

Годишње и месечно планирање наставника 

Припрема седница Наставничког већа и Школског одбора,  Педагошког колегијума 

и Савета родитеља 

Усвајање годишњих извештаја о раду школе у школској  

2019/2020. години 

 

 

 

 

 

 

 10. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

5. 

  

6. 

7. 

  

8. 

9. 

Помоћ на изради и контрола педагошке документације (ЕсДневник) 

Припрема ескурзије и излета, оглашавање, избор агенције, договори реализације 

(одустало се од извођења екскурзија, излета и шк.у природи ове шк.године) 

Праћење прописа на којима се заснива руковођење школом 

Ажурирање евиденције о задужењима наставника и другог 

особља наставним и другим средствима 

Организација посете сајму књига и учила (вероватно се неће спровести) 

Посета часова  у изабраним одељењима  укупно  3 часа-циљ-методичкo-

дидактички разговори 

Опремање школе наставним средствима и другом опремом 

Остали послови 

 

 

 

 

  

 

 11. 

 1. 

2. 

3. 

  4. 

 5. 

6. 

  7. 

 

8. 

9. 

Утврђивање успеха на крају 1. класификационог периода, 

Реализација годишњег програма рада (анализа) 

Учешће у раду стручних актива,одељенских већа,Савета  

родитеља 

Израда извештаја о прегледаним плановима и програмима 

Рад одељенских заједница-посета часовима 

Праћење реализације наставе на даљину  

 

Посета часовима српског језика, музичке културе и математике 

Саветодавни рад са ученицима: 

 -Који испољавају негативно понашање 

 -Који имају проблема у учењу 

 -Који имају психо-физичке сметње 

Остали послови 
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  12. 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 4. 

5. 

 6. 

Праћење и остваривање програма допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

Припрема седнице Школског одбора и организовање пописа 

имовине и средстава школе 

Посета часовима енглеског, немачког, руског, српског језика и математике 

Обезбеђивање услова за стручно усавршавање наставника 

Остали послови 

Припремање другог извештаја о раду  директора 

 

 

 

     

  01. 

 1. 

 2. 

 

 3. 

4. 

 5. 

 6. 

 7. 

8. 

9. 

Припрема седнице Наставничког већа и учешће у раду 

Анализа реализације годишњег програма рада и Извештај 

о раду у првом полугодишту 

Ажурност вођења педагошке документације и Ес Дневника 

Индивидуални саветодавни рад 

Припреме за прославу „Савиндана“(ако се стекну здравствени услови) 

Рад на пословима праћења и анализе педгошке праксе (вредновање постигнућа 

ученика) 

Анализа рада гугл-платформе 

Набавка спецификованих наставних средстава 

 

 

 

 

  02. 

 1. 

 2. 

 3. 

  

 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

Бављење истраживачким радом 

Саветодавни рад са ученицима ( по потреби) 

Припрема седнице Школског одбора ( усвајање елабората 

о Годишњем попису имовине и средстава , извештај о материјалном пословању 

школе ) 

Припрема и спровођење такмичења из свих области 

Уређење школских објеката за почетак 2. полугодишта 

Праћење реализације програма и естетског уређења школе 

Остали послови 

 

 

  03. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

5. 

Праћење оптерећености ученика и наставника 

Припреме за спровођење пробног завршног испита уч.8.р. 

Праћење успеха ученика 8. разреда 

Редовност оцењивања и примена Правилника о оцењивању 

Посета часова математике и музичке културе у 5. Разреду 

 

 

 

 

 

 

 

  04. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

5. 

 

 

 6. 

  

7. 

 

 8. 

Припрема седница стручних органа 

Анализа успеха ученика на крају другог клас.периода 

Ажурност педагошке документације 

Саветодавни рад са учен. који имају проблема са понашањем 

Праћење система оцењивања и упоређивање критеријума појединих наставника, 

прегледом школске документације и 

посетом часовима. 

Организација општинских такмичења из наставних области у  

којима је школа домаћин 

Праћење извршења предлога мера које су наложили школски надзорници 

приликом посете школи 

Посета часова -матична школа 
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   05. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

Праћење реализације Годишњег  програма рада 

Праћење остварености стандарда постигфнућа ученика 8. разреда 

Стручне консултације са наставницима око самовредновања школе 

Општи родитељски састанак-Информисање ученика и родитеља 8. разреда о 

могућностима уписа у средње школе и осталим активностима (завршни испит, 

матуррско вече...)  

Посета часова математике, информатике, физике, енглеског и  српског језика 

Рад у стручним органима и припрема седница 

Реализација излета и екскурзија (неће се изводити) 

Остали послови 

 

 

 

 

 

 

  06. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10 

Припрема седница стручних органа 

Свечани завршетак школовања ученика 8. Разреда 

Припрема и реализација завршног испита за ученике 8.р. 

Свечаност за ученике 1. разреда школске 2021/2022.године 

Одржавање седнице Школског одбора 

Реализација годишњег програма рада 

Извештај о раду свих стручних органа 

Свечани завршетак наставне године- подела књижица ( 28.јуни) 

Планирање годишњих одмора радника 

Планирање броја одељења за школску 2021./2022. годину 

Остали послови 

  07. 

 

 

   08. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Израда Годишњег програма рада 

Организација припремне наставе и поправних испита 

Непосредне припреме за почетак школске 2021/22. године 

Седнице стручних и управних органа Школе 

Остали послови 

 

                                 

                
6.2.2. Програм рада помоћника директора школе У програму  оперативно утврдити активности, 

време реализације и сараднике у реализацији. Приложити и податак о ангажовању помоћника 

директора у настави;  

 
           Програм рада помоћника директора школе 

 

1.Програмирање рада школе 

-Рад на предлогу Програма рада школе (консултације са  

  свим носиоцима послова у наставном процесу, 

  директором и педагогом) .Одређивање носиоца  

  послова у непосредном раду са ученицима и поста – 

  вљање рокова за реализацијуе садржаја програма      8.9. 

 

 

        -Помоћ у обезбеђивању најрационалнијих решења, 

 педагошко и стручно оправданих за извођење обавезне  

 наставе и ваннаставних активности..Ова помоћ се  

 односи на област реализације рада , посебно         током целе године 

 ваннаставних активности 

 

 

 

-Помоћ у програмирању стручног усавршавања                                                     9. 

 наставника кроз рад стручних актива 
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-Рад на месечном плану рада помоћника директора школе                                 9.6. 

 

-Рад на програмирању и планирању ескурзија и излета                                         9.6. 

 

2.Рад на организацији рада школе 

-Постављање организације рада у обавезној настави,ван-  

 наставним активностима,допунске , додатне наставе кроз  

 израду распореда часова      8.9. 

 

-Свакодневно решавање послова око стручних замена 

 наставника који изостају са посла из различитих разлога                                      9.6. 

 

-Учешће у раду стручних актива,одељенских већа и  

 подстицање на квалитетнију активност                                                                  2.и 4. 

 

 

 

-Рад на организовању излета,ескурзија,кросева ученика, 

 спортских и културних активности у складу са  

 школским календаром    3.6. 

 

-Организација школских и општинских такмичења  1.- 4. 

 када је школа домаћин 

 

-Организација одласка ученика на окружна и друга 4.и 5. 

 такмичења 

 

-Рад на реализацији програма здраственог просвећивања                                        10.-4. 

 ученика и родитеља 

 

-Организација припремне наставе и полагање поправних                                          8. 

 испита 

 

 

3.Наставно – саветодавни рад 

 

 

-Израда концепта наставно-саветодавног рада за школску  

 2020/2021. Годину                                                                                                        9. 

 

-Праћење рада наставника на савлађивању програма у ток.год. 

1.и 2. разреду . 

 

-Посета часовима: 

 

 а) Посета часовима разредне и предметне наставе у издвојеним одељењима ( 4 часа) 

 

 

 б) Посета часова редовне наставе (разредне и предметне ) у Бајиној Башти (4 часова) 

 

 

          в) Посета часовима допунске наставе , одељенске заједнице , слободних активности (4 часа) 

 

-Вођење свакодневних консултација са наставницима у циљу  

  примене елемената програмирања,планирања и припремања 

  наставника за рад 
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-Посета часова ваннаставних активности у циљу реализације 

  припрема на такмичењима и свечаностима 

 

-Преглед и анализа квалитета рада наставника на припремању 

  и планирању градива 

 

             4.Аналитичко-извештајни рад 

 

             -Рад на изради извештаја за школску 2019/2020. годину   8.и 9. 

 

-Припремање информација,извештаја и анализа успеха ученика 

 

-Информација о реализацији годишњег програма рада       1. 

 

-Израда анализе успеха ученика 1. године средњих школа у  4.и 6. 

 Бајиној Башти (компаративна) 

 

-Анализа о реализацији програма и планова рада наставника 12.-6. 

           - Ажурирање школског сајта                          ток.године 

 

 

5. Рад на педагошкој документацији 

 

-Праћење остваривања упуства о вођењу педагошке документације 

 

-Контролисати ажурност о исправности вођења документације 

 

6.Сарадња са установама и предузећима 

 

-Сарадња са основним школама ће се остваривати у следећем: 

    а) Усаглашавање јесењег и пролећног кроса 

    б) Реализација школских и општинских такмичења 

    в) Рад стручних актива (општинских) 

    г) Извођење ђачких ескурзија 

 

-Сарадња са Домом здравља: 

   а) Систематски и други прегледи ученика 

   б) Програм здравственог васпитања деце 

 

-Сарадња са средњим школама на подручју општине: 

 а)праћење успеха ученика из наше школе 

 

-Сарадња са Одељењем Министарства просвете 

 

-Сарадња са производним предузећима у локалној средини 

  у складу са плановима наставника разредне наставе 

 

7.Сарадња са родитељима  

-Реализација сарадње на плану здравственог васпитања 

  ученика и родитеља 

-Реализација сарадње на плану интензивног васпитног 

  рада са ученицима(школа-ученик-родитељ) 

-Свакодневна индивидуална сарадња са родитељима 

8.Стручно усавршавање 

    Седмично, један дан ће бити одређен за праћење методичке, 
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           дидактичке,педагошке и стручне  литературе (петак) 

    По потреби посетиће се семинари које буде организовало 

 Министарство просвете и други облици стручног усавршавања. 

Рад на изради Школског развојног плана у оквиру школског развојног           

тима. 

 

6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА  

 

6.3.1. Школски одбор 

 

Састав Школског одбора:  

 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Тришић Снежана Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Печеничић Десанка Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Миловановић Душан Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Вранић Небојша Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

Милановић Жељко Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

Селинић Марија  Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

Мандић Милорад Представник локалне самоуправе 

Кремић Нинослав Представник локалне самоуправе 

Миливојевић Снежана Представник локалне самоуправе 

Ранковић Огњен 7-1 Представник ученичког парламента 

Марић Милица 8-2 Представник ученичког парламента 

 

Програм рада Школског одбора (у складу са чланом 119. Закона о основама система образовања 

и васпитања"Сл.гласник РС", бр. 88/2017 i 27/2018 - др. закони) 

 
Време 

реализације 

Активности/теме, садржаји Начин реализације: Носиоци реализације и 

сарадници 

Август 

Септембар 

-Усвајање Извештаја о раду школе 

за школску 2019/2020. Годину 

-Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021.годину 

-Усвајање посебног плана рада 

школе, који је проистекао из 

новонастале ситуације изазване 

пандемијом COVID-19 

 

-Извештај о раду директора 

- Упознавање одбора са одрађеним 

пословима на уређивању школе у 

току лета.  

-Упознавање одбора о набављеним 

наставним средствима. 

-Решавање по захтевима родитеља 

ученика 

 

-Разматрање нацрта финансијског 

плана за 2021.  

-извештаји, излагање, 

дискусија,предлози, 

одлуке 

-чланови Шк.одбора, секретар 

школе, директор, помоћник 

директора,шеф рачуноводства 

Новембар-  

Децембар 

-Давање мишљења директору за 

пријем радника по расписаном 

конкурсу  

-Одлучивање по захтевима који су 

упућени Шк.одбору 

-Усвајање  нормативних аката 

(Статут и остали правни акти-

измене и допуне) 

-извештаји, 

дискусије,мишљења,

одлуке 

-чланови Шк.одбора, секретар 

школе, директор 

Јануар-

Фебруар 

-Разматрање извештаја о годишњем 

попису основних средстава и 

-извештаји, дискусије -чланови Шк.одбора, секретар 

школе, директор, шеф 
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ситног инвентара 

-Усвајање завршног рачуна за 

2020.годину 

-Извештај о раду директора  

-Доношење Финансијског плана и 

Плана јавних набавки за 

2021.годину 

-Извештаји просветних саветника 

рачуноводства,комисије 

Јун -Анализа реализације годишњег 

програма рада 

-Разматрање успеха ученика на 

крају наставне године 

-Извештај о одржаним 

такмичењима и постигнутим 

резултатима 

-План адаптације и уређења 

школског простора  

-Текућа питања (одлуке по 

евентуалним захтевима) 

-Извештаји, 

дискусија 

-секретар школе, директор 

Август -Разматрање коначног успеха 

ученика на крају школске 

године(после одржаних поправних 

испита) 

-Извештај о полагању завршног 

испита ученика 8. разреда и упис 

ученика у средње школе 

-Давање мишљења директору за 

избор наставника по конкурсу 

-Извештаји, 

дискусија 

-чланови Школског 

одбора,секретар школе, 

директор 

* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења: Секретар и директор школе, 

увидом у документацију-записнике са седница Школског одбора, као и увидом у донешене Одлуке 

 

Преседник Школског одбора је: Тришић Снежана, представник школе  

Број телефона: 060/6602249 

Заменик председника Школског одбора:Вранић Небојша, представник савета родитеља 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Напомена:Сви индивидуални годишњи планови рада наставника налазе се код помоћника 

директора. 

8.ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

  

8.1.1. Програм одељењских старешина (дат је у Анексу Годишњег програма рада) 

 

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

 

Због новонастале ситуације са пандемијом корона вируса, организација спортских, 

културних, хуманитарних и других наставних активности добила је нову форму. Наставници који 

су задужени за ваннаставне активности морали су да исте планирају и организују на посебан 

начин, кроз мултидисциплинарни приступ, кроз пројектну наставу и повезивање међупредметних 

компетенција. Школски одбор донео је одлуку да се у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина 

Башта у школској 2020/2021. ученицима другог циклуса понуде следеће слободне наставне 

активности и секције: 

 

Слободне наставне активности: Секције: 

Хор и оркестар Саобраћајна 

Цртање, сликање и вајање Стонотениска 

Свакодневни живот у прошлости Новинарска и фото(драмска у Пилици) 
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Након спроведеног анкетирања ученика 5. разреда изјашњавање за слободне наставне активности 

је било следеће: 

 

Одељење Цртање, сликање и 

вајање 

Хор и оркестар Свакодневни живот у 

прошлости 

5-1 15 8 / 

5-2 14 8 / 

5-3 15 9 / 

5-4 16 6 / 

5 Пилица 9 / / 

  

Напомена: Препорукама здравствене струке МПНТР предвиђено је да се у школама не спроводе 

активности када може доћи до повећаног лучења аеросоли, те се хор, где је певање кључна 

активност неће спроводити. 

 

Задужују се следећи наставници који ће изводити слободне активности: 

 

Цртање, сликање и вајање....................Новаковић Емилија у Б Башти: (7-1,2); 7-3,4;(8-1,4); (8-2,3) 

Хор и оркестар.................................... ..Богдановић Видоје: (7-1,2,3,4); (5-1,2,3,4) 

Хор и оркестар......................................Лазић Марко: (6-1,2,3;) (8-1,2,3,4) 

Цртање, сликање и вајање...................Павловић Негосава у (6-2; (6-1,3); (5-1,3); (5-2,4)и  ИО Пилица  

Свакодневни живот у прошлости.......Штрбац Силвана (8-1,3) 

  

 

Хор и оркестар-програм рада 

 
Часови Хора и оркестра, одвијају се као слободна активност. Ученици који се одлуче за ову слободну 

активност, похађаће је у поподневном термину. Ако постоји интересовање ученика за свирање, може се 

организовати и оркестар. НАПОМЕНА: АКТИВНОСТИ ХОРА СТОПИРАНЕ СУ ДО НОРМАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВЕ. Уколико дође до нормализације наставе наводимо композиције за рад хорова: 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРОВА 

 

Песме домаћих аутора 

К. Бабић - Балада о два акрепа 

И. Бајић - Српски звуци 

З. Вауда - Мрави 

З. Вауда - Пахуљице 

С. Гајић - Тужна муха 

Д. Деспић - Киша 

Д. Деспић - Огласи 

Д. Деспић - Смејалица 

В. Ђорђевић - Веће врана 

В. Илић - Воденица 

Д. Јенко - Боже правде 

Д. Јенко - песме из Ђида 

Ј. Каплан - Жуна 

П. Коњовић - Враголан 

Ј. Маринковић - Љубимче пролећа 

М. Милојевић - Ветар 

Милоје Милојевић - Младост 

М. Милојевић - Муха и комарац 

С. Мокрањац - ИИ руковет 

С. Мокрањац - X руковет 

С. Мокрањац - XИ руковет 

С. Мокрањац - На ранилу 

С. Мокрањац - Пазар живине 
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С. Мокрањац - Славска  

С. Мокрањац - Тебе појем 

С. Мокрањац - одломци из Божанствене литургије "Јако да царја"; "Буди имја"; "Алелуја"; народна - не седи 

Џемо (Караклајић) 

Б. Симић - Пошла ми мома на вода 

Т. Скаловски - Македонска хумореска 

М. Тајчевић - Додолске песме 

М. Тајчевић - И свита из Србије 

Шистек-Бабић - Ој, Србијо 

Страни композитори 

Аутор непознат - Ла виолета 

Ј. Брамс - Успаванка 

К. М. Вебер - Јека 

Г. Гусејнли - Мои цпльта 

Г. Димитров - Ана мьрзелана 

З. Кодаљ - Каталинка 

З. Кодаљ - Хидло Веген 

О. Ди Лассо - О цхе бон ецхо 

Л. Маренцио - Ад уна фреска рива 

В. А. Моцарт - Успаванка 

Д. Ђовани - Цхи ла гаглиарда 

С. Обретенов - Гаудар 

Палестрина - Бенедиктус 

Палестрина - Вигилате 

Б. Сметана - Долетеле ласте 

Ф. Супе - Проба за концерт 

Ф. Шопен - Жеља 

Ф. Шуберт - Пастрмка 

Канони 

Аутор непознат - Дона нобис Пацем 

Л. Керубини - На часу певања 

В. А. Моцарт - Ноћ је мирна 

Ј. Г. Ферари - Кукавица 

В. Илић - Сине мусица 

Ј. Хајдн - Мир је свуда 

 

Оркестар 

 

Оркестар који најбоље одговара интересовањима и могућностима ученика јесте Орфов инструментариј. 

Како се на овим инструментима лако савладава техника свирања, велика је могућност да се одаберу најбоље 

увежбани ученици за овај састав.  

На почетку рада свирање на Орфовим инструментима своди се на праћење ритма, певане песме или музичке 

игре. Свирање на мелодијским инструментима уводи се касније када се ученици привикну на заједничко 

свирање.  

У школи се може формирати оркестар састављен и од неке друге комбинације инструмената (хармонике, 

мандолине, тамбуре, блок флауте). Часови рада оркестра (3 часа недељно) улазе у фонд часова непосредног 

рада са ученицима.  

У току школске године потребно је са оркестром урадити најмање 5 композиција и наступати на смотрама, 

такмичењима и другим музичким манифестацијама. 

Свака хорска проба састоји се из два дела:  

-техничкиог рад ( рад на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа) 

-учење нових композиција 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ  РАДА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

Септембар: разврставање ученика по гласовима, рад на дисању, вокализе 

Октобар: канони и вокализе 

Новембар и децембар:учење композиција за Светог Саву 

Јануар: увежбавање композиција за Светог Саву 

Фебруар, март, април: народне песме, дечије песме 

Мај, јун: песме забавног карактера 
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НАПОМЕНА: Хор виших разреда се посебно организује (3 часа недељно) и служи за такмичења и 

наступе на свечаностима. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НОВИНАРСКЕ –ФОТО СЕКЦИЈЕ 

 

Септембар, октобар: Јесен ( текстови и фотографије) 

Октобар, новембар: Дечија недеља (текстови и фотографије) 

Децембар:Новогодишњи празници(текстови и фотографије) 

Јануар:Божићни празници, Дан Светог Саве, Маскенбал занимања (текстови и фотографије) 

Фебруар: Дан заљубљених(текстови и фотографије) 

Март, април: Пролеће у нашој школи(текстови и фотографије) 

Мај, јун: Крај школске године, свечани пријем првака(текстови и фотографије) 

 

ПРОГРАМ РАДА СТОНОТЕНИСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Ученици који се определе за ову слободну активност, долазиће 1 час недељно у поподневним 

сатима. 

Септембар:Упознавање ученика са планом и условима за рад, општа физичка припрема 

Октобар: Општа физичка припрема, одбијање лоптице бекхендом 

Новембар: Општа физичка припрема,одбијање лоптице форхендом 

Децембар, јануар: Општа физичка припрема, сервирање лоптице и слободна игра 

Фебруар, март: Општа физичка припрема, слободна игра 

Април, мај, јун: Општа физичка припрема, један турнир 

 

ПРОГРАМ РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Септембар:Саобраћајни системи 

Октобар: Друмски саобраћај 

Новембар:Правила и прописи друмског саобраћаја 

Децембар:Решавање интерактивних тестова на рачунару 

Јануар: Понашање бициклисте у саобраћају, упознавање са правилима такмичења 

Фебруар: Припрема за такмичење 

Март,април, мај, јун: Полигон, вожња бициклом на полигону 

НАПОМЕНА: Рад секција имаће форму пројектне наставе и задатака који се могу радити 

групно, у пару или индивидуално уз поштовање здравствених мера (дистанца и з.маске) 

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 

 На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за 5.р.основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник 

бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17, 8/17.и 5/19. и Стручног упутства Завода за унапређење 

образовања и васпитања бр.910-12017.од 13.07.2017. и дописа министра просвете науке и 

технолошког развоја бр.610-00-1062/2017-07 од 28.08.2017, стручно веће ће обавезне физичке 

активности реализовати на следећи начин:  
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Обавезне 

физичке 

активности  

ученика 

  

Редни 

бр. 

Предметне 

области 

Реализују се кроз све наставне 

области и теме уз практичан 

рад 

 

 

 

 

 

Месец 

 

 

I

X 

X X

I 

XII I I

I 

I

I

I 

IV V V

I 

Об

уч. 

Уве

жб. 

свега 

1. Мали 

фудбал 

5 4 4 5       7 11 18 

2. Атлетика        4 4 2 4 5 10 

3. Гимнастика 

 

    1 1 2    2 2 4 

4. Ритмичка 

гимнастика 

 

    1 1 2    2 2 4 

5. Спортска 

такмичења 

  3      2    5 

6. 

 

Спортски 

дан 

 

 3       2    5 

7. 

 

 

 

Предавање 

о здравој 

исхрани 

 

 

  2         2 

8. 

 

Излет 

ученика 

       6     6 

Укупно  5 7 7 7 2 2 4 10 8 2 16 20 54  

 

Напомена: Настава Обавезних физичких активности ученика се реализује кроз један час седмично 

и то кроз предметне области Мали фудбал,Атлетику Гимнастику и Ритмику 36 часова а 18часова у 

току године  кроз Спортска такмичења,Спортски дан и Међуодељенска такмичења,Предавање о 

здравој храни и Излет ученика. 

НАПОМЕНА: Физичке активности, као и часови физичког и здравстевеног васпитања 

спроводиће се у складу са посебним инструкцијама које су наставници добили, а које је 

прописало МПНТР на предлог здравствене струке кризног штаба РС. 

 

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (дат је у Анексу Годишњег програма рада) 

 

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Због актуелне ситуације са пандемијом КОВИД-19, повећаног ризика за угрожавање здравља 

ученика и наставника и поред ригорозних мера и поступака, Наставничко вече, на предлог 

стручних већа сматра да екскурзије ове школске године не треба изводити. Савет родитеља 

сматрао је да екскурзије треба изводити (незнатна већина гласова за у односу на оне против), док 

је школски одбор ОШ „Рајак Павићевић“ донео једногласну одлуку да се екскурзије, излети и 

школа у природи не изводе, а ако се евентуално стекну здравствени услови онда покушати и 

извести.  
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9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  ЗА ШК.2020/2021.ГОД. 

чл.44. Закона о основном  образовању и васпитању. У израда програма користити: Приручник за 

примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, зллостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама (оперативно разрађен у анексу) 

 

Тим за заштиту ученика од насиља и злостављања, у Основној школи „Рајак Павићевић“ чине: 

 1) Јан Кунчак, помоћник директора 

 2) Бранка Арсенијевић 

 3) Јулка Југовић Ђорђевић, специјални педагог-координатор тима 

 4) Душан Миловановић, професор математике 

  5) Драган Радовановић, професор физичког 

 6) Весна Јекић, наставник српског језика 

 7) Данка Гавриловић, професор разредне наставе  

             8) Ресимић- Драган- директор школе       

 

На основу Правилника  о протоколу поступања у установи у одговру на насиље, злостављање и 

занемаривање и Правилника о поступањуустанове у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређањаугледа, части или достојанства личности, а у складу са 

специфичностима рада, наша школа је дефинисала Програм заштите деце/ученика од 

дискриминације, дискриминаторног понашања, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 

тексту ДНЗЗ) и формирала Тим за заштиту деце/ученика од насиља.Тим чине: 

 

 

    ПРЕВЕНЦИЈА 

Садржаји рада Тима за 

заштиту деце од насиља 

Начин остваривања 

програма 

В
р
ем

е 

Ме

сто 

реа

лиз

аци

је 

про

гра

ма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Информисање 

родитеља/старатеља са циљем 

стицања минимума знања и 

вештина неопходних за 

превенцију, препознавање, 

процену и реаговање на појаву 

свих облика ДНЗЗ деце/ 

ученика, 

сапосебнимнагласкомнадигитал

нонасиље 

Презентација на 

родитељском 

састанку  

С
еп

те
м

б
ар

 Уч

ион

ице 

шк

оле 

Одељењске 

старешине, 

учитељи 

и васпитачи 

Информисање локалне 

заједнице са програмом за 

превенцију, препознавање, 

процену и реаговање на појаву 

свих облика ДНЗЗ деце/ 

ученика, 

сапосебнимнагласкомнадигитал

нонасиље 

Презентација на 

сајту школе 

С
еп

те
м

б
ар

 

Сај

т 

шк

оле 

Настаник 

задужен за сајт 

школе 



74 

Информисање деце/ученика са 

циљем стицања минимума 

знања и вештина неопходних за 

превенцију, препознавање, 

процену и реаговање на појаву 

свих облика ДНЗЗ деце/ 

ученика, 

сапосебнимнагласкомнадигитал

нонасиље 

По 1 тематска 

радионице за све 

ученике  

Н
о
в
ем

б
ар

 

Уч

ион

ице 

шк

оле 

Одељењске 

старешине, 

Учитељи, 

Васпитачи и 

стручна 

служба школе 

Обележавање Дана толеранције 
 Израда слика на тему  

,,Лепота различитости“ 

1
6
.Н

о
в
ем

б
ар

 

Шк

ола 

Тим за 

заштиту деце 

од ДНЗЗ, 

ученици, 

наставници и 

родитељи 

Недеља лепих поруку 
Писање порука на 

паноима школе 

Д
ец

ем
б

ар
 

Шк

ола 
Одељењске  

Изложба дечјих радова на тему 

,,Толерантна/ан сам и тим се 

поносим“ 

На часовима ликовне 

културе, одељењског 

старешине и грађанског 

васпитања 

М
ар

т 
Хо

л 

шк

оле 

Учитељи, 

наставници 

ликовне 

културе, 

грађанског 

васпитања  

Обезбеђивањепревентивне и 

заштитнеулогешколскогспорта и 

спорсткихактивности у 

заштитиученика 

Организовање недеље 

школског спорта 

М
ај

 

Шк

ола 

Наставници 

физичког 

васпитања 

Подизање свести код ученика о 

ненасилном решавању сукоба 

Едукативнарадионицеза

свеученикенатему ,, 

Препознавањанасиља и 

применаненасилнекому

никације у 

решавањусукоба“  О
д

 н
о
в
ем

б
р
а 

д
о
 

м
ај

а 

Од

еље

ње 

ППС и 

одељењске 

старешине 

Осам предавања у оквиру 

програма ,,Основи 

безбедности деце“ на 

часовима одељењског 

старешине од октобра до маја 

месеца 

Ученици 4 и 

6.разреда 

Т
о
к
о
м

 

ш
к
.г

о
д

.у
 

д
о
го

в
о
р
у
 с

а 

п
р
ед

ав
ач

и
м

а 
 

Шк

ола 

МУП, 

директор и ОС 

 Предавања у оквиру 

програма ,,Основи 

безбедности деце“ на 

часовима одељењског 

старешине –уколико се 

створе услови после 

епидемије 

Ученици 1.разреда 

Т
о
к
о
м

 ш
к
.г

о
д

.у
 

д
о
го

в
о
р
у
 с

а 

п
р
ед

ав
ач

и
м

а 
 

Шк

ола 

МУП, 

директор и ОС 
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ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Активност Начин остваривања 
Време  

 
Место  Носиоци  

Сазнање о насиљу - 

откривање је први 

корак у заштити 

деце/ученика од 

насиља. 

Сазнање од  

детета/ученика или 

посредно: вршњака, 

наставника, родитеља... 

Током 

школске 

године 

Матичне 

школе и 

ИО  

 

 

Одељењске 

старешине,учит

ељи и 

васпитачи, Тим 

за заштиту 

ДНЗЗ 

Прекидање, 

заустављањенасиљ

а 

Реаговање на 

новонасталу ситуацију 

Увек, кад 

се дешава 

насиље, 

злостављ

ање, 

занемари

вање 

Просториј

е школе, 

двориште..

. 

Свака одрасла 

особа која има 

сазнање 

о насиљу у 

обавезиједареагује

такоштоћепрекину

тинасиљеилипозва

типомоћ 

Смиривањеситуаци

је 

Обезбеђивање 

сигурности за 

дете/ученика, 

раздвајање, 

разговорсаактерима... 

Увек, кад 

се дешава 

насиље, 

злостављ

ање, 

занемари

вање 

Просториј

е школе, 

двориште 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ и свака 

одрасла особа 

која је присутна 

за време 

насиља 

Консултације 

Разјашњавање околности 

и ализирање чињеница; 

Процена нивоа ризика; 

Израда плана заштите; 

Спречавањенекоординис

анеакције, 

којемогуводитипоновном

проживљавањуискустваж

ртве. 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информац

ија о 

насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ и по 

потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе 

локалног центра 

за социјални рад; 

специјализован

е службе 

локалне 

здравствене 

установе, ШУ 

Разврставање 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

према нивоима 

Разврставање насиља, 

злостављања и 

занемаривања на нивое 

ради обезбеђивања 

уједначеног поступања 

школе када су актери 

деца-ученици 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информац

ија о 

насиљу 

У оквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ 

 

Предузимање 

неопходних мера 

на нивоу школе 

 

 

Информисање родитеља 

о 

насиљу или особе од 

поверења у случајевима 

сумње на насиље, 

договор о заштитним 

мерама према 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информац

ија о 

насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

служби: 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ 

и по потреби 
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деци/ученицима, 

предузимање законских 

мера и организовање 

посебних програма 

оснаживања 

деце/ученика за 

конструктивно 

поступање у ситуацији 

насиља; 

здравствену 

службу; 

Министар

ств 

унутрашњ

их 

послова 

Центра за 

социјални 

рад 

службе изван 

школе: 

надлежне службе  

центра за 

социјални рад; 

специјализован

е службе 

локалне 

здравствене 

установе 

Укључивање 

представника УП у 

решавању сукоба 

међу ученицима 

Вршњачка едукација - 

радионичарски рад 

Током 

школске 

године 

У оквиру 

установе, 

школе 

УП, Тим за 

заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина 

Праћење ефеката 

предузетих мера 

 

Кроз одабране 

активности обезбедити 

реинтеграцију у 

заједницу установе и 

њихов даљи живот и 

рад План 

реинтеграције ће 

зависити од фактора 

као што су: врста и 

тежина насилног чина, 

последице насиља, 

број учесника и сл. 

Након 

предузети

х мера 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

служби: 

здравствена 

служба; 

Министар-

ство 

унутрашњ

их 

послова, 

Центра за 

социјални 

рад 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ 

и по потреби 

службе изван 

школе: 

надлежне службе 

локалног центра 

за социјални рад; 

специјализован

е службе 

локалне 

здравствене 

установе, ШУ 

Информисање ШУ 

о трећен нивоу 

насиља 

Салњем мејла или путем 

телефона 

Када се 

деси, у 

року од 

24 часа 

Школа 

Директор или 

руководилац Тима 

за ДНЗЗ 

 

 

                                                                                         За тим   Јуша Југовић Ђорђевић 
    

 

9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ  

(Програм професионалне оријентације, Програм здравствене превенције, Програм рада ментора, 

Еколошки програм...) 

(дати су у Анексу Годишњег програма)  

 

10.  ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

васпитача наставника и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), у школи смо 

формирали тим за професионални развој кога чине: 
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1. Драган Ресимић, директор школе 

2. Јан Кунчак, помоћник директора школе 

3. Слађана Кунчак, педагог школе 

4. Јела Јањић, секретар школе  

5. Зорица Средојевић, шеф рачуноводства школе. 

 

Сви учитељи, наставници и стручни сарадници припремили су свој лични План стручног 

усавршавања. Планови стручног усавршавања разматрани су на стручним већима, ради 

усклађивања (да се избегну преклапања, а кроз дисеминацију да се изврши што већи и 

разноврснији обухват) и координисаног деловања. Након тога Планови стручног усавршавања 

достављени су тиму за стручно усавршавање школе на разматрање. План стручног усавршавања на 

нивоу школе биће разматран и усвојен на Школском одбору. 

Најекономичнији и најпрактичнији вид стручног усавршавања је онлајн семинари, вебинари 

итд.  

  

Напомена: Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања васпитача 

наставника и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 48/2018.), је основа за израду Плана 

стручног усавршавања запослених у школи за шк. 2020/2021, усклађен са потребама школе, 

Школским развојним планом  и финансијским могућностима локалне самоуправе. 
 

10.2.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ  2020/2021. ГОДИНУ 

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УАСВРШАВАЊА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ, 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА: 

1.УЖЕ СТРУЧНУ ОБЛАСТ 

2.ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

3.ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТА И УЧЕНИКА 

4.КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

 

 

 Назив семинара Трајање Кат.  број Компет

. 

Организатор семинара 

Разредна настава- 

1. Унапређивање наставе математике у основним 

школама 

8 бодова 362 K1П3 Природно математички 

факултет, Нови Пазар 

2. Искористи час 8бодова 395 К1П3 Данијела Ивановски 

Жељка Бадрић 

Ана Ракита 

Јасна Гајин Кајић 

3. Пројектна настава и тематско планирање у млађим 

разредима основне школе 

 

8 бодова 400 К1П3 Даница Коцевска 

Бојана Балаћ 

Саша Балаћ 

4. Активно оријентисана настава математике 30бодова 343 К1П3 Владимир Маринков, , 

Економско-трговинска школа 
„Вук Караџић”; Драгана 

Ћурчић, Економско-

трговинска школа, Бечеј 

Напомена: Милена Вукашиновић, Наташа Јовановић, Снежана Тришић Јевтић, Гордана Аћимовић, Катарина Тришић 

Матић,Биљана Злојутро и Наташа Милановић планирале су семинаре под редним бројем 1,2.и4, док су остали у разредној 

настави планирали семинаре под редним бројем 1,2.и 3. 

 

Енглески језик 

 Creative methodology for maximizing student 

engagement in EFL classroom 
8 бодова 856 K1 П3 Удружење наставнике 

енглеског језика ЕЛТА 

 Примена дигиталних алата и аудио 

визуелнихматеријала у настави енглеског језика 

28 887 К2 П1 Задужбина Илије 

Коларца 

 Beyond english 8 891 K3 П3 Klett 

 Вредновање и евалуација у настави страних јетика 8 860 К1 П3 Друштво за стране 

језике 

 Пројектни задаци у настави страних језика 8 888 К2 П3 Регионални центар за 
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професионални развој 

запослених 

Педагог  

 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и 

друге сметње- стратегија прилагођавања приступа и 

наставе 

8 бодова 175 К2 П2 Група Мост, Београд 

 Индивидуализација и диференцијација као модел 

наставе 

12 бодова 176 К2 П3 Ресурсни центар Знање 

Специјални педагог 

 Безбдност деце на интернету у сарадњи са 

родитељима 

8 бодова 13 K3 П4 Јелена Јовсновић, 

Београд 

 Васпитни проблеми ученика и како их превазићи 

 

16 бодова 14 K3 П4 Јелена Јовсновић, 

Београд 

 Вршњачко насиље и шта са њим 

 

8 бодова 17 K3 П4 Вишња Исидоровић, 

Нови Сад 

Српски језик 

 Републички зимски семинар 3 дана ( 24 

бода) 

833 К1,П3 Друштво за српски 

језик, Београд 

Биологија 

 Праћење, вредновање и подстицање напредовања 

ученика 

1 дан ( 8 

бодова) 

435 К2 П2 РЦ, Ужице 

 Одељенске старешине у савременој школи 20 сати 15 К3 П2  

Географија 

.  Мултимедија као покретач активног учења 40 бодова 321 К2 П1 Марина Петровић, др 

методике наставе 

информатике, Агенција 

за образовање Марина 

и Јован, Београд; 

Зорица Прокопић, 

Педагошки саветник, 

Техничка школа, 

Лозница; 

 Обука наставника за решавање дисциплинских 

проблема у настави 

16 бодова 50 К3 П4 Љубинко Златић, 

Дикосава Аврамовић, 

станојла Цветковић 

Руски језик 

 Вредновање и евалуација у настави страних језика 

 

8 бодова 860  Друштво за стране 

језике и књижевности 

Србије 

  Унапређивање професионалних компетенција и 

организације наставе руског језика 

 

16 бодова 870  Славистичко друштво 

Србије 

 Пажња као предуслов упешне наставе 

 

8 бодова 528  Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању 

Немачки 

 Немачки за адолесценте 8 бодова 866 К1П3 Удружење наставника 

немачког језика 

 Стандарди постигнућа и наставни програми као 

главне смернице за обликовање наставе страног 

језика 

8 бодова 869 К1П3 Друштво за стране 

језике и књижевност 

Србије 

 

Физика 

 Републички семинар о настави физике 24 бода 815 К2 П3 Друштво физичара 

Србије 

 Демонстрациони огледи и експерименталне вежбе 

из физике за наставнике у основним и средњим 

школама 

8 783 К1 П3 Физички факултет, 

Београд 

Хемија 

 Планирање наставе хемије-смернице за квалитетну 

наставу 

8 796 К1П3 Клет Друштво за развој 

образовања 

      

Историја     

 Кључни појмови као инструмент за остваривање 8 221 К1П3 Агенција за едукацију и 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=725
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=174
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=174
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исхода учења у настави историје маркетинг „Дуга“ 

Београд 

 Нова историографска истраживања и настава 

историје. Методички приступ  

8 225 К1П3  

 Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије 

16 226 К1П3 Новосадска новинарска 

школа, Нови Сад 

Верска настава 

 Иновативна модел проблемске интегративне наставе 

православне веронауке 

8 бодова 274 К1 П3 Мирјана Станић, 

Бошко Миловановић, 

Мирјана Чутовић, 

Београд 

 Чувајући природу-чувамо себе 8 бода 272 К1 П3 Савез учитеља 

 Примена иновативних и интерактивних 

дидактичких стратегија у верској настави 

8 276 К2 П Учитељско друштво 

Неготин 

Физичко васпитање 

 Систем праћења физичког развоја и развоја 

моторичких способности у настави физичког 

8 бодова 1021 К3 П3 Факултет спорта и 

физичког васпитања,  

 Шта ученици треба да знају о физичкој активности 

и исхрани и како да их томе научимо 

8 бодова 1007 К1 П3 Центар за здравље, 

вежбање и спортске 

науке,  

 Развијање физичких способности и 

едукацијаученика за добру физичку форму током 

целог живота 

8 бодова 1001 К1 П3 Центар за здравље, 

вежбање и спортске 

науке,  

Библиотекар 

 1.Стручни библиотечко информациони рад у 

школској библиотеци –вођење библиотечке 

статистике у складу са националном законском 

регулативом и међународним ИСО стандардима за 

библиотечку статистику 

 8 бодова  К1П3 Наташа Антонијевић 

 Школски библиотекар у савременом образовном 

окружењу 

8 бодова  К1П3 Биљана Лукић 

 Школска библиотека у веб окружењу 16  К2П1 Александра Вранеш 

Информатика 

 Гимп слободан софтвер за обраду слика 24 290 К1 П1 Удружење професора 

информатике 

 Електронски тестови 36 293 К1 П1 Средња техничка 

школа, Сомбор 

Ликовно васпитање 

 Успешно управљање одељењем 8 11 К2 П4 Стеван Срема, београд 

 Слика и прилика-визуелна писменост и ликовно 

наслеђе 

16 959 К1 П3 Филизофски факултет, 

Београд 

 Дечије ликовно стваралаштво и сценска уметност 8 968 К2 П3 Факултет ликовних 

уметности, Београд 

Математика 

 Новосадски математички сајам 8 357 К1 П3 ПМФ, Нови Сад 

 Мотивисање и развијање интересовања за 

учење математика 

8 353 К1 П3 Математички факултет, 

Београд 

 Методичка радионица 8 352 К1 П3 Ваљевска гимназија 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР ШКОЛЕ 

У току 2020/2021. год. Реализоваће се програм стручног усавршавања наставника кроз рад : Наставничког 

већа, педагошког колегијума, Стручних већа, кроз педагошко интруктивни рад директора школе и стручних 

сарадника. 

Програми који ће се реализовати на нивоу Наставничког већа: 

Предавање, презентације , односно дисеминација посећених семинара. 

Програми стручног усвршавања наставника који ће се реализовати на нивоу школе ( у установи): 
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а) одржавање угледних  или огледних часова 

б)праћење и анализа одговарајуће стручне литературе 

в) излагање са стручног усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 

г) остваривање пројекта образовно-васпитног карактера у установи 

д) рад са студентима-менторски рад 

ђ) маркетинг школе 

План угледних часова, се налази у оквиру годишњих планова рада који се чувају код помоћника 

директора и налазе се у  личном портфолиу. 

 

 

 

10.2.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА  

 

Каалошки број и назив семинара 

(Каталог за 2018/2019, 2019/2020. 

и 2020/2021. г.)  

К
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

ја
 

П
р

и
о

р
и

-т
ет

  

Б
р

о
ј 

с
а

т
и

 

Д
и

се
м

и
н

а
-

ц
и

ја
 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Место 

реализа-

ције 

Реализатор 

559“ Пројект метода и проблемска 

настава уз подршку 

информационо-комуникационе 

технологије“ 

К2 1 16 Презент

ација на 

Н. већу 

ваншколско Н.Сад Центар за 

развој и 

примену науке, 

технологије и 

информатике, 

Нови Сад 

398 „Компетенције за 

предузетништво-садржај и 

примена у образовном систему 

РС“ 

К1 П3 8 Презент

ација на 

Н. већу 

ваншколско Београд Центар за 

образовно 

лидерство 

Присуство-учешће у акцијама 

дисеминације у школи 

К1-К4 П1-П8 44      / Унутаршколс

ко 

У школи Појединци и 

стручна већа 

Укупно   68     

Због пандемије корона вируса, план стручног усавршавања директора школе остаје исти и ове 

школске године. 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

11.1.1.  САВЕТ РОДИТЕЉА  

Чланови савета родитеља по одељењима: 

 
Ред. бр. Презиме и име Разред и одељење 

1.  Тимотијевић Дејан I-1 

2.  Радивојевић Мирјана I-2 

3.  Јездић Бојана I-3 

4.  Матић Биљана II-1 

5.  Сарић Љубица II-2 

6.  Костић Недељко II-3 

7.  Екмешчић Бојана II-4 

8.  Симић Бојан III-1 

9.  Стаменић Емилија III-2 

10.  Новаковић Ковачевић Ана III-3 

11.  Милекић Јефимија IV-1 

12.  Ђокић Драган IV-2 

13.  Филиповић Јелена IV-3 

14.  Бјеличић Ивана IV-4 

15.  Радовановић Катарина V-1 

16.  Крсмановић Горан V-2 

17.  Злопорубовић Наташа V-3 

18.  Милановић Јелена  V-4 

19.   Вељановски Марија VI-1 

20.  Деспотовић Марија VI-2 

21.  Деспотовић Дејан VI-3 
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22.  Јовановић Наташа VII-1 

23.  Веизовић Ана VII-2 

24.  Јовичић Слађана VII-3 

25.  Јанковић Снежана VII-4 

26.  Мандић Дејан VIII-1 

27.  Станковић Ана VIII-2 

28.  Милановић Жељко VIII-3 

29.  Петковић Светлана VIII-4 

30.  Јовановић Маја I                      Пилица 

31.  Наташа Мијаиловић II                    Пилица 

32.  Весна Митровић III                   Пилица 

33.  Марија Ивановић Митровић IV                   Пилица 

34.  Лукић Александар V                    Пилица 

35.  Ана Ђокић VI                   Пилица 

36.  Анка Стаменић VII                 Пилица 

37.  Драган Митровић VIII                Пилица 

38.  Биљана Тешић Јасиковице 

39.  Снежана Петковић Црвица 

 

Председник Савета родитеља: Дејан Тимотијевић 

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Време реализације Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар Конституисње Савета родитеља и пријем 

нових чланова 

Извештавање и 

дискусија 

Председник 

Савета родитеља, 

директор и 

педагог 
Разматрање Извештаја о раду школе 

2019/2020 

Разматрање Годишњег плана рада школе 

2020/2021 

Избор осигуравајућег друштва 

Новембар Извештај о успеху ученика на крају првог 

класификационог периода 

Извештавање и 

дискусија 

Председник 

Савета родитеља, 

директор и 

педагог 
Реализација Годишњег плана рада 

Активности везане за екскурзије и наставу у 

природи 

Фебруар Извештај о успеху на крају прог 

полугодишта 

Извештавање и 

дискусија 

Председник 

Савета родитеља, 

директор и 

педагог 
Реализација Годишњег плана рада 

Активности везане за самовредновање 

Април Извештај о успеху на крају другог 

тромесечја 

Извештавање и 

дискусија 

Председник 

Савета родитеља, 

директор и 

педагог 
Активности везане за екскурзије и наставу у 

природи 

  

 

11.1.2 Родитељски састанци 

 

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, родитељски састанци држаће се по групама 

А и Б (онако како су подељена одељења), док у издвојеним одељењима, због малог броја ученика, 

држати родитељске састанке за све родитеље одједном. Том приликом обавезно поштовати 

здравствене мере (ношење заштитних маски и држање прописаног растојања). 

 

Школа ће сачинити распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима.Он ће 

садржати следеће елементе: Име и презиме наставника, дан одређен за ову активност,време- 

сатница, просторија у којој ће примати родитеље на индивидуалне разговоре.Овај распоред ће бити 

изложен на огласној табли школе и на највидљивијем месту у ходницима школе. 

 

-Одењенски родитељски састанци                           1.-8. раз.                9,12,3,5.  уч.од.стар. 
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-Разредни родитељски састанци                           1,8.                   9,5.    рук.већа 

-Општи родитељски састанак  мај  Директор, помоћник директора педагог 

 

 

         

            НАПОМЕНА:  

                         1. Учитељи и разредне старешине одржаће по четири 

одељенска родитељска састанка, а први  и осми разред 

биће по један разредни родитељски састанак 

                         2.Садржај сарадње са родитељима обухватиће следеће 

области: породични живот деце, школски живот деце, здравље деце, психо-физички развој, 

слободно време деце, професионална  

оријентација, донаторска активност родитеља. 

                        3.Рад са родитељима у малим групама одвијаће се током  године у зависности 

од потребе 

                        4.Посета родитељском дому – учитељи и разредне   старешине, реализовати 

ће током школске године.Циљне породице за посету одређиваће учитељи, разредне 

старешине и педагог. 

                                 5.Урађен је распоред (табела индивидуалних састанака  

и разговора) учитеља и разредних старешина са родитељем. 

Распоред је истакнут на огласној табли. 

- Индивидуални састанци ове године нису планирани, будући да родитељима није дозвољен 

улазак у школу. Одељенске старешине договориће начин и време комуницирања са 

родитељима. 
 

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Напомена: Реализација планираних активности зависи од епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

Планиране активности сарадње за текућу школску годину усагласити са активностима из Развојног 

плана и Акционих планова 

 

Институција 

са којом се 

сарађује 

Садржај 

сарадње 

Облик сарадње Време 

реализације 

Реализатори 

Општинска 

управа ББ 

Европски 

дани 

мобилности 

Пешачења, 

вожња 

бицикли 

16-22.9.2020. Учитељи, наставници и 

ученици 

ЈП НП „Тара“ „Дан чистих 

планина“ 

Различити 

садржаји 

26.9.2020. ЈП НП „Тара“и ученици 

5-8.р. 

Дом здравља Светски дан 

срца 

Час јавног 

вежбања 

25.09.2020. ученици 1-4.р. 

Полицијска 

станица Б.Б. 

Безбедност 

ђака у 

саобраћају 

Часови, 

радионице 

Јесен 2020. Припадници саобраћајне 

полиције 

Разне 

институције и 

установе у граду 

Дечија 

недеља 

Различити 

садржаји 

Почетак октобра 

2020. 

ученици 1-8.р. 

Савез горана РС „Дан планете 

земље“ 

Пошумљавање 22.април 

2021. 

ученици 5-8.р. 

Црква Св.  

пророка Илије 

„Врбица-Дан 

дечје радости 

Јавни наступи Субота уочи 

Цвети 24.4.2021. 

Ученици 1-4р. 

 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Као полазиште користити развојни план школе; Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору. 
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План праћења и евалуације годишњег програма рада школе 

 

 Реализација Годишњег програма пратиће се кроз рад стручних и руководећих органа школе. 

Комисију за праћење реализације Програма чине: директор школе, помоћник директора, педагог и 

специјални педагог, као и председници стручних и одељенских већа, тј. Педагошки колегијум ће се 

значајније бавити реализацијом Годишњег програма рада, а кроз састанке и рад који су дати у 

одељку који се односи на рад Педагошког колегијума.  

 

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информација и приказивање делатности школе (сајт, фејсбук, 

твитер и инстаграм страница школе, школски лист, информатор о раду школе, летопис школе, 

изложбе, прикази, трибине и сл.). 

 Школа поседује свој веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs, који се редовно ажурира на опште 

задовољство ученика, родитеља наставника и осталих. 

 Школа је  урадила и План интегритета. 

 

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информације и приказивање делатности школе у средствима 

јавног информисања за локалну средину и шире. Информатор и Летопис о раду школе 

доступни су на сајту школе, а фејсбук, твитер и инстаграм страници школе веома су 

коришћени. 

 

Све важније и значајније активности школе пропраћене су наступом на локалним медијима 

(радију и телевизији као и у локалним новинама). Школа има добру сарадњу са свим локалним 

медијима. Такође, у дневној штампи, Националној телевизији и сл.школа је имала и имаће 

добро и благовремено представљање, а у зависности од значаја и важности догађаја.  

            

14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ЕТОС 

Активности Носиоци 

активности 

Време и 

динамика 

Циљ Начин праћења 

реализације 

Организовати 

активности за 

запослене и 

родитеље, а које 

се односе на 

превенцију 

насиља. 

Акциона 

истраживања и 

развијање 

иновативне 

праксе. 

 

У сарадњи са СО 

„Бајина Башта“ 

пробати да се 

обезбеде средства 

за награђивање 

наставника. 

Предметни 

наставници, 

Стручна већа, 

ПП служба, 

Школски одбор 

Током школске 

године 

Побољшање 

квалитета наставе и 

постигнућа 

ученика, као и 

целокупног 

функционисања 

школе. Подстицање 

ученика да активно 

учествују у 

стварању и 

одржавању 

пријатног 

амбијента и 

атмосфере у школи. 

Педагошка 

документација, 

документација 

акционих 

истраживања, 

летопис, сајт 

школе 

 

 

 

 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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Тим за самовредновање рада школе: 
Катарина Тришић Матић, Злојутро Биљана, Аћимовић Гордана из разредне наставе, Лазић Сања, Радовановић 

Драган и Јовановић Драган из предметне наставе,  Драган Ресимић, директор школе, Јан Кунчак, помоћник 

директора, Слађана Кунчак, педагог 

 

2.План самовредновања за текућу школску годину (треба да садржи назив изабране кључне 

области за самовредновање, чланове тима за самовредновање, активности  у току процеса 

самовредновања и инструменте и технике за спровођење самовредновања) 

 

 

План самовредновања за школску 2020/2021 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Активности 
Време 

реализације: 

Носиоци 

активности: 

Начини 

праћења 

реализације 

Избор области и тима септембар Директор 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

Припрема упитника децембар Тим Документација 

Анкетирање јануар Тим Документација 

Обрада података фебруар Тим Документација 

Сагледавање стања у школи и 

преглед документације 
Март-април Тим Документација 

Извођење закључака мај Наставничко веће 
Записник и 

извештај 

 

 

15.ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ 

ГОДИНУ (планом прецизирати активности из развојног плана које ће се реализовати у текућој 

школској години) 

  

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ ИЗ 

ШРП 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗ ШРП 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Углед и 

промоција 

школе 

Унапређење 

стила и начина 

презентовања 

школе 

-стално 

ажурирање сајта, 

фејсбук и 

инстаграм 

странице школе 

 

-редовно 

ажурирање 

Информатора о 

раду школе 

 

-припрема и 

штампање 

школског листа 

 

 

-писање 

Летописа школе 

 

-крос ученика и 

наставника 

главном улицом 

-помоћник 

директора и 

директор школе 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

уређивачки 

одбор 

 

 

дир. Пом. Дир. 

библиотекар 

 

 

наст.физичког в. 

 

 

 

 

стално 

 

 

 

повремено 

 

 

 

 

новембар 2020. 

 

 

 

 

октобар 2020. 

 

 

април-мај 2020. 
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града 

 

-подршка 

локалних медија 

активностима 

школе 

 

 

 

-учешће школе у 

акцијама у 

локалној 

средини (Дан 

чистих планина, 

Без дивљих 

депонија Дан 

планете 

земље,...) 

 

 

-учешће школе у 

активностима у 

оквиру „дечје 

недеље „ 

 

 

-реализација 

приредаба 

-Припреме за 

писање 

монографије 

школе за 170 

година 

постојања 

(2023.) 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

 

Педагог и 

уч.парламент 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог и 

учитељи 

 

 

 

 

Педагог и 

учитељи 

Директор, 

пом.директора, 

организациони 

одбор 

 

 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

26.9.2020. и  

 

 

 

 

Октобар 2020. 

 

22.04.2021. 

 

 

Октобар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повремено 

2.Материјани 

ресурси 

Унапређење 

материјалних и 

техничких 

услова рада 

-набавка 

интерактивних 

табли 

 

-реализација 

пројекта 

Министарства 

правде-

опортунитет 

 

-унапређивање 

рада уз 

коришћење 

дигиталних 

садржаја 

(електронски 

дневник, 

дигитални 

уџбеници и др) 

 

-Реализација 

пројекта владине 

канцеларије за 

управљање 

јавним 

улагањима на 

 

директор 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

Координатори, 

овашћена лица, 

директор 

 

 

  

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

У току године 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кад се стекну 

сви услови 
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објекту матичне 

школе у Б.Башти 

-реализација и 

других пројеката  

 

 

Директор 

 
 

 

16. ПЛАН ТИМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКА 2020/2021. 
 

Општи циљ : унапређење квалитета живота деце/ ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из 

социјално маргинализованих група, подстицање развоја деце. 

Специфични циљеви: 

1. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и 

маргинализоване деце. 

Задаци тима за инклузивно образовање: 

1. Доношење плана и програма рада 

2. Организовање активности на основу програма 

3. Срадња са интерресорном комисијом 

4. Анализа актуелне школске ситуација, идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном 

подршком 

5.Израда и примена ИОП планова 

6.Вредновање остварености и квалитета програма рада 

7. Вођење евиденције 

8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

9.. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 

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

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Усвајање Плана рада за школску 

2020/2021 

Тим за 

инклузију 

август Планирање и 

одлучивање 

Записник 

тима 

Утврђивање бројног стања 

ученика укључених у инклузију 

Тим за 

инклузију 

август Анализа и 

извештавање  

Записник 

тима 

Информисање Наставничког већа 

о броју ученика који раде по ИОП-

у 

Тим за 

инклузију 

август Извештавање Записник 

тима 

Приступање изради планова за 

ученике  

Тимови за 

додатну 

подршку 

септембар Израда планова Израђени 

планови 

Израда планова стручног 

усавршавања наставника за ИОП 

Тим за 

инклузију 

септембар ппланирање Реализовани 

семинари 

Сатанак по потреби Тим за 

инклузију 

октобар Договор, Записник 

тима 

Евалуација реализованих ИОП 

планова 

Одељенски 

старешина, 

наставник, 

родитељ 

децембар евалуација Извештај о 

напредовању 

ученика 

Израда нових тромесечних ИОП-а Тимови за 

додатну 

подршку 

децембар планирање Урађени 

ИОП-и 

Идентификација ученика првог 

разреда који би требало да раде по 

ИОП-у 

Учитељи 

првог 

разреда 

фебруар Извештавање,  Опсервација 

ученика, 

процена 

учитеља 

Израда педагошког профила за те 

ученике 

Учитељи 

првог 

разреда, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

фебруар Прикупљање 

информација и 

писање 

профила 

Урађени 

пед. 

Профили 
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Сардања са Интересорном 

комисијом 

Директор, 

стручни 

сарданик 

фебруар допис допис 

Сатанак по потреби Тим за 

инклузију 

март договор записник 

Евалуација реализованих ИОП-а Тимови за 

додатну 

подршку 

март евалуација Извештај о 

напредовању 

Израда нових тромесечних 

планова 

Тимови за 

додатну 

подршку 

април планирање Израђени 

планови 

Евалуација реализованих планова 

за први разред 

Тимови за 

додатну 

подршку 

мај евалуација Извештај о 

напредовању 

Професионална оријентација 

ученика осмог разреда који су 

радили по ИОП-у 

Одељнски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

мај саветовање записник 

Анализа остварених резултата у 

раду Тима за инклузију 

Тим за 

инклузију 

Мај  анализа Записник и 

извештај 

 

 

17. АНЕКС РАДА ШКОЛЕ за 2020/2021. садржи:  

 

- Табеларни преглед простора у школи 

- Бројно стање ученика и одељења у Основној школи „Рајак Павићевић“ у школској 2020/21. 

- Посебан план и програм рада школе док траје пандемија COVID-19 

- Програм рада секретара школе 

- Програм рада стручних сарадника школе (педагога, специјалног педагога и библиотекара) 

- План рада Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Програм социјалне заштите ученика 

- Програм и план рада продуженог боравка 

- Програм рада одељенских заједница 

- Програм професионалне оријентације и здравствене превенције 

- План социјалне заштите ученика 

- Програм рада ментора са приправницима 

- Распоред часова ( матична школа и издвојена одељења) 

- Распоред индивидуалних посета родитеља ( у предметној и разредној настави) 

 

 


