
ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

Рајка Тадића 10.   31250 Бајина Башта 

Телефони: 031/ 865-174 (централа) 

031/ 863-785 (директор) 031/ 863-785 ( факс ) 

е-маил: rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs 

www.osrpavicevic.edu.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 
2022./2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Бајина Башта, септембар 2022. 

mailto:rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs
http://www.osrpavicevic.edu.rs/


 
 

2 

 

С А Д Р Ж А Ј : 

С А Д Р Ж А Ј : ............................................................................................................................ 2 

1. УВОД ........................................................................................................................................ 5 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ................................................................................................................................ 5 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА .................................... 7 

МАТИЧНА ШКОЛА ............................................................................................................................................ 7 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА .................................................................................................................................. 11 

 Спортски терени: .......................................................................................................................................... 12 

 Библиотека: ................................................................................................................................................... 12 

 Ђачка кухиња и трпезарија: ......................................................................................................................... 12 
ОПРЕМЉЕНОСТ  ШКОЛЕ ............................................................................................................................... 14 

Опремљеност школе наставним средствима и опремом по предметима .................................................. 14 
Службени аутомобили: .................................................................................................................................. 14 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА ............................................ 14 

План за 2022./2023. ............................................................................................................................................. 14 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ........................................................................................... 15 

НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) : ........................................................................................... 15 

ВАННАСТАВНИ КАДАР ................................................................................................................................. 18 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ ................................... 19 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ................................................................................................... 19 
Матична школа ............................................................................................................................................... 19 
Издвојена одељења: ........................................................................................................................................ 20 

ЦРВИЦА .............................................................................................................................................................. 20 
Продужени боравак ........................................................................................................................................ 20 

Укупно бројно стање ученика за целу школу .............................................................................................. 21 
Укупно бројно стање ученика 10 година уназад (КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА): ................................. 21 
Путовање ученика до школе.......................................................................................................................... 21 

РИТАМ РАДА ШКОЛЕ ................................................................................................................................. 22 
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ........................................................ 22 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ...................................................... 34 
РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ........................................... 35 

5. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ ................................................................................................................. 47 

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ................................................................................................................. 48 

Програм Наставничког већа .......................................................................................................................... 48 
Програм одељењског већа ПРВОГ разреда ................................................................................................ 50 
Програм одељењског већа ДРУГОГ ............................................................................................................. 52 

Програм одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда .............................................................................................. 55 
Програм одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда ......................................................................................... 58 
Програм одељењског већа ПЕТОГ разреда ................................................................................................. 61 
Програм одељењског већа ШЕСТОГ разреда ............................................................................................ 63 

Програм одељењског већа СЕДМОГ разреда .............................................................................................. 65 



 
 

3 

 

Програм одељењског већа Осмог   разреда ................................................................................................. 67 

Програми стручних већа ................................................................................................................................ 74 

Стручно веће разредне наставе школска 2022/23. год. ................................................................................... 79 
Стручно веће за Тит, Ликовну културу, Музичку културу и физичко васпитање ....................................... 86 

Програм рада школских тимова .................................................................................................................... 87 
Тим за развој школског програма ................................................................................................................ 87 
Тим за развојно планирање: ......................................................................................................................... 88 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: .................................................................................... 89 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва ............................................................. 90 
Програм рада педагошког колегијума ........................................................................................................ 103 

Програм рада педагошког колегијума ............................................................................................................ 103 
Програм рада стручних сарадника школе .................................................................................................. 105 

ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ......................................................................................................... 114 

Програм рада директора школе................................................................................................................... 114 
Оперативни план директора: ........................................................................................................................... 116 

Програм рада помоћника директора школе ............................................................................................... 118 
Програм рада помоћника директора школе ................................................................................................... 118 
ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА ................................................................................................................. 123 

Школски одбор ............................................................................................................................................. 123 
Састав Школског одбора: ................................................................................................................................ 123 

6. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА ................................ 124 

7. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ .......................................................... 124 

ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ..................................................................................... 124 
Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности ....................... 124 

Програм одељењских старешина ................................................................................................................ 125 
ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ .................................. 130 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ........................ 130 

8. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА .............. 130 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И 

ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА .................................................................................................................................... 130 

9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ..................................................................... 135 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ................. 136 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА .......................................................................... 140 

10. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................ 140 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА .................................................................................................................... 140 
САВЕТ РОДИТЕЉА .................................................................................................................................... 140 

Чланови савета родитеља по одељењима: ...................................................................................................... 140 
Родитељски састанци ................................................................................................................................... 142 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................................................................. 142 

11. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ .......................................................................... 142 

2.План самовредновања за школску 2022/2023 ............................................................................................. 143 

12. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ 



 
 

4 

 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ ......................................................................................................... 145 

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА ...................................................................... 149 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ................................................................................................................................ 149 
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ .............................................................................................................................. 149 

14. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ ............... 149 



 
 

5 

 

1. УВОД 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. 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, 

6/2020,129/21); 

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 плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 

наставе за ученике другог разреда основног образовања и васпитања(„ Просветни гласник РС“ бр. 

16/18,3/19,5/21) 

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

наставе за ученике трећег разреда основног образовања и васпитања(„ Просветни гласник РС“ бр. 

5/19,1/20,6/20,7/22) 

8. 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 

12/18,16/18,3/19,5/21); 

9. 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 , 15/18, 11/19,6/20,7/21); 

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

васпитања („ Просветни гласник РС“бр. 3/2019, 6/2020,17/2021) 

11. Правилник о плану наставе и учења за  други циклус основног образовања и васпитања 

и програму наставе за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања     

(„ Просветни гласник РС“ бр.18/2018) 

12. 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.); 

13. 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 

18/2018,3/2019,5/2019,12/2019,1/2020,3/2020,6/2020,8/2020,5/2021,17/2021); 

14. 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 

18/2018,10/2019,11/2019,2/2020,3/2020,6/2020,5/2021,17/2021.); 

15. Правилнико о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања васпитача 

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

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

бр. 22/05,51,08,88/15 и 48/16,6/2022.); 

17. 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, 8/20,16/2020,19/2020,3/2021,18/2021,1/2022,5/2022,6/2022,10/2022); 

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

сарадника и васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2020); 

19. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија ученика у 

основним школама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2019.) 

20. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“ бр. 73/16, 45/18, 

106/2020,115/2020); 
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21. 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); 

22. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и 

васпитању („ Просветни гласник РС“бр. 1/11, 1/12, 1/14 

,12/2014,2/2018,3/2021); 

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

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“  74/2018). 

24. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику („Сл. гласник РС“  80/2018). 

25. 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); 

26. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 

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

27. Правилник о календаруобразовно- васпитног рада основне школе за школску 

2022/2023.годину, ("Службенигласник РС - Просветнигласник", бр. 5/2022.) 

28. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног 

образовања („Пр. гласник“ бр. 5/2010); 

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

школи („Сл. гласник РС“ бр. 66/18 , 82/2018,37/2019,112/2020,6/2021,85/2021,102/2022.), 

30. Правилник о ближим условима организовањa целодневне наставе и продуженог 

боравка (Сл.гласник бр.77/2014.) 

31. 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. 

32. Развојни план ОШ“Рајак Павићевић“ 

33. Школски програм ОШ“Рајак Павићевић“ 

34. Статут Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

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

36. Пословник о раду Савета родитеља; 

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

Бајина Башта. 

38. 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. 

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

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

 МАТИЧНА ШКОЛА 
 

Назив школе: Основна школа „Рајак 

Павићевић“ Aдреса: Рајка Тадића, 10. Бајина 

Башта 

Број телефона: 

031/865174 

Број факса:  

031/863-785 

Електронска адреса:  

rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs 

osrpavicevicbb@ptt.rs  

Веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs 

 

 

mailto:rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs
mailto:osrpavicevicbb@ptt.rs
http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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Просторни услови рада: 

 Број кабинета: 14 

 Број специјализованих учионица: 9 

 Број учионица опште намене: 7 

 Радне собе за припремни предшколски програм:/ 

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

сређени зидови, набављени ормари, а закључно са шк.2021/22,адаптирана 

је нова учионица за потребе другог одељења целодневне наставе , поред 

постојеће учионице ,такође је  и извршена набавка намештаја за другу 

учионицу целодневне наставе. Сваки кабинет (учионица) поседује 

рачунар, интернет (Амрес), 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 поседује сву неопходну опрему за рад деце у овом облику 

рада. У њој се налазе  компјутер, ТВ пријемник, ДВД уређај, књиге, 

наставна средства, играчке и остало. 

  Целодневна настава три учионице 

                                      Две учионице за редовну наставу са новим столовима, столицама,         

 ормарићима  за децу, пројектором , интерактивном таблом,ормарићима за 

децу и свом осталом опремом неопходном за рад у 1 и 2. разреду.  

 Једна учионица за слободне активности са струњачама , татами подлогом ,  

 спортски реквизити , табла , клупице м, фотељице,..У склопу активности 

целодневне наставе добили смо преко донације и летњу учионицу у 

дворишту у којој ће деца на отвореном простору имати различите 

садржаје у понуди, ове године нудимо и нову учионицу за информатичка  

занимања. 

   Информатички кабинет 1:  

Кабинет је површине 60 m² .У њему се налази 26 ученичких јединица, које 

опслужују 1 централни сервер и 3 ученичка сервера- рачунара. 

Наставнички рачунар служи као сервер и поседује мрежни прикључак. У 

кабинету је разведена локална мрежа и сви рачунари су повезани на 

интернетШкола је у пројекту АМРЕС. Такође сви рачунари су 

инсталирани и умрежени функционално за потребе ДИГИТАЛНЕ 

УЧИОНИЦЕ. 

. 

Кабинет располаже са интерактивном таблом, као и видео пројектором.Табла је 

повезана са посебним рачунаром  који се користи у настави . Учионица 

поседује штампач  и  скенером , као и сет од пет МБОТ робота и комлет 

микробитова.  Оваква учионица омогућава индивидуализирану наставу, 

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

ученика).. 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). 

. Климатизован кабинет . 

У 2020/21 извршена замена неисправних мишева и тастаура. 

   Информатички кабинет 2:  

Кабинет је површине 30 m² .Кабинет је нов изграђан 2022 године и опремљен са 

одличним условима за рад мањих група ученика.У њему се налази 13 

ученичких јединица, 1 централни рачунар наставнички У кабинету  

постоји  локална мрежа и бежични интернет ,сви рачунари су повезани 
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на интернет .Школа је у пројекту АМРЕС. Такође сви рачунари су 

инсталирани и умрежени функционално за потребе ДИГИТАЛНЕ 

УЧИОНИЦЕ. 

 

 

 Фискултурна сала: 

 

 Фискултурна сала заузма површину од 122 m² . Школске 2021/2022 сређене су 

свлачионице, постављени рефлектори и замењена врата.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. 

Ове године смо репарирали справе.Простор фискултурне сале користимо 

за организовање прослава мале матуре.  

Школу су школске 2021/2022 годину посетили више донатора ,па су нам тим 

приликама даровали више столова за тенис , опреме за тенис , лопти за 

фудбал и остале спортове 

Набављена је ио друга вредна опрема : струњаче , рекети , 

багминтон,лопте,пертини полигони спортскеи дресови , вијаче ,.. 

 У Фискултурној сали је завршено постављање грејних тела испод прозора. за 

следећу годину планирамо  хобловање паркета. 

 

  Спортски терени: 

 

У оквиру школског простора је и школско двориште, које је за одбојку, футсал, 

рукомет, кошарку. 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 на 

којем су ове године постављене нове стаклене табле. 

Између два игралишта се налази мрежа, која раздваја терен за мали фудбал и 

одбојкашко игралиште и на тај начин штити млађе ученике 

 

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

спортских терена и трим стаза и где често ученици наше школе са својим 

наставницима и учитељима  изводе  наставу физичког васпитања , 

 

 Библиотека: 

 

Библиотека сер делимично налази у  кабинету немачког језика, у њему се налази 

књишка грађа , поред те просторије , се налази друга просторија 

библиотеке а њена корисна  површина сада ≈ 40 m². 

Укупан књижни фонд је 17500 књига, од чега наставничку литературу чини 

8580 књиге, а ученичку 8920 књига. 

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.. Један од задатака библиотекара ове шк. године биће 

сарадња са наставницима српског језика и градском библиотеком, 

организовање сусрета са писцима, учешће на такмичењима рецитатора, 

популаризација дечјег стваралаштва, сарадња са издавачким кућама и 

познатим писцима за децу,посета сајму књига и др. 
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Током  2021/22.  у  оквиру  акције набавке књига добили  смо кроз донације 

издавачких кућа 8 комплета ђачких уџбеника 1-8.р, укупно 80 јединица, 

Део лектире је добијен од београдских школа кога  смо  преусмерили у 

Ђачку библиотеку ИО Пилица око 1000 књига.  

 
 

 

 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 школској 

години 2021/22 смо променили јеловник у кухињи и промовисали исхрану у 
школи тако да је дошло поново до повећања броја деце. 

У просеку се дневно сервира око 500 оброка (до30 ученика продуженог боравка  

по два оброка дневно се сервирају и око 370 оброка за ученике који 

редовно долазе у кухињу,такође од ове године имамо и исхрану деце 

целодневне наставе 50 ученика по 3 оброка још 150 оброка). 

Током године цена кухиње се усклађује са растом цена на мало.Кухиња је имала 

редовне контроле , санитарних инспекција , мерења ел.енергије и Кухиња 

је окречена током 2021. Планирана је набавка и замена похабаног 

кухињског намештаја.У овој години планирана је замена и поправка 

похабаних уређаја и апарата у кухињи. Набавка машине за прање суђа. 

 

 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 део зборнице( мала 

зборница) 
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ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА  

(посебно за свако ИО) 
 

Назив издвојеног одељења: ИО Пилица 

Адреса: Пилица, Бајина Башта 

 

      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( школске 2021/2022 године предшколци 

били са ученицима 4. Разреда) 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 ( Постоји могућност фондација Новак Ђоковић да опреме 

овај простор-још није потврђен датум) . 

Припремни предшколски програм се одвијао у склопу наставе четвртог 

разреда. 

    У предходном периоду урађено је и следеће: 

- Кречење  дела учионица 

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

- Поправка  постојећих олука  

- Испитивање струјне и громобранске мреже. 

- Израда уземљења у стару и нову школу у просторије које нису имале. 

- Постављање осигурача и утичница у свим просторијама. 

- Замена табле са осигурачима у трпезарији. 

- Израда новог кабинета за информатику 

- Израда 3. Фазе интернета –Амрес 

- Набавка нове опреме пројектори , компјутери, репариран школски намештај. 

- Улепшавање дечјег игралишта, бојење и замена спортских реквизита. 

       У наредном периоду планирамо уређење школског дворишта ,орезивање старих бреза које 

оштећују део крова и стварају влагу у просторијама старе школе, сечење осталог великог дрвећа 

(бор,јела) које представљају опасност за децу и објекте приликом невремена.Садња туја дуж 

ограде школе и постављање нове  металне ограде у дужини од 70 м до магистралног пута. 

Поправка старе фасаде , и ограде око спортског терена. Подшивање крова старе школе и школске 

зграде за наставнике. 

НАПОМЕНА: Од почетка школске 2021/2022 .  Ове године ушли смо у пројекат Сиријус+ 

обезбеђивање покривености школе , дворишта бежичним интернетом. 
 

            Набављена је косачица за одржавање школског дворишта . 
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Информатички кабинет: 

 

Информатички кабинет је промењен и  уређен у пројекту ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА са 10 ученичких јединица које опслужују 2 централна 

рачунара. Кабинет поседује локалну мрежу, а био је прикључен је на 

интернет АDSL. У кабинету смо 2020. инсталирали нову верзију системског 

софтвера Microsoft Multi Point Server .Ове године након  премештања у већу 

просторију добили смо  још боље услове за рад , а са новим амрес  

интернетом неће бити проблема као до сада са протоком интернета. 

 

Ова учионица се налази у новом делу школе. Површине је 45 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 2021/2022. кабинет је добио и једену 

интерактивну таблу.У 2021/22 извршена замена неисправних мишева и тастатура.У школској 

2022/22 планирано је да кабинет за информатику користимо и  за одржавање часова других 

садржаја. 
 

Фискултурна сала: 

 

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

је само неопходним спортским реквизитима.У салу у 2021/22 постављена  

опрема  , струњаче , лопте , рекети и лоптице . 

 

 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.У 

2021/2 пристигле мреже за голове и одбојку , као и нове табле за кошеве.У 

овој години на теренима ће бити постављен и полигон за саоб.секцију. 

 

 Библиотека: 

 

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

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

 Почетком 2021/2022, библиотека је  добила још 1000 књига.(Донација 

Школе из БГ). 

 

 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.У 2022/23 планирана набавка и репарација намештаја. 

 

 

 У Школској 2022/23 години планирано санација фасаде , бетонирање дворишта, 

уређење ограде , дворишта школе. 
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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 у претходном периоду 

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. 
 

Попред неопходних елемената Школа поседује и рачунар, мобилни интернет, 

пројектор, пројекционо платно и завесе. 

Ове године из пројекта  школа добила : Нови амрес интернет , мањи број лопти 

, сто за стони тенис , струњаче ,окречен простор учионице и зборнице. 

Ове школске 2022/23 године планирано сређивање улазних врата и прозора. 

Урађено је крећење школе. 
 

 

Назив издвојеног одељења: ИО Јасиковице 

Адреса : Основна школа-Јасиковице, Калуђерске Баре, 

БајинаБашта 

Просторни услови рада: 

                                   Број кабинета: / 

 Број специјализованих учионица: / 

 Број учионица опште намене: 1 

 Радне собе за припремни предшколски 

програм: / Фискултурна сала: / 

Школа на Јасиковицама поседује рачунар, штампач, птојектор, пројекционо 

платно и завесе и лаптоп рачунар, са Амрес мобилним  интернетом. 

Ове године из донације школа добила :  десктоп рачунар , 3 лап топ рачунара , 

нова улазна врата , кречење . 

 

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

уређивању школског простора (сређивање дворишта, поправке зидова и др.). Школске 2021/22 

урађена је санација улазних врата у школи .Урађена је и неопходна  санација просторије у 

оквиру школе која има исти зид као улаз у школу и тоалети.Школа је окречена и урађена је 

санација фасаде око врата. 
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ОПРЕМЉЕНОСТ  ШКОЛЕ 

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:80% 

Физика: 70% 

Математика: 70% 

Биолoгија: 80% 

Хемија: 80% 

Музичка култура: 60% 

Ликовна култура: 60% 

Физичка васпитање: 80% 

Познавање природе: 60% 

Познавање друштва: 60% 

Техничко образовање: 50% 

Основи информатике и рачунарства: 80% 

  Службени аутомобили: 

Школа нема службени аутомобил. У сврху обављања послова у школи, у издвојеним одељењима, а за 

које је неопходан ауто, директор ангажује школског мајстора или користи сопствени. 

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

 
 

План за 2022./2023. 

 
Време Место Активност Носиоци 

Условно-током 

године, у 

зависности од 

одобрених 

пројеката 

Матич

на 

школа 

2. фаза Замена и 

реновирање крова на школи, 

постављање 

рефлектора на Г.улазу у 

школу , постављање лимене 

конструкције за скривање 

контејнера за смеће, израда 

ограде и капије за школу 

Пројекат треба урадити,  

сређивање једне   просторије 

у сутерену  стара архива и 

једног мокрог чвора, 2.фаза 

нове громобранске мреже, 

 

Директор школе 

и сарадници 

Локална 

самоуправа 
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Крајем календарске године стручна већа достављају директору школе списак потребних 

наставних средстава и опреме, које настојимо да набавимо током фебруара и марта, након 

усвајања финансијског плана за наредну годину. 
 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
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 16 ДА 100  

2.  Арсенијевић 

Бранка 

Професор 

српског 

језика 

Српски језик 16 ДА 111,11  

3.  Арсић Слађана Проф. 
Немач. 

језикa 

Немачки језик 21 ДА 122,22  

4.  Аћимовић 
Гордана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 31 ДА 100  

5.  Баштовановић 

Ана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 16 ДА 100  

6.  Благојевић 
Даница 

Професор 
физичког 

васпитања 

Физичко и 
здравствено. васп. 

 

39 ДА 100  

Током школске 
Године ( од раније 
остало) 

ИО Пилица Бетонирање платоа испред 
нове школе-мешовито  
донаторство локална 
самоуправа 

Директор школе 
И сарадници, лок. 
самоуправа 

Током школске 

године 

ИО Пилица Замена   дела крова 

изнад котларнице. 

Директор школе и 

сарадници 

Током школске 

године( од 

раније остало) 

ИО Пилица Повезивање школе на нову 

канализациону мрежу или 
израда септичке јаме. 
Израда новог бунара за пијаћу 
воду. 

Директор школе и 

сарадници – 

комунално пред. 

лок. самоуправа 

Током школске 

године 

Дворишни зид 

Ош“Рајак 
Павићевић“ 

Израда мурала на зиду у 

дворишту 

Директор школе и 

сарадници 

Културни центар 

Током школске 

године 

ИО Црвица 
 

Одржавање столарије , 
Обнављање 

Директор школе и 

сарадници 

Током школске 

године 

ИО Јасиковице Засад живе ограде поред 
школског дворишта. 
 

Директор школе и 

сарадници. 

Локална 

самоуправа 
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7.  Богдановић 

Видоје 

Професор 

музичке 
културе 

Музичка 

култура 

17 ДА 100  

8.  Борањац 
Драгица 

Наставник 
биологије 

Биологија 33 ДА 100  

9.  Бошковић 
Светлана 

Професор 
разр.наст. 

учитељица 25 ДА 100  

10.  Васић 
Владан 

Дипл.инж. 
Орг.наука 

информатика 9 ДА 110  

11.  Вранић 
Гордана 

Дипл.Инж 
Орг.наука 

информатика 19 ДА 15 Преузета из гимназије 
„Јосиф Панчић“ 

12.  Вукашиновић 

Милена 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 15 ДА 100  

13.  Гавриловић 

Данка 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 17 ДА 100  

14.  Драгојловић 
Петар 

Професор 
математике 

математика 8 НЕ 44,44 Преузет из СТШ 
38,89+5,55 

15.  Ђокић 

Стаменић Ана 

Професор 
разредне 

наставе 

учитељица 22 ДА 100  

16.  Живановић 

Снежана 

Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 23 ДА 100  

17.  Злојутро 

Биљана 

Професор 
разредне 

наставе 

учитељица 21 ДА 100  

18.  Јакић 
Ирена 

Професор 
биологије 

биологија 19 ДА 20 Преузимање из СТШ 
10+10% 

19.  Јевђенић 
Драгана 

Професор 
географије 

географија 25 ДА 20 Преузета из ОШ 
„Свет Сава“ 

20.  Јекић Весна Наставник 

српског 
језика 

Српски језик 33 ДА 111,11  

21.  Јелисавчић 

Марина 

Професор 

математике 

Mатематика 11 ДА 133,33%  

22.  Јелисавчић 
Милица 

Наставник 
раз. наст. 

Учитељица- 
Прод.боравак 

24 ДА 100  

23.  Јеремић 

Бранимир 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески језик 17 ДА 103,33%  

24.  Јеремић Нада Професор 

раз. Наст. 

учитељица 10 ДА 100  

25.  Јовановић 
Верица 

Професор 
раз. Наст. 

учитељица 10 ДА 100  

26.  Јовановић 

Наташа 

Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 22 ДА 100  

27.  Катарина 

Ђокић 

Професор 

Математик 
е 

Математика 3 НЕ 111,11  
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28.  Кунчак Јан Професор 

географије 

Географија 23 ДА 100  

29.  Владимир 
Илијашевић 

Професор 

музичке 
културе 

Музичка култура 3 НЕ 20 Допуна  

30.  Лазић Сања Професор 

српског 
језика 

Српски језик 18 ДА 105,55  

31.  Крстић 
Снежана 

Професор 
Хемија-
физика 

професор 11 ДА 30  

32.  Малешевић 

Марија 

Професор 

енглеског 
језика 

Енглески језик 12 ДА 84,44  

33.  Манојловић 
Вера 

Професор 
физике 

Физика 23 ДА 110  

34.  Сарић 
Љубица 

Професор 
р.наст. 

учитељ 10 ДА 100 замена 

35.  Милановић 

Наташа 

Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 20 ДА 100  

36.  Миловановић 

Душан 

Професор 

математике 

Математика 34 ДА 111,11  

37.  Милан 

Попадић 

вероучитељ Православни 

катихизис 

6 НЕ 20  

38.  Милинковић 
Слободанка 

вероучитељ 

ица 
Православни 

катихизис 
6 НЕ 20  

39.  Митровић 

Стана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 39 ДА 100  

40.  Новаковић 
Емилија 

Професор 
л.к. 

Ликовна к. И ЦСВ 4 НЕ 70% Конкурс 

41.  Павловић 

Негосава 

Дипломира 

ни сликар- 
костимограф 

Наставни ликовне 

културе 

30 ДА 50% Укрупњавање 25% 
Август 2020. 

42.  Пејовић 

Сузана 

Наставик 

енглеског 

језика 

Енглески језик 32 ДА 100,00  

43.  Петровић 

Ирена 

Професор 
енглеског 

језика 

Енглески језик 24 ДА 105,55  

44.  Печеничић 

Десанка 

Професор 

руског 

језика 

Руски језик 18 ДА 77,77  

45.  Печеничић 

Љубинка 

Дипл. 

теолог 

Православни 

катихизис 

18 НЕ 100  

46.  Петронијевић 

Бојана 

Професор 
српског 

језика 

Српски језик 7 ДА 94,44  

47.  Пурић 

Тихана 

Професор 

билогије 

биологија 10 ДА 60% Преузимање 60% 

48.  Радовановић 

Драган 

Професор 

физичког 
васпитања 

Физичко и здрав. 

васпитање, ИС, 
ФА 

16 ДА 80 20% у гимназији 

49.  Радовановић 

Катарина 

Професор 

Разредне 
наставе 

учитељица 18 ДА 100  

50.  Радуловић 
Вера 

Наставник 
р. наставе 

учитељица 33 ДА 100  
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51.  Ристић Весна Наставник 

биологије 
и хемије 

Хемија и 

Биологија 

28 ДА 100  

52.  Средојевић 

Весна 

Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 19 ДА 100  

53.  Драган 
Ресимић 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељ 38 ДА 100  

54.  Зекавица 
Никола 

Вероучите 
љ 

Православни 
катихизис 

5 
 

НЕ 30  

55.  Стаменић 

Никола 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и здрав. 

Васпитање, ИС, 

ФА 

33 ДА 100  
. 

 

56.  Станојевић 

Жељко 

Професор 

технике и 

технологи

је 

Техника и 

технологија; 

информатика 

24 ДА 110  

57.  Тришић Матић 

Катарина 

Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 19 ДА 100  

58.  Тришић 

Јевтић 

Снежана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 18 ДА 100  

59.  Тутић 
Радмила- 

конкурс 

Професор 

географије 

Географија и ГВ 6 ДА 10+20=30  

Конкурс 

60.  Џекулић Весна Професор 
исорије 

Историја 22 ДА 100  

61.  Штрбац 

Силвана 

Наставник 
историје и 

географије 

Историја и 

Географија 

33 ДА 65+35=100  

 

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. 

Јовановић 

Драган 

Професор техн. и 

технол 

Директор 

школе 

24 ДА 100  

Тутић Радмила Професор.географ Пом.директора 7 ДА 65  

Слађана 
Кунчак 

Дипломирани 
педагог 

Педагог школе 
стр. сарадник 

19 ДА 100  

Јекић Мирјана Дипломирани 
Психолог 

Психолог 
стр. сарадник 

5 ДА 100  

Ђурић 
Предраг 

Професор енглеског 
језика 

Библиотекар 16 ДА 100  

Јањић Јела Дипломирани 
правник 

Секретар 
школе 

31 ДА 100  

Средојевић 
Зорица 

Дипломирани 
економиста 

Шеф 
рачуноводства 

24 ДА 100  

Јовановић 

Гордан 

Административни 

радник 

Благајник 37 ДА 100  

Јелисавчић 
Сретен 

Водоинсталатер Школски 
мајстор 

21 ДА 100  

Митровић 
Дамљан 

Ложач парних 
котлова 

Ложач-домар 10 ДА 100  

Милошевић 
Жељка 

Куварица куварица 17 ДА 100  
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Ресимић 
Живана 

Куварица куварица 16 ДА 100  

Новотни 
Марија 

Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. 
И сервирка 

9 ДА 100 Инвалидн 
о лице 

Ђокић 

Ана 
Куварица Куварица- 

сервирка+пом. 

радник 

12 ДА 50+50  

Драгана 
Рабасовић 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

5 ДА 70  

Јелисавчић 
Биљана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

14 ДА 100  

Благојевић 
Светлана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

4 ДА 70  

Јосиповић 
Маријана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

7 ДА 50+50  

Петровић 
Љиљана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

14 ДА 100  

Радосављевић 
Милош 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

23 ДА 100  

Урошевић 
Радмила 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

26 ДА 100  

Аћимовић 
Станимирка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

26 ДА 100  

Петковић 
Станица 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

21 ДА 100  

Ђокић 

Ивана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

21 ДА 100  

Петковић 
Винка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

10 ДА 100  

Јањић 
Борика 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

22 ДА 100  

Милосављевић 
Драгица 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

12 ДА 60  

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

Матична школа 
 

 

 
 

Разред Број одељења Број ученика 

Први 2 
1(целодневна) 

49 
25 

Други 3 
1( целодневна) 

59 +1 иоп 2 
25 

Трећи 3 81 

Четврти 4 89 + 1 иоп2 

Пети 3 80 + 1 иоп1 и 1 иоп2 

Шести 4 94  

Седми 4 95 

Осми 3 73  

УКУПНО: 28 670 

 

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

ПИЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца која похађају припремни предшколски програм у Пилици су смештена у 

учионички простор Ош“Рајак Павићевић“ у Пилици. Број такве деце: 6  

 

ЈАСИКОВИЦЕ 

 

Разред Број одељења Број деце/ученика 

1. Први 0 0 

2. Други 0 0 

3. Трећи 3/4 3 

4. Четврти 1/4 1 

УКУПНО: 1 4 

 

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

деце: 2/ распоређена су у одељења:  трећег и четвртог разреда. 

Комбинација разреда: трећи и четврти. 

 
 

ЦРВИЦА 

 

Разред Број одељења Број деце/ученика 

1. Први 2/3 2 

2. Други 0 0 

3. Трећи 1/3 1 

4. Четврти 0 0 

УКУПНО: 1 3 

 

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

деце:0 ;  

Комбинација разреда: први и трећи. 

 

Продужени боравак 

 

 
 

 

 

 

 

.

Број група Број ученика 

Први разред 1/2 14 

Други разред 1/2 15 

УКУПНО: 1 29 

Разред Број одељења Број деце/ученика 

Први 1 6 

Други 0,5 5 + 1иоп1 

Трећи 0,5 8 

Четврти 1 8 

Пети 1 8 

Шести 1 7 

Седми 1 9 

Осми 1 11 

УКУПНО: 7 66 
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Укупно бројно стање ученика за целу школу 

 
ЗА ЦЕЛУ ШКОЛУ 

Број ученика 741 

Број одељења 37 

Просечан број ученика по одељењу 20,03 

 

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 

2021/2022. 772 

2022/2023 741 

 

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 3 0 0 
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РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

o Распоред звоњења у Матичној школи 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

 

 

                                                      ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

ОД 5-8 РАЗРЕДА (СВИ УЧЕНИЦИ У ПРВОЈ СМЕНИ) 

1.час 8
00

-8
45

 

2.час 8
50

-9
35

 

Кухиња-доручак 20 минута 

3.час 9
55

-10
40

 

4.час 10
45

-11
30

 

5.час 11
35 

-12
20

 

6.час 12
25

 -13
10

 

7.час 13
15

 -14
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 1.9.2021.је редован . 

            

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

 

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. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА    

1 .и 3.разред   (Прва смена) 2. и  4.разред  (Друга смена) 

1.час 8
00

-8
45

 1.час 12
40

-13
25

 

Кухиња-доручак 20 минута Кухиња-ужина 20 минута 

2.час 9
05

-9
50

 2,.час 13
45  

-14
30 

3.час 9
55

-10
40

 3.час 14
35

-15
20

 

4.час 10
45

-11
30

 4.час 15
25

-16
10

 

5.час 11
35 

-12
20

 5.час 16
15

-17
00 
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ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта       

Рајка Тадића 10   31250 Бајина Башта                

Телефони: 031/ 865-174 (централа) 

031/ 863-785 (директор) 031/ 863-785 ( факс )        

e-mail:  rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs 

web:   www.osrpavicevic.edu.rs 

Задужења за 2022/2023 годину 
Р.бр Предмет Име и презиме Одељења  Проценат  

норме 

Бр.часова Степ.струч. 

спреме 

Старешинство  

1.  Српски Весна Јекић 6-1,6-2,7-3,8-1,7-2 111,11 20 6 Да -7-3 

2.  Српски Бранка Арсенијевић 6-3,6-4,7-4,7-1,8-2 111,11 20 7 Да-6-3 

3.  Српски Сања Лазић 5-1,5-2, 5-3,8-3, 105,55 19 7 Да-5-1 

4.  Српски Бојана Петронијевић 5,6,7,8-Пилица 94,44 17 7 нe 

5.  Српски укупно 18 422,20 76   

6.  Енглески језик Ирена Петровић 2-1,2-2,2-3,2-4,4-1,4-2,4-3,4-4, 

5-1,8-2 

50,00 

55,55 

10 

10 

7 Не 

7.  Енглески језик Бранимир Јеремић 3-1,3-2,3-3,1-1,1-2,1-3;4П 

5-3, 8-1,8-3 

70,00 

33,33 

14 

6 

7 5-3 

8.  Енглески језик Сузана Пејовић 5-2,7-1,7-2,6-1,6-2,6-3,6-4,7-3,7-4 100,00 18 6 Не  

9.  Енглески језик Марија Малешевић Ц,Ј,1-П,2-3-П, 

5,6,7,8-Пилица 

40,00 

44,44 

8 

8 

7 Не  

10.  Енглески језик  Укупно 37 393,32 74   

11.  Историја Весна Џекулић 5-1,6-1,6-2,6-3,6-4,7-1,7-2,7-3,7-4 ,8-1 95 19 7 Да-6-1 

12.  Историја Силвана Штрбац 5-2,5-3, 8-2,8-3,5--8П 65,00 13 6 Да-7П 

13.  Историја Укупно 18 160,00 32   

14.  Географија  Силвана Штрбац 5—8П  35,00 7 6 Да-7П 

15.  Географија  Јан Кунчак 6-1,6-2,6-3,6-4,7-1,7-3 ,7-4 ,8-1 ,8-2,83 100,00 20 7 Да-8-1 

16.  Географија  Драгана Јевђенић 5-1,5-2,5-3 15,00 3 7 Не 

17.  Географија  Радмила Тутић 7-2 10,00 2 7 Да—7-2 

18.  Географија Укупно 18 160,00 32   

19.  Биологија Драгица Борањац 5-1,5-2,5-3,6-1, 6-2,6-3,6-4,8-1,8-2,8-3 100,00 20 6 Да-6-2 

20.  Биологија Весна Ристић 8-П 10,00 2 6 Da 8п 

21.  Биологија Тихана Пурић 7-1 ,7-4,5п,6п,7п 50,00 10 7 Да-7-4  

mailto:rajak.pavicevic@osrpavicevic.edu.rs
http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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22.  Биологија Ирена Јакић 7-3,7-2 20,00 4 7 Не 

23.  Биологија Укупно 18 180,00 36   

24.  Математика Душан Миловановић 7-2, 7-3, ,8-1,8-2,8-3 111,11 20 7 Да-8-3 

25.  Математика Марина Јелисавчић 5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,7-4 133,33 24 7 не 

26.  Математика Катарина Ђокић 7-1,5п, 6п ,7п,8п 111,11 20 7 Не 

27.  Математика Петар Драгојловић 6-4,6-3 44,44 8 7 Не 

28.  Математика Укупно 18 399,99 72   

29.  физика Вера Манојловић 6-1,6-2,6-3,6-4,7-1,7-2 ,7-3,7-4,8-1,8-2, 

8-3 

110,00 22 7 Да-5-2 

30.  Физика Снежана Крстић 6,7,8П 30,00 6 7 Не 

31.  Физика Укупно  14 140,00 28   

32.  Хемија  Весна Ристић 7-1,7-2,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3,7п,8П 90,00 18 6 да 

33.  Хемија  Укупно  9 90,00 18   

34.  Информатика Владан Васић 7-1,7-2,7-3,7-1,7-2, 7-3,7-4,6-1, 6-2,6-

4,7п,8п, 8-3, 8-1,8-2,7-4,5-1,5-2,5-3,6-

3 5-п,6п 

110,00 22 7 Не 

35.  Информатика Гордана Вранић 8-1,8-2,8-3 15,00 3 7 Не 

36.  Информатика Жељко Станојевић 5-1,5-2, 5-3, ,6-1,6-2,6-3 30,00 6 7 Да-7-1 

37.  Информатика  Укупно 18 155,00 31   

38.  ТиТ Жељко Станојевић 6-2,6-3,6-4,7-1,5п-6п-7п-8П 80,00 16 7 Да-7-1 

39.  ТиТ Нада Јеремић 6-1,7-2 ,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3,5-1,5-2,5-3 100,00 20 7 Не 

40.  ТиТ Укупно 18 180,00 36   

41.  Ликовно Емилија Новаковић 5-1,5-2,5-3,6-2,6-3,6-4,7-1,7-2,7-3, 7-4 65,00 13 7 Не 

42.  Ликовно Негосава Павловић 6-1,8-1,8-2 ,8-3,5п,6п,7п,8п 45,00 9 7 Не 

43.  Ликовно Укупно 18 110,00 22   

44.  Музичко  Видоје Богдановић 5-1,5-2,5-3,6-1,6-2 ,6-3,6-4,7-1,7-2,7-3,     

  7-4,8-1 ,8-2,8-3,5п,8П 

100,00 20 7 Не 

45.  Музичко Владимир Илијашевић 6п,7П 10,00 2 7 Не 

46.  Музичко Укупно  18 110,00 22   

47.  Физичко  Даница Благојевић 6-2,6-3,6-4(2),7-2,8-1,8-2,8-3 100,00 20 7 Да-8-2 

48.  Физичко Никола Стаменић 6-1(2)7-1,7-3,5п,6п,7п,8П 100,00 20 7 Да--6П 

49.  Физичко  Драган Радовановић 5-1,5-2,5-3,6-1(1)6-4(1),7-4 70,00 14 7 не 

50.  физичко Укупно 18 270,00 54   

51.  Верска настава Љубинка Печеничић  1-1;1-2;1-3;2-1,3;2-2;2-4;3-1;3-2;3-3; 

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

100,00 20 7 Не  
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2;6-3;6-4 

52.  Верска настава Ненад Зекавица 1п;2-3п;4п;5п;6П, 7 п, 30,00 6 7 Не  

53.  Верска настава Милан Попадић 3-4Ј;1-3-Ц,8П,7-1,3 20,00 4 7 Не  

54.  Верска настава Слободанка Милинковић 7-2;8-1;8-2; 8-3 20,00 4 7 Не  

55.  Верска 

настава 

Укупно  34 170,00 34   

56.  Грађанско васп. Радмила Тутић 6-1,2,3,4;7-1,3;8-1,2,3  15,00 3 7 Да 7-2 

57.  Грађанско васп. Драгана Јевђенић 5-1,3 5,00 1 7 Не 

58.  Грађанско 

васп. 

Укупно 4 20 4   

59.  Руски језик Десанка Печеничић 5-2,5-1-3;6-2,3;7-1,3;5П,6П, 8-2,3 77,77 14 7 Да 5П 

60.  Руски  језик Ирина Лукић 7П, П8 22,22 4   

61.  Руски  језик Укупно 9 100,00 18   

62.  Немачки Слађана  Арсић 5-2,5-1,3,6-1;6-2;7-1,3;7-2;6-3;6-4;7-4 

;8-1; 

8-2,3 

100,00 

22,22 

18 

 4 

7 Да 6-4 

63.  Немачки Укупно  13 122,22 22   

64.  Вежб. до 

здравља 

Драган Радовановић 5-1,3(1),5-2(1),   2  Плаћена часа 

6-1,4(1) 

10,00 

5,00 

2 

1 

7  

65.  Вежб. до 

здравља 

Никокла Стаменић 5-п 

6- П 

10,00 2 7  

66.  Вежб. до 

здравља 

Даница Благојевић 6-2,6-3 10,00 2 7  

67.  Уметност  Негосава Павловић 8-1,2,3          1  Плаћен час 5,00 1 7  

68.  Уметност  Видоје Богдановић 7-2,4 5,00 1 7 Не 

69.  Уметност Емилија Новаковић 7-1,3          1 Плаћен час 5,00 1 7  

70.  Уметност Владимир Илијашевић 7п;8п   2 часа плаћена 10,00 2 7  

71.  Чувари природе Драгана Јевђенић 5-1,2,3 5,00 1 7  

72.  Чувари природе Тихана Пурић 6-1,3,4  1 час Плаћен 5,00 1 7  

73.  Филозофија са 

децом 

Весна Џекулић 7-2,3,4;   1 Плаћен час 

 

5,00 

 

1 

 

7  

74.  Филозофија са 

децом 

Силвана Штрбац 8-1,2 5,00 1 6  
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75.  Моја животна 

сред. 

Тихана Пурић 7-1,2,3,4    1 час Плаћен 5,00 1 7  

76.  Моја животна 

сред. 

Драгица Борањац 8-3 5,00 1 6  

77.  Укупно   

Слободне 

Наставне 

Активности 

 9 часова се плаћа допуна до норме 

9 часова се не плаћа 

45 

            45      

9 

9 

  

78.  1-1 Снежана Т.Јевтић  100,00 20 7 Да 1-1 

79.  1-2 Ана Ђокић Стаменић  100,00 20 7 Да 1-2 

80.  2-1 Наташа Јовановић  100,00 20 7 Да 2-1 

81.  2-2 Драган Ресимић  100,00 20 7 Да 2-2 

82.  2-3 Наташа Милановић  100,00 20 7 Да 2-3 

83.  1-П Весна Средојевић  100,00 20 7 Да 1-П 

84.  3-1 Катарина Т.Матић  100,00 20 7 Да 3-1 

85.  3-2 Биљана Злојутро  100,00 20 7 Да 3-2 

86.  3-3 Гордана Аћимовић  100,00 20 7 Да 3-3 

87.  2-3-П Стана Митровић  100,00 20 6 Да 2-3 п 

88.  4-1 Снежана Живановић  100,00 20 7 Да 4-1 

89.  4-2 Данка Гавриловић  100,00 20 7 Да 4-2 

90.  4-3 Светлана Бошковић  100,00 20 7 Да 4-3 

91.  4-4 Верица Јовановић  100,00 20 7 Да 4-4 

92.  4-П Снежана Аксентијевић  100,00 20 7 Да 4-П 

93.  Црвица 1-3 Љубица Сарић  1 100,00 20 7 Да 1-3Ц 

94.  Јасиковице 3-4 Катарина Радовановић 1 100,00 20 7 Да 3,4 

95.  Продужени 

боравак 

Милица Јелисавчић 1 100,00 20 6 Не  

96.  1Целодневна 

настава 

Вера Радуловић 1 100,00 20 6 Да 1-ЦН 

97.  1Целодневна 

настава 

Драгана Недељковић 1 100,00 20 7 НЕ 

98.  2Целодневна 

настава 

Ана Баштовановић 1 100,00 20 7 Да 2-ЦН 

99.  2Целодневна 

настава 

Милена Вукашиновић 1 100,00 20 7 Не  

100.  Разредна 

настава 

укупно 22 2,200.00 440   

101.  Помоћна Винка Петковић 1 100,00    
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раднице 

102.  Помоћна 

раднице 

Борика Јањић 1 100,00    

103.  Помоћна 

раднице 

Рада Урошевић 1 100,00    

104.  Помоћна 

раднице 

Станица Петковић 1 100,00    

105.  Помоћна 

раднице 

Ивана  Ђокић 1 100,00    

106.  Помоћна 

раднице 

Љињана Петровић 1 100,00    

107.  Помоћна 

раднице 

Биљана  Јелисавчић 1 100,00    

108.  Помоћна 

раднице 

Станимирка  Аћимовић 1 100,00    

109.  Помоћна 

раднице 

Драгица  Милосављевић 0,6 60,00    

110.  Помоћна 

раднице 

Милош  Радосављевић 1 100,00    

111.  Помоћна 

раднице 

Марија Новотни 1 100,00    

112.  Помоћна 

раднице 

Драгана Марковић 0,7 70,00    

113.  Помоћна 

раднице 

Маријана  Јосиповић 1 100,00    

114.  Помоћна 

раднице 

Светлана   Благојевић 0,7 70,00    

115.  Помоћна 

раднице 

Ана Ђокић 0,5 50,00    

116.  Помоћна 

раднице 

Укупно  13,5 13500,00    

117.  Куварица Жељка  Милошевић 1 100,00    

118.  Куварица  Живана  Ресимић 1 100,00    

119.  Куварица  Ана Ђокић 0,5 50,00    

120.  Куварица Укупно 2,5 250,00    

121.  Домар Сретен Јелисавчић 1 100,00    

122.  Ложач Дамљан Митровић 1 100,00    

123.  Секретар Јела Јањић 1 100,00    

124.  Шеф Зорица Средојевић 1 100,00    



 
 

28 

 

Рачуноводства 

125.  Финансијски 

радник 

Гордан Јовановић 1 100,00    

126.  Педагог Слађана Кунчак 1 100,00    

127.  Психолог Мирјана Јекић 1 100,00    

128.  Пом.Директора Радмила Тутић 1 65,00    

129.  Директор Драган Јовановић 1 100,00    

130.  Библиотекар Предраг Ђурић 1 100,00    

131.   Укупно 10 965,00    
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Задужења наставника у школској 2022/2023. 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
1. Арсенијевић 

Бранка 

6-3 

Професор 

српског ј. 
6-3,6-4,7-4,7-

1,8-2 

18 1 1 1   1 1 1 24 12 1 1  1 1  40 2 11,11 

2. Арсић 

Слађана 

6-4 

Професор 

немачког ј. 

5-2,5-1,3,6-1;6-2;7-

1,3;7-2;6-3;6-4;7-4 ;8-

1;8-2,3 

18 1 2 1    1 1 24 12 1 1  1  1 40 4 22,22 
% 

3. Малешевић 

Марија 
Професор 

енглеског 

ј. 

Ц,Ј,1-П,2-3-П, 

5,6,7,8-Пилица 

8 
+ 

8 

1 2 1      20 8,66  1 1 1  2 33,

66 

/ / 

4. Благојевић 

Даница 

8-2 

Професор 

физичког 

васпитања 

6-2,6-3,6-4(2),7-2,8-

1,8-2,8-3 

20    2   1 1 24 10 1 1  2 1 1 40   
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5. Богдановић 

Видоје 

Професор 

Музичког 

васпитања 

5-1,5-2,5-3,6-1,6-2 ,6-

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

 7-4,8-1 ,8-2,8-

3,5п,8П 

20    1 3    24 10 1 1   1 3 40   

6. Драгојловић 

Петар 

 

Професор 

математике 
6-4,6-3 8 1 1 1      11 5,5  1  0,5   18   

7. Илија

шевић 

Влади

мир 

20% 

Професор 

Музичке 

културе 

6П,7П  

7п;8п уметност 

2 
+ 
2 

    1    5 2  1     8   

8. Борањац 

Драгица 

6-2 

Наставник 

биологије 

5-1,5-2,5-3,6-1, 6-

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

20   1 1  1  1 24 10 1 1  2 1 2 
 

40   

9. Јакић 

Ирена 
 

Професор 

биологије 
7-3,7-2 4   1      5 2      1 8   

10 Пурић 

Тихана  7-4 

Професор 

биологије 

7-1 ,7-4,5п,6п,7п 

6-1,3,4  ЧП 

7-1,2,3,4  МЖС 

10 
+ 
2 

 0,5 0,5    0,4 1 14, 
4 

6 0,6 1   1 1 24   

11 Јекић 

Весна 
7-3 

Наставник 

Српског ј. 

6-1,6-2,7-3,8-

1,7-2 

18 1 1 1   1 1 1 24 12 0.5 1 0.5 1 1  40 2 11,11 

12 Јелисавчић 

Марина 
Професор 
математике 

5-1,5-2,5-3,6-

1,6-2,7-4 

18 2 2 2      24 12  1  1 1 1 40 6 33,33 
% 

13 Јеремић 

Бранимир 

5-3 

Професор 
енглеског ј. 

3-1,3-2,3-3,1-1,1-2,1-

3;4П, 5-3, 8-1,8-3 

12 
+ 
6 

1 1 2    1 1 24 12 1 1  1 
 

 1 40 1 3,33% 
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14 Јеремић 

Нада 

Професор 

разредне 

наставе. 

6-1,7-2 ,7-3,7-

4,8-1,8-2,8-3,5-

1,5-2,5-3 

20   2  2    24 10  1 2 1 1 1 40   

16 Васић 

Владан  

Дипл. 

Инж. 

Орг.наука 

7-1,7-2,7-3,7-1,7-2, 
7-3,7-4,6-1, 6-2,6-
2,6-3,6-4,7п,8п, 8-
3, 8-1,8-2,7-4,5-
1,5-2,5-3,6-3 

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

17 Вранић 

Гордана  

 

Професор 

информати 

ке 

8-1,8-2,8-3 2   0,4      2,4 1     0,6  4 1 5% 

18 Новаковић 

Емилија 

Професор 

Ликовне 

културе 

5-1,5-2,5-3,6-2,6-3,6-

4,7-1,7-2,7-3, 7-4 

13 
+ 
1 

    2,8    16,8 7  1  2,2 1  28   

19 Кунчак 

Јан 
8-1 

Професор 

географије 

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

1,7-3 ,7-4 ,8-1 ,8-

2,8-3 

20   1   1 1 1 24 10 1 1  3 1  40   

21 Лазић 

Сања  

5-1 

Професор 

српског 

језика 

5-1,5-2, 5-3,8-3 18 1 1 1   1 1 1 24 12 1 1  1 1  40 1 5,55% 

22 Зекавица 

Ненад 

 

Вероучитељ 1п;2-3п;4п; 

5п;6П, 7 п 

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

23 Манојловић 

Вера 

5-2 

Професор 

физике 

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

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

2,8-3 

20  0,5 0,5   1 1 1 24 10 2 1  2 1  40 2 10% 
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24 Крстић 

Снежана  
Професор 

хемије 
6,7,8П 6  0,6 0,6      7,2 2  1  1 0.8  12   

25 

 

 

Тутић 

Радмила 

7-2 

Професор 

географије 

7-2 географија 

6-1,2,3,4;7-1,3;8-

1,2,3 грађ. 

2 

+ 

3 

       1 6 1 1 1    1 10   

26 Јевђенић 

Драгана  
 

Професор 

географије 

5-1,5-2,5-3 геогр. 

5-1,3 грађ. 

3 
+ 
1 

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

27 Миловановић 

Душан 

8-3 

Професор 

математике 
7-2, 7-3, 8-1,8-

2,8-3 

18 1 1 1   1 1 1 24 12 1 1  1 1  40 2 11,11% 

28 Милан 

Попадић 

Вероучитељ 3-4Ј;1-3-Ц,5П,; 

7-1,3 

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

29 Павловић 

Негосава  

Дипломиран 

и 

костимограф 

6-1,8-1,8-2 ,8-

3,5п,6п,7п,8п  
8-1,3 уметност 

9 
+ 
1 

    2    12 5  1    2 20   

30 Пејовић 
Сузана 

Наставник 

енглеског ј. 
5-2,7-1,7-2,6-

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

3,7-4 

18 1 2 2  1    24 12  1   1 2 40   

31 Петровић 

Ирена 
 

Професор 

енглеског 
ј. 

2-1,2-2,2-3,2-4,4-1,4-

2,4-3,4-4,5-1,8-2 

19 1 2 1  1    24 12  1  1  2 
 

40 1 5,55% 

32 Печеничић 

Десанка  

5-П 
 

Професор 

руског ј. 

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

2,3;7-1,3;5П,6П, 

8-2,3 

14 1 1,2 1    1 1 19, 
2 

9,6 1 1    1,2 32   

33 Печеничић 

Љубинка 

 

 

 
Вероучитељ
ица 

1-1;1-2;1-3;2-1,3;2-

2;2-4;3-1;3-2;3-3; 4-

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

5-3;7-4;6-1;6-2;6-3;6-

4 

20     4    24 10  1  1 1 3 40   

34 Милинковић 

Слободанка 

Вероучитељ
ица 

7-2;8-1;8-2; 8-3 4     0,8    4,8 2  1    0,2 8   
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35 Радовановић 
Драган  

Професор 

физичког 

васпитања 

5-1,5-2,5-3, 7-4 Ф и 

ЗВ 

6-1(1)6-4(1),ОФА 

5-1,3(1),5-2(1) ВДЗ 

14 

+ 

2 

   1 2,2    19, 

2 

8  1   1 2,8 32   

36 Ристић 

Весна  

8-П 

Наставник 

биологије 

и хемије 

8-П биологија 

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

1,8-2,8-3,7п,8П 

хемија 

2 
+ 
18 

 1 1   1  1 24 10 1 1  2 1 1 40   

37 Стаменић 

Никола 

6-П 

Професор 

физичког 

васпитања 

6-1(2)7-1,7-

3,5п,6п,7п,8П 

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

38 Бојана 

Петронијев

ић 

 

Професор 

српског 

језика 

Пилица: 

5,6,7. и 8.р. 

17 1 2 1  0,8 1   22, 
8 

11,4  1 1 1 0.8  38   

39 Станојевић 

Жељко 

7-1  

Професор 

Техничког 

и технол. и 

информат. 

5-1,5-2, 5-3, 5-

п,6п,6-1 

информатика 
6-2,6-3,6-4,7-1,5п-

6п-7п-8П ТиТ 

6 
+ 
14 

    2  1 1 24 10 1 1  3 1  40 2 10% 

40 Џекулић 

Весна 

6-1 

Професор 

историје 

5-1,6-1,6-2,6-3,6-4,7-

1,7-2,7-3,7-4 ,8-1 ист. 

7-1,2,3,4 ФСД 

19 
+ 
1 

 0,5 0,5   1 1 1 24 10 1 1 1 2 
 

1  40   

41 Штрбац 

Силвана 

7-П 

Наставник 

историје, 

географије 

5-2,5-3, 8-2,8-

3,5--8П ист. 

5—8П гео. 

 
13 
+ 
7 

 

 0,5 0,5 .1  1  1 24 10 1 1  2 1 1 40   
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                   СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ` 
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1. 

Аксентијевић 

Снежана 4-П 

18 Грађ. вас. 
 

 
  1 

1  
  1 

 
  1 

 1 1 24 10 1 1  

 
1 1 1 1 40 

  
2. 

Аћимовић 
Гордана 3-3 

 
  18 

Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1  
40 

 3 
3. 

Баштовановић 
Ана 2-4 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1  
40 

  
4. 

Бошковић 

Светлана  4-3 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

  
5. 

Вукашиновић 

Милена  

2-4 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

 6 
6. 

Гавриловић 

Данка 4-2 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

  
7. 

Ђокић 

Стаменић 

Ана 1-2 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 
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8. Живановић 

Снежана   

4-1 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

9. Злојутро 

Биљана   

3-2 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

11. Јовановић 

Верица 
4-4 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1 1 1 1  1 40 

12. Јовановић 

Наташа 2-1 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

13. Сарић 

Љубица 

1-3 Црвица 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

14. Милановић 

Наташа 2-3 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

15. Митровић 
Стана 2-3П  

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

16. Радовановић 

Катарина 

Јасиковице 

3-4Ј 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

17. Радуловић 

Вера 1-3 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

18. Средојевић 
Весна 1-П 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 
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19. Тришић 
Матић 

Катарина   

3-1 

18 Грађ. вас. 1 1 1 1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

20. Тришић 
Јевтић 

Снежана   

1-1 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

 
21 

Ресимић Драган 

2-2 

18 Грађ. вас. 1  1 1 1 1 1 24 10 1 1  1 1 1 1 40 

22.  

Драгана 

Недељковић1-3 

18 Грађ. Вас.  
1 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
24 

 
10 

 
1 

 1   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 

Школске 2022/23. у 1.р., 2. и 3.р је предмет Дигитални свет, док је у 4. разреду предмет Пројектна настава. Школске 2022/23 у 3. разреду уведена је додатна 

настава. 

Стручни сарадници су: Слађана Кунчак-педагог, Мирјана Јекић психолог 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 

Мирјана Јекић психолог обавља следеће послове у оквиру 40.часовне радне недеље  
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- праћење и проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и владању -5 

- саветодавни рад са ученицима -3 

 - васпитно-образовни и корективни рад са ученицима који имају тешкоће у развоју -3 

-превенција развојних поремећаја-3 

-превенција код ученика са тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању-3 

 -педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

- педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-наставног рада -1 

- сарадњу и саветодавни рад са родитељима -1 
        - учешће у стручним органима школе;-1 

        - сарадњу са стручним институцијама и друштвеном средином; -1 

-педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

- педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-наставног рада -1 

- сарадњу и саветодавни рад са родитељима -1 

-педагошко-инструктивни рад, слободно време ученика, различитости-3 ..................... 30  часова непосредног рада са ученицима, родитељима 

ученика, наставницима и другим стручним сарадницима школе 

-припреме .............................................................................................................................. 10 

 

Укупно. 40 
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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 ........................................................................................ 35 

-припреме ........................................................................................................................... 3 

-педагошка документација-1 

-стручно усавршавање-1 

-рад са наставницима 

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

-остале активности ........................................................................................................... 2 
Укупно................................................................................................................................40 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

шк.2022/2023. 

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

Основне школе за школску 2022/2023. годину("Службени гласник - Просветни гласник", број 
5 од 14. јуна 2022) 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 четвртак 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 

30. децембра 2022. године. Прво тромесечје је планирано за 12. новембар 2022. године, а подела 

књижица за прво полугодиште планирана је 04.јануара  (среда) 2023. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак 23.јануара 2023. године. Друго полугодиште 

се завршава у уторак 6. jуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак 20. јуна 

2023. године за ученике од првог до седмог разреда ( када и почиње летњи распуст). 

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст, дакле у следећој сезони 

 неће бити јесењег распуста током новембра . 

                Зимски распуст - почиње у понедељак 2. јануара  2023. године, а завршава се у петак, 

20. јануара 2023. године.  

Дан државности – се празнује од  15. до 16.02. а петка 17. 02..2023.дан нерадни распуст. 

Пробни завршни испит  ученици ће полагати  у петак 24. и суботу 25.03. 2023. Године. 

Пролећни распуст почиње понедељак 10.  априла 2023. године, а завршава се у уторак, 

18. априла 2023. године. 

Празници 

У школи се празнује радно: 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату -празнује се 21. октобра 2022. г. 

Свети Сава –  Дан духовности-  у петак  27. јануара 2023. Године. 

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

светском рату- 22. априла 2023. године  

Дан победе -9. маја 2023. године. 

Видовдан - спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године. 

Свети Сава и Видовдан празнују се 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 када 

падају у недељу. 

У школамасе обележавају:  
Дан просветних радника- уторак, 8. новембар 2022. године  

Међународни дан матерњег језика- уторак 21. фебруар 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог 

српског министра просвете- понедељак 10. април 

Јесењи крос и пролећни крос планирани се у октобру  односно у априлу  

Треће тромесечје је планирано за 08. април 2023. године. 

 Завршнио испит  ученици ће полагати  у среду 21. јуна, четвртак 22. јуна и петак  23. 

јуна 2023. Године. 

Свечана подела сведочанстава о завршеном 8. разреду, обавиће се у петак 9. јуна 2023. 

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

дипломе ђака генерације у понедељак 26.06.2023. 

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

среду 28. јуна 2023. године. 

НАПОМЕНА: Према Школском календару за 2022/2023. недостаје један петак, а вишак 

је један четвртак . На Активу директора основних и средњих школа наше општине договорили 

смо се да: 26.01.2023.(четвртак), имамо часове по распореду за петак.  

 

Бајина Башта: 31.8.2022. 
Директор школе  

Драган  Јовановић
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РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Време реализације екскурзија по разредима:   

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА 
 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије 

 - Циљ екскурзије,као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци екскурзије су: 

 

  – проучавање објеката и појава у природи; 

  – уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

  – развијање интересовања за природу и еколошких навика; 

  – упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

  – развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима,спортским 

потребама и навикама,развијање позитивних социјалних односа; 

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

  – подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који 

обилазе и упознају. 
 

 ПАРТИЈА 1 

Дестинација Бајина Башта,Кадињача(обилазак спомен комплекса),Ужице 

 

( Позориште-гледање позоришне представе за децу),  посета Парку 

дечије  

 

радости ,,Бели јелен“ у селу Љубање,Ужице,Кадињача, Бајина Башта 

 

Програм путовања Организација и реализација екскурзије за ученике 1. разреда. 

 

Окупљање ученика и одељенских старешина планиран је око 8.30 часова 

испред спортске хале у Бајиној Башти.Уз присуство директора школе 

обавиће се  преглед аутобуса од стране полицијске управе.Ученици би били 

смештени у два аутобуса. 

 

Полазак је планиран око 9.00,и на Кадињачу  бисмо требали стићи око 

9.45часова.По доласку на Кадињачу уследиће  доручак,затим обилазак 

спомен комплекса Кадињача,фотографисање.Потом ће  водич упознати 

ученике са прошлошћу-битка у 2. светском рату , симболиком споменика и 

значајем краја за српски народ.Након тога,уследиће наставак пута ка 

Ужицу. 

 

Пут настављамо око 11.30 ка Ужицу. Организован одлазак до позоришта и 

гледање позоришне представе која ће бити раније најављена и договорена 

са организаторима( почетак 12.00).  

 Следеће одредиште биће посета Парку дечје радости „Бели јелен“,долазак 

око 14.00. Ученици ће имати спортско-забавне активности, упознавање са 

животињама које насељавају парк (посебна атракција је бели јелен). 
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Око 17.00 часова  кренућемо  за Бајину Башту.  

 

 

Трајање један дан 

Време реализације Крај маја –  почетак јуна 2023.године 

 

Аранжман обухвата  

-посету Кадињачи 

-гледање позоришне представе 

-посету Парку дечје радости „Бели јелен“ 

 

-пратњу лиценцираног водича 

Максималан број 

ученика 

На екскурзију ће ићи око 80 ученика 

Напомена: Екскурзија се изводи ако се изјасни, након избора понуде, 

минимум 60%  од укупног броја ученика првог разреда 

 

Број наставника: 

Шест наставника са накнадом: Снежана Тришић Јевтић, Ана Ђокић 

Стаменић, Вера Радуловић, Драгана Недељковић, Катарина Радовановић, 

Љубица Сарић 
 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије 

 - Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 -Задаци екскурзије су: 

  – проучавање објеката и појава у природи; 

  – уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима; 

  – развијање интересовања за природу и еколошких навика; 

  – упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

  – развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа; 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

   - Упознавање са парком природе Мокра Гора 

    - Обилазак Дрвенграда 

    - Посета извору Беле воде 

    - Обилазак главне железничке станице и станице Јатаре 

    - Посета парку дечије радости ,,Бели јелен“ у селу Љубање 

3. Планирани број ученика: 

 - На екскурзију ће ићи око 96 ученика 

Напомена: Екскурзија се изводи ако се изјасни, након избора понуде, минимум 60%  од укупног 

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

  – подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који 

обилазе и упознају. 
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броја ученика првог разреда 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:  

    Наставници:  Наташа Јовановић,Драган Ресимић ,Наташа Милановић, Ана Баштовановић, 

Милена Вукашиновић и Стана Митровић (ИО Пилица) 

Јована Божић (педагошки асистент - пратилац)  

5. Трајање екскурзије:   -Екскурзија је једнодневна. 

6.Време реализације: Крај маја –  почетак јуна 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Калуђерске Баре - Мокра Гора – Бела Земља - Љубање – Ужице – Кадињача - 

Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију екскурзије задужена је агенција. 

9. Начин финансирања: 

   -Екскурзију финансирају родитељи ученика.  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије 

 - Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци екскурзије су: 

  – проучавање објеката и појава у природи; 

  – уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима; 

  – развијање интересовања за природу и еколошких навика; 

  – упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

  – развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа; 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

   - посета етно селу Сирогојно,посматрање,слушање и упознавање са изгледом сеоског домаћинства 

у прошлости(вајати,огњиште,млекар…) 

-посета Стопића пећини,посматрање,слушање и упознавање са изгледом уређене пећине,пећинским 

накитом,кадама…) 

-посета Златибору-трг и Дино парк  

3. Планирани број ученика:   

 - На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 3. Разреда(oкo 50) 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су наставници трећег разреда:  

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

  – подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који 

обилазе и упознају. 
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    Катарина Тришић Матић, Биљана Злојутро,Гордана Аћимовић 

5. Трајање екскурзије: 

   -Екскурзија је једнодневна. 

6.Време реализације: Крај маја –  почетак јуна 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Сирогојно - Стопића пећина  - Златибор ( Дино парк ) - Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију екскурзије задужена је агенција. 

9. Начин финансирања:    

   -Екскурзију финансирају родитељи ученика. 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије 

 - Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 -Задаци екскурзије су: 

  – проучавање објеката и појава у природи; 

  – уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним  условима; 

  – развијање интересовања за природу и еколошких навика; 

  – упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

  – развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа; 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

   - Упознавање са културно- историјским знаменитостима Ваљева и околине 

    - Обилазак Бранковине, родног места Десанке Максимовић, места на коме је сахрањена 

    - Посета музеју, Муселимов конак 

    - Обилазак ужег центра града Ваљева, Тешњар 

3. Планирани број ученика:  106 

 - На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 4. разреда.(око 64 ученика) 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:  

  -  Наставници са накнадом – 5 наставника.:Снежана Живановић,Данка Гавриловић,Светлана 

Бошковић,Верица Јовановић , Снежана Аксентијевић  (4.р Пилица),  издвојена одељења Радовановић 

Каћа (ИО Јасиковице),Љубица Сарић (ИО Црвица)- Педагошки асистент  - пратилац ученика,без 

накнаде - 1 .-Огњен Јеличић 

5. Трајање екскурзије: 

   -Екскурзија је једнодневна. 

  – схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

  – подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који 

обилазе и упознају. 
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6.Време реализације: Крај маја –  почетак јуна 2022.године 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Бранковина - Ваљево- Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију екскурзије задужена је агенција. 

9. Начин финансирања: 

   -Екскурзију финансирају родитељи ученика. 

 

План и програм екскурзије ученика 5. разреда 
1. Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије 

- Циљ екскурзије:  
а. Образовни:  Ученици ће непосредно упознати културно наслеђе и привредно достигнуће 

западног дела Србије, тј. Подриња. Током екскурзије имаће могућност да прошире знања и стекну 

нова знања о географском положају и карактеристикама рељефа, површинских вода и климе тог 

подручја.Упознаће његове културно-историјске и природне вредности. 

б. Васпитни: Социјализација ученика, развијање другарских односа и међусобне сарадње, 

уважавања, толеранције, одговорног односа према себи, другима и окружењу. 

-Задаци екскурзије:  
- Упознавање начина живота и рада људи других крајева Србије; 

- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима као и 

позитивним социјалним односима; 

- Развијање интересовања за природу и еколошке навике. 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

- Полазак 7 .00 час Бајина Башта 

- Обилазак Соко Града и упознавање са лепотама тог краја ( црква и манастирски конак); 

-Пауза Сунчана река –освежење , тоалет. 

- Обилазак  Лознице и упознавање са историјатом места; 

- Посета манастиру Троноши и малом музеју у оквиру манастирског поседа посвећеног првим 

школама у Србији ( школа коју је похађао Вук Стефановић Караџић); 

- Облазак Тршића, родног места и куће Вука Стефановића Караџића; 

- Обилазак Бање Ковиљаче и упознавање са једном од најлепших бања у Србији. 

3. Планирани број ученика:  
-бр.ученика 101  

- број наставника 5 , један педагошки асистент 

- На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика 5. разреда (око 50 ученика) 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

- Носиоци предвиђених садржаја и активности су професори предметне наставе и одељенске 

старешине 5. разреда:  

Драгица Борањац, Весна Џекулић, Бранка Арсенијевић, Слађана Арсић и Никола Стаменић ( ИО 

Пилица , Наташа Марковић-П.асистент). 

5. Трајање екскурзије:  
- Екскурзија је једнодневна. 

6. Путни правац: 

- Бајина Башта - Соко Град – Лозница – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Бајина Башта. 

7. Техничка организација: 
- За технишку организацију екскурзије задужена је агенција. 

8. Начин финансирања: 
- Екскурзију финансирају родитељи ученика. 
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План и програм екскурзије ученика 6. разреда 
 

Дестинација Бајина Башта – Ужице – Чачак – Топола – Опленац – Аранђеловац – 

Лазаревац – Ваљево – Бајина Башта 

Програм путовања Полазак у јутарњим сатима испред Спортске хале, око 7 часова. Путовање 

до Тополе са првом паузом у Тучкову, у ресторану Мерак. 

Обилазак Карађорђеве куће и цркве; шетња ка Опленцу, обилазак 

задужбине Краља I Петра Карађорђевића у којој се налази гробница 

династије Карађорђевић. 

Наставак пута ка Аранђеловцу где је предвиђена пауза за ручак и шетња 

Великим парком. 

Наставак пута према Лазаревцу, граду где се налази спомен-костурница 

где леже остаци српских војника из Првог светског рата.  

Повратак у Бајину Башту са паузом на изласку из Ваљева – ресторан Дуга. 

Долазак у Бајину Башту испред Спортске хале (око 20 часова). Ученицима 

из Пилице омогућити превоз до Пилице. 

Трајање Један дан 

Време реализације Мај – јун 2023. 

Аранжман 

обухвата: 

УЛАЗНИЦЕ: урачунати у цену излета све улазнице које се плаћају. 

Максималан број 

ученика 

Пет одељења шестог разреда у којима има укупно 104 ученика. 

Број одељењских 

старешина 

Одељења и одељењске старешине (пет): 

VI/1: Жељко Станојевић 

VI/2: Радмила Тутић 

VI/3: Весна Јекић 

VI/4: Тихана Пурић 

VI/5 Пилица: Силвана Штрбац 

Пратиоци групе 

које обезбеђује 

понуђач 

Агенција мора обезбедити водича уз сваку групу. 

Превоз:  

Висококомфорним, високоподним туристичким аутобусом (телевизор, клима, фрижидер, двд) и то 

до 5 година старости, на релацији по програму који испуњава одредбе Закона о превозу друмском 

саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. 

закони) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.) 

 

План и програм екскурзије ученика 7. разреда 
Циљ екскурзије 

-Упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини 

-Упознавање са културним , историјским и духовним наслеђем краја који обилазе 

-Упознавање са привредним достигнућима краја који обилазе 

Задаци екскурзије: 

-Проучавање објеката и појава у природи и друштвеној заједници 

-Развијање интересовања за географију, културу и историју своје земље 

-Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 
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-Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 

-Развијање позитивних социјалних односа 

Садржаји којима се постављени циљеви остварују: 

-Упознавање са културно-историјским знаменитостима Новог Сада, Сремске Митровице и Суботице 

-Обилазак Музеја Срема у С. Митровици 

-Посета Петроварадинској тврђави 

-Обилазак природног резервата Палић и палићког зоолошког врта  

-Посета  Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима 

Планирани број ученика: 84 

Носиоци садржаја и активности: Вођа пута, одељењске старешине седмог разреда, педагог и 

директор школе 

Трајање екскурзије: два дана 

Путни правац: Бајина Башта- Ковиљача (Сунчана река)- Сремска Митровица –Петроварадин – 

Суботица – Сремски Карловци – Шабац – Ваљево – Бајина Башта 

Програм путовања : Полазак Бајина Башта –јутарњи часови 7.00.час , краћа пауза освежење и 

тоалет, 

„Музеј Срема“ у Сремској Митровици- обилазак музеја са експонатима из римског периода који 

сведочи о римском граду Сирмијуму,  као и разгледање  природњачке збирке. 

Петроварадин- посета Петроварадинској тврђави са циљем да деца стекну сазнања о њеној изградњи 

и улози у прошлости, посета музеју,  као и посматрање Новог Сада са тврђаве. 

Пролазак кроз Нови Сад ради упознавања знаменитости града, важних историјских, верских и 

културних објеката и разгледање центра града. 

Суботица- смештај ученика у хотелу, дружење на вечерњој журци , а сутрадан одлазак на Палић и 

обилазак зоолошког врта са елементима ботаничке баште. По повратку у Суботицу предвиђен је 

обилазак Градске куће и центра града. 

Сремски Карловци-  обилазак Карловачке гимназије и упознавање са њеном историјом, вредном 

библиотеком и изложбом минерала.Повратак за Бајину Башту 

 Техничка организација: Туристичка агенција 

Начин финансирања: Екскурзију финансирају родитељи ученика 

 

 

План и програм екскурзије ученика 8. разреда 
 

 

Циљ екскурзије 

-Упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини 

-Упознавање са културним , историјским и духовним наслеђем краја који обилазе 

-Упознавање са привредним достигнућима краја који обилазе 

Задаци екскурзије: 

-Проучавање објеката и појава у природи и друштвеној заједници 

-Развијање интересовања за географију, културу и историју своје земље 

-Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 

-Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 

-Развијање позитивних социјалних односа 

1. Посета Природњачком центру у Свилајнцу и обилазак  четири изложбе: Геолошки времеплов, 

Свет диносауруса, Свет минерала и стена, Биодиверзитет Србије и забавни парк , у 

спољашњем делу  са репликом  

Diplodocus-a, моделом  вулкана и минијатурним језером. 

 

2. Обилазак Ресавске пећине која је богата бројним дворанама, каналима, галеријама, стубовима, 

сталактитима, сталагмитима, драперијама, окамењеним водопадима. 

 

3. Обилазак брда Чегар  и Споменика културе који је подигнут на месту где се одиграла битка на 

Чегру. 
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4. Ниш- долазак у хотел, смештај, вечера , дружење у дискотеци. 

 

5. Доручак, а затим  обилазак  Ћеле куле, и Меморијалног комплекса „12 фебруар“. Након тога 

предвиђен је обилазак центра Ниша. 

 

6. Повратак у Бајину Башту након ручка. 

Планирани обухват ученика: најмање 60% ученика осмог разреда. 

Укупан број ученика 84. 

Носиоци припреме, организације и извођења  екскурзије су : директор школе, стручни  вођа 

путовања и одељењске старешине ученика осмог разреда. 

Финансирање екскурзије врше родитељи ученика. 

Трајање: дводневна екскурзија са поласком у 7 часова и повратком до 22 часа 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА 

 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи 

 - Циљ наставе у природи, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци наставе у природи су: 

 
 -Контакт са са природом (Развијање осећаја за лепоту  и хармонију облика, богатство боја звукова и 

мириса) 

-Социјализација (повезивање у чвршћи колектив, зближавање ученика, боље упознавање, развој 

сарадње, толеранције и сл.)  

-Емоционални развој (стицање самопоуздања, сазревање итд.) 

-Физичко и здравствено васпитање (физичке активности-пешачење, спорт, јутарња гимнастика, 

природни облици кретања, боравак на свежем ваздуху, на сунцу, правилна исхрана и сл.) 

-Развој хигијенских навика (лична хигијена, хигијена заједничког простора, брига о личним 

стварима, брига о туђим стварима и намештају) 

-Развој културних навика (понашање за столом, понашање у новом окружењу..) 

-Радно васпитање (развијање техничке и радне културе, стваралачког односа према раду, практично 

ангажовање у одржавању и стварању повољнијих услова за живот и рад, развијање спретности, 

издржљивости и одговорности у активностима које захтевају одређене физичке напоре...) 

-Развијање еколошке свести (чување природе и њених објеката, правилан однос према биљном и 

животињском свету, навике чувања воде, штедња енергије,..) 

-Богаћење знања (упознавање краја у ком се борави, објеката, биљних и животињских врста, учење 

на конкретним примерима , буђење радозналости, истраживачког духа и сл.) 

-Развој патриотизма (стицање правих представа о знаменитостима прошлости, архитектури и 

сликарству кроз непосредни контакт и искуствени доживљај) 
 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

 Упознавање са флором и фауном Златибора 

 Посматрање и упознавање са облицима рељефа планинског краја 
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 Обилазак Златибора и упознавање са типом насеља,тамношњом архитектуром и културом 

становништва     

 Обилазак споменика, посета ергели коња, метеоролошкој станици и Дино парку 

 Свакодневне шетње 

 Учење нових игара 

 Спортска такмичења 

 Слушање, певање, плесање „у диско клубу”, разна такмичења 

 Цртање и сликање  

 Лична хигијена 

 Хигијена одеће и обуће 

 Хигијена собе 

 Исхрана 

3. Планирани број ученика: 

 -На Наставу у природи ће ићи најмање 80% ученика 1. разреда ( око 65 ученика). 

 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:  

    Наставници:  Снежана Тришић Јевтић , Ана Ђокић Стаменић , Вера Радуловић ,Драгана 

Недељковић 

 

5. Трајање наставе у природи: 

   -8 дана(7 ноћења) 

6.Време реализације: Мај –  почетак јуна 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Златибор  - Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију Наставе у природи  задужена је агенција. 

9. Начин финансирања: 

   -Наставу у природи  финансирају родитељи ученика.  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 

 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи 

 - Циљ наставе у природи, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци наставе у природи су: 

 
 -Контак са са природом (Развијање осећаја за лепоту  и хармонију облика, богатство боја звукова и 

мириса) 

-Социјализација (повезивање у чвршћи колектив, зближавање ученика, боље упознавање, развој 

сарадње, толеранције и сл.)  

-Емоционални развој (стицање самопоуздања, сазревање итд.) 
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-Физичко и здравствено васпитање (физичке активности-пешачење, спорт, јутарња гимнастика, 

природни облици кретања, боравак на свежем ваздуху, на сунцу, правилна исхрана и сл.) 

-Развој хигијенских навика (лична хигијена, хигијена заједничког простора, брига о личним 

стварима, брига о туђим стварима и намештају) 

-Развој културних навика (понашање за столом, понашање у новом окружењу..) 

-Радно васпитање (развијање техничке и радне културе, стваралачког односа према раду, практично 

ангажовање у одржавању и стварању повољнијих услова за живот и рад, развијање спретности, 

издржљивости и одговорности у активностима које захтевају одређене физичке напоре...) 

-Развијање еколошке свести (чување природе и њених објеката, правилан однос према биљном и 

животињском свету, навике чувања воде, штедња енергије,..) 

-Богаћење знања (упознавање краја у ком се борави, објеката, биљних и животињских врста, учење 

на конкретним примерима , буђење радозналости, истраживачког духа и сл.) 

-Развој патриотизма (стицање правих представа о знаменитостима прошлости, архитектури и 

сликарству кроз непосредни контакт и искуствени доживљај) 
 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

 Упознавање са флором и фауном Златибора 

 Посматрање и упознавање са облицима рељефа планинског краја 

 Обилазак Златибора и упознавање са типом насеља,тамношњом архитектуром и културом 

становништва     

 Обилазак споменика, посета ергели коња, метеоролошкој станици и Дино парку 

 Свакодневне шетње 

 Учење нових игара 

 Спортска такмичења 

 Слушање, певање, плесање „у диско клубу”, разна такмичења 

 Цртање и сликање  

 Лична хигијена 

 Хигијена одеће и обуће 

 Хигијена собе 

 Исхрана 

3. Планирани број ученика: 

 -На Наставу у природи ће ићи најмање 80% ученика 2. разреда ( око 65 ученика). 

 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи другог разреда:  

    Наставници:  Наташа Јовановић,Драган Ресимић ,Наташа Милановић, Ана Баштовановић, 

Милена Вукашиновић  

 

5. Трајање наставе у природи: 

   -8 дана(7 ноћења) 

6.Време реализације: Мај –  почетак јуна 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Златибор  - Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију Наставе у природи  задужена је агенција. 
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9. Начин финансирања: 

   -Наставу у природи  финансирају родитељи ученика. 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА 

 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи 

 - Циљ наставе у природи, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци наставе у природи су: 

 
 -Контак са са природом (Развијање осећаја за лепоту  и хармонију облика, богатство боја звукова и 

мириса) 

-Социјализација (повезивање у чвршћи колектив, зближавање ученика, боље упознавање, развој 

сарадње, толеранције и сл.)  

-Емоционални развој (стицање самопоуздања, сазревање итд.) 

-Физичко и здравствено васпитање (физичке активности-пешачење, спорт, јутарња гимнастика, 

природни облици кретања, боравак на свежем ваздуху, на сунцу, правилна исхрана и сл.) 

-Развој хигијенских навика (лична хигијена, хигијена заједничког простора, брига о личним 

стварима, брига о туђим стварима и намештају) 

-Развој културних навика (понашање за столом, понашање у новом окружењу..) 

-Радно васпитање (развијање техничке и радне културе, стваралачког односа према раду, практично 

ангажовање у одржавању и стварању повољнијих услова за живот и рад, развијање спретности, 

издржљивости и одговорности у активностима које захтевају одређене физичке напоре...) 

-Развијање еколошке свести (чување природе и њених објеката, правилан однос према биљном и 

животињском свету, навике чувања воде, штедња енергије,..) 

-Богаћење знања (упознавање краја у ком се борави, објеката, биљних и животињских врста, учење 

на конкретним примерима , буђење радозналости, истраживачког духа и сл.) 

-Развој патриотизма (стицање правих представа о знаменитостима прошлости, архитектури и 

сликарству кроз непосредни контакт и искуствени доживљај) 
 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

 Упознавање са флором и фауном Дивчибара 

 Посматрање и упознавање са облицима рељефа планинског краја,шумским и ливадским 

пространствима планине Маљен 

 Планинарење и шетња до удаљених планинских врхова:  Краљев сто,Црни врх,Велики и Мали 

Голубац,као и видиковца Паљба. 

 Обилазак Дивчибара,упознавање са типом насеља,обилазак споменика и цркве. 

 Устајање,јутарња хигијена,спремање кревета 

 Јутарње  вежбе 

 Доручак 

 Шетња 

 Припрема за ручак 

 Ручак 

 Наставне активности 

 



 
 

46 

 

 Одмор и самосталне активности по избору ученика 

 Физичко-рекреативне и спортске активности 

 Припрема за вечеру 

 Вечера 

 Активности културно-забавног карактера 

 Припрема за спавање 

 спавање 

3. Планирани број ученика: 

 -На Наставу у природи ће ићи најмање 80% ученика 3. разреда ( око 65 ученика).Изузетно 60% 

ученика истог разреда(одељења) 

 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи трећег разреда:  

    Наставници:  Катарина Тришић Матић,Биљана Злојутро,Гордана Аћимовић 

5. Трајање наставе у природи: 

   -8 дана(7 ноћења) 

6.Време реализације: Мај –  почетак јуна 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Дивчибаре  - Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију Наставе у природи  задужена је агенција. 

9. Начин финансирања: 

   -Наставу у природи  финансирају родитељи ученика.  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 

 

1.Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи 

 - Циљ наставе у природи, као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. 

 

 -Задаци наставе у природи су: 

 
 -Контак са са природом (Развијање осећаја за лепоту  и хармонију облика, богатство боја звукова и 

мириса) 

-Социјализација (повезивање у чвршћи колектив, зближавање ученика, боље упознавање, развој 

сарадње, толеранције и сл.)  

-Емоционални развој (стицање самопоуздања, сазревање итд.) 

-Физичко и здравствено васпитање (физичке активности-пешачење, спорт, јутарња гимнастика, 

природни облици кретања, боравак на свежем ваздуху, на сунцу, правилна исхрана и сл.) 

-Развој хигијенских навика (лична хигијена, хигијена заједничког простора, брига о личним 

стварима, брига о туђим стварима и намештају) 

-Развој културних навика (понашање за столом, понашање у новом окружењу..) 
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-Радно васпитање (развијање техничке и радне културе, стваралачког односа према раду, практично 

ангажовање у одржавању и стварању повољнијих услова за живот и рад, развијање спретности, 

издржљивости и одговорности у активностима које захтевају одређене физичке напоре...) 

-Развијање еколошке свести (чување природе и њених објеката, правилан однос према биљном и 

животињском свету, навике чувања воде, штедња енергије,..) 

-Богаћење знања (упознавање краја у ком се борави, објеката, биљних и животињских врста, учење 

на конкретним примерима , буђење радозналости, истраживачког духа и сл.) 

-Развој патриотизма (стицање правих представа о знаменитостима прошлости, архитектури и 

сликарству кроз непосредни контакт и искуствени доживљај) 
 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви остварују 

 Упознавање са флором и фауном Златибора 

 Посматрање и упознавање са облицима рељефа планинског краја Србије 

 Обилазак Златибора и упознавање са типом насеља,тамношњом архитектуром , културом 

становништва,делатностима ,...     

 Обилазак споменика, посета ергели коња, метеоролошкој станици и Дино парку 

 

3. Планирани број ученика: 

 -На Наставу у природи ће ићи најмање 80% ученика 4. разреда ( око 71 ученик). 

 

4. Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

    -Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи четвртог разреда:  

    Наставници: Верица Јовановић,Светлана Бошковић,Данка Гавриловић и Снежана 

Живановић 
 

5. Трајање наставе у природи: 

-8 дана(7 ноћења) 

6.Време реализације: Мај – 2023.године 

 

7. Путни правац: 

    Бајина Башта – Златибор  - Бајина Башта 

8. Техничка организација: 

    -За техничку организацију Наставе у природи  задужена је агенција. 

9. Начин финансирања: 

   -Наставу у природи  финансирају родитељи ученика 

 

 
 

5. 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. 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

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 плана Наставничког већа (стални тимови и 

комисије) 

- Дежурство наставника  

-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.;109/2021), 
-Организација рада школе 

-Извештавање Наставничког већа о бројном стању ученика 
који раде по ИОП-у и остварености индивидуалних планова 

 

 

усмено 

излагање,извеш 

тај 

 

-дискусија 

 

Директор, 

помоћник директора, 

 

педагог , 

пссихолог, 

чланови тимова 

Новемб. Школски развојни план   

 
-Разматрање реализације програмских задатака, успеха и 

дисциплине ученика на крају првог класификационог пер. 

-Изостајања ученика и сарадња са родитељима 
-Анализа постигнућа наших ученика на ЗИ шк.2021/22. 

-Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и 

секције 

-Реализација годишњег програма рада 

Израда школског развојног плана 

 

-извештај 
 

-дискусија 

 

-извештај, дис. 

 

 

 

-подела 

задужења 

директор, помоћник 

директора, 

 

-директор школе 

стручни сарадници, 
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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 
 

-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 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 -Организовање припрема ученика осмих разреда за 

полагање завршних испита 

-Припреме за упис ученика осмих разреда у средње 

школе 

-планирање прославе јубилеја 170 година постојања 

Школе 

 

-договор 

-извештај 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

  Комисија за избор 

ученика генерације 

Јун --Извештај комисије за избор ученика генерације и 
предлог Наставничком већу, као и доделе награда и 
диплома ученицима 8.разреда 
-Усвајање успеха ученика- 8.р. 
-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 

2022/2023. 

-Припреме за израду ГПРШ за школску 2023/24. 
-Планирање фонда часова и подела (прелиминарна) 

задужења наставника за школску 2023/24. 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 

  
 

 

  

 

Комисија за избор ученика генерације врши бодовање 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 6. јуна 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. 

 

 

* 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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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, 

-Договор око прозивке ученика 

-Упознавање одељења из угла педагога и 

психолога 

- 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; „Сл. Гласник 

РС, br. 109/2021.), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

обавезне наставе, обавезних изборних 

програма, изборних програма, осталих 

активности , угледних часова. 

(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 
 

-Родитељски састанци (Избор чланова Савета 

родитеља) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије, 

планирање, 

спровођење и 

сређивање 

анкета 

Учитељи, 

педагог, 

психолог 

директор, 

помоћник 

директора 
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Октобар, Март, 

Април 

- Планирање и примена дидактичко- 

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи, 

педагог 

 
-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

  

 
педагог 

 
-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

  

 
психолог 

Током године    

 -Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика , развој и напредовање 

ученика 

  
 

Руководилац 

већа 

 -Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

  

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) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 
 

Руководилац 

већа,педагог, 

директор 

 
-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 
тромесечја 

  

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 

 
-Остварени резултати у допунској настави 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководилац 

већа 

Учитељи, 

педагог, 

психолог 

Јун -Анализа реализације програмских задатака 
и успех ученика на крају другог полугодишта 
 

састанци, 
извештаји, 

Учитељи, 
педагог 
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Током године 

 

-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 учитељи 1програма стручног већа и носиоци праћења: Састанци 

одељенског већа. Чланови већа су учитељи првог разреда матичне школе и издвојених одељења, 

као и вероучитељи и наставници енглеског језика 

 

 

  Програм одељењског већа ДРУГОГ 
 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август и 

Септембар 

 

 

 

 

 

током године 

Упознавање већа  о начину рада школе – 

одлука тима за школе. 

 

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 ; „Сл. Гласник 

РС, br. 109/2021.), 

 

-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 , угледних часова. 

 

-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.разреда, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Одељенско веће 

2.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 

 

- Планирање и примена дидактичко- 

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 2.. 

разреда, 

педагог,психолог 

 
-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

  
психолог 

 
-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

  
педагог 

Током године -Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика, развој и напредовање 

ученика 

  
Руководиоци већа 

 
-Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

  

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) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 
 

Руководиоци 

већа,педагог, 

психолог,ди

ректор 

 
-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 

тромесечја 

  

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 , 
психолог 

 

 

-Педагог 



 
 

54 

 

Април-мај   Педагог, 

одељенско веће 

2.разреда 

 
-Реализација програмских задатака и успеха 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

-Сарадња са наставницима по договору  

-Остварени резултати у допунској настави 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци већа 

Учитељи, педагог 

-Одељенско веће 
2. Разреда 

 -Припрема приредбе за пријем првака   

Јун -Анализа реализације програмских задатака 

и успех ученика на крају другог 

полугодишта 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи, педагог 

 
-Сарадња са одељенским већем 

4.разреда(будући 5.разред) 

 
-Одељенско веће 

4.разреда 

 

 
Током године 

-Анализа рада већа током протекле године, 

планирање рада за наредну годину, избор 

руководиоца већа 

  
Руководиоци 

већа, педагог, 

учитељи 

 -Документација (вођење документације о 

раду, прописане законом, контрола 

праћења, да ли се и како води 

документација) 

  

 

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 
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            Програм одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда 
 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август и 

Септембар 

 

 

 

 

 

током године 

Упознавање већа  о начину рада школе – 

одлука тима за школе. 

 

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 ; „Сл. Гласник 

РС, br. 109/2021.), 

 

-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 , угледних часова. 

 

-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  

3. разреда, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Одељенско веће 

3.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 

 

- Планирање и примена дидактичко- 

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 3. 

разреда, 

педагог,психолог 

 
-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

  
психолог 

 
-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

  
педагог 

Током године -Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика, развој и напредовање 

ученика 

  
Руководиоци већа 

 
-Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

  

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) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 
 

Руководиоци 

већа,педагог, 

психолог,ди

ректор 

 
-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 

тромесечја 

  

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 , 
психолог 

 

 

-Педагог 
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Април-мај   Педагог, 

одељенско веће 

3.разреда 

 
-Реализација програмских задатака и успеха 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

-Сарадња са наставницима у 3. разреду. 

-Остварени резултати у допунској настави 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци већа 

Учитељи, педагог 

-Одељенско веће 
3. Разреда 

 -Припрема приредбе за пријем првака   

Јун -Анализа реализације програмских задатака 

и успех ученика на крају другог 

полугодишта 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи, педагог 

 
-Сарадња са одељенским већем 

4.разреда 

 
-Одељенско веће 

3.и 4.разреда 

 

 
Током године 

-Анализа рада већа током протекле године, 

планирање рада за наредну годину, избор 

руководиоца већа 

  
Руководиоци 

већа, педагог, 

учитељи 

 -Документација (вођење документације о 

раду, прописане законом, контрола 

праћења, да ли се и како води 

документација) 

  

 

Директор 

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

већа. 

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

вероучитељи и наставници енглеског језика 
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 Програм одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда 
 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Август и 

Септембар 

 

 

 

 

 

током године 

Упознавање већа  о начину рада школе – 

одлука тима за школе. 

 

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 ; „Сл. Гласник 

РС, br. 109/2021.), 

 

-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 , угледних часова. 

 

-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 

 

- Планирање и примена дидактичко- 

методичког стила рада (индивидуални рад 

наглашенији, моделовање приступа у раду, 

размена искустава у раду са појединим 

ученицима) 

 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 2.3. и 4. 

разреда, 

педагог,психолог 

 
-Организација рада са ученицима којима је 

потребна посебна педагошка и друга 

подршка (у оквиру редовне наставе) 

  
психолог 

 
-Организација рада са ученицима који имају 

веће могућности за рад и активности (у 

оквиру редовне наставе) 

  
педагог 

Током године -Вредновање рада већа и стандарда 

постигнућа ученика, развој и напредовање 

ученика 

  
Руководиоци већа 

 
-Слободно време ученика, укључивање 

ученика у секције и клубове у граду, 

праћење њихове активности 

  

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) 

-састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи 

 
 

Руководиоци 

већа,педагог, 

психолог,ди

ректор 

 
-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају 1 

тромесечја 

  

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 , 
психолог 

 

 

-Педагог 
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Април-мај -Најава термина за приредбу у јуну будућим 

првацима приликом уписа (сарадња педагог 

и Одељенско веће 4.разреда) 

 Педагог, 

одељенско веће 

4.разреда 

 
-Реализација програмских задатака и успеха 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

-Сарадња са наставницима одржавање 

часова наставника по договору-посебно 

у 4. разреду. 

-Остварени резултати у допунској настави 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци већа 

Учитељи, педагог 

-Одељенско веће 
4. Разреда 

 -Припрема приредбе за пријем првака   

Јун -Анализа реализације програмских задатака 

и успех ученика на крају другог 

полугодишта 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Учитељи, педагог 

 
-Сарадња са одељенским већем 

4.разреда(будући 5.разред) 

 
-Одељенско веће 

4.разреда 

 

 
Током године 

-Анализа рада већа током протекле године, 

планирање рада за наредну годину, избор 

руководиоца већа 

  
Руководиоци 

већа, педагог, 

учитељи 

 -Документација (вођење документације о 

раду, прописане законом, контрола 

праћења, да ли се и како води 

документација) 

  

 

Директор 

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

већа. 

-Чланови већа четвртог разреда су: учитељи 4. разреда матичне школе и издвојених одељења, као 
и вероучитељи и наставници енглеског језика 
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Програм одељењског већа ПЕТОГ разреда 

Време 

реализациј

е 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носио

ци 

реализа

ције 

Август -Припреме одељенских старешина и 

упознавање са ученицима од стране 

учитеља- 

-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 ; 109/2021.), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, кроса и 

сл. и утврђивање распореда за све 

активности 

-Планирање и распоред писмених 

задатака, контролних вежби, домаћих 

задатака, угледних часова. 

-Дидактичко-методички стил рада са  

доминантном применом самосталног рада 

(укључивање ученика у процесе стицањем 

властитог искуства) 

-Примена адекватније методологије рада  

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) 

 
 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Предметни 

наставници, 

руководилац 

већа, 

стручни 

сарадници 

 
Септембар 

 

 -Предметни 

наставници,п

едагог 

  
-Предметни 

наставници, 

педагог , 

психолог 

Током године 
 

До краја 

треће недеље 

од почетка 

полугођа 

 

 
-Предметни 

наставници, 

педагог, 

психолог , 

директор 
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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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

-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 са 
даровитим ученицима 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

-Руководиоц 

одељенског већа, 

предметни 
наставници,педагог
, психолог 

  

Март, 

 

 

Јун 

 

 

 

 

Током године 

-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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-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 разреда 
Време 

реализације 
Активности/теме 

43
 Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

До краја треће 

седмице од 

почетка 

полугођа 

Упознавање о начину рада школа по 

упуствима министарства (редовно) 

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. 109/2021), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, 

угледних часова,екскурзија, 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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Предметни 
наставници, 

руководиоци већа, 

стручни сарадници 

 

 

 

-Предметни 

наставници,помоћник 

директора, 

педагог,психолог 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог 

 

Предметни наст. 

Пом.директора 

 

 

-Предметни 

наставници, 

педагог,психолог 

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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

-Одељ. веће, педагог , 
психолог 

 
 

- Одељ. веће, педагог , 

психолог 
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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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци 

одељенских већа, 

предметни 

наставници,педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Руков.већа, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
 

-Педагог и директор 

Јун Евалуација рада Одељенског већа и 

предлози активности и мера за наредну 

школску годину 

 -Одељенско веће 

6.разреда, педагог, 

психолог,директор 

Руководиоци већа, 

педагог, директор 

* Начини праћења реализације програма одељенског већа и носиоци праћења: 
Председник одељенског већа на крају сваког месеца врши анализу реализације задатака и 

извештава одељенско веће. 
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 Програм одељењског већа СЕДМОГ разреда 
Време 

реализације 

Активности/теме 
43

 Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

До краја треће 

седмице од 

почетка 

полугођа 

Упознавање о начину рада школа по 

упуствима министарства (редовно) 

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. 109/2021), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, 

угледних часова,екскурзија, 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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Предметни 
наставници, 

руководиоци већа, 

стручни сарадници 

 

 

 

-Предметни 

наставници,помоћник 

директора, 

педагог,психолог 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог 

 

Предметни наст. 

Пом.директора 

 

 

-Предметни 

наставници, 

педагог,психолог 

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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

-Одељ. веће, педагог , 
психолог 

 
 

- Одељ. веће, педагог , 

психолог 
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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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Руководиоци 

одељенских већа, 

предметни 

наставници,педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Руков.већа, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
 

-Педагог и директор 

Јун  

-Евалуација рада Одељенског већа и 

предлози активности и мера за наредну 

школску годину 

 -Одељенско веће 

7.разреда, педагог, 

психолог,директор 

Руководиоци већа, 

педагог, директор 

* Начини праћења реализације програма одељенског већа и носиоци праћења: 
Председник одељенског већа на крају сваког месеца врши анализу реализације задатака и 

извештава одељенско веће. 
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 Програм одељењског већа Осмог   разреда 
Време 

реализације 
Активности/теме 

43
 Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

До краја треће 

седмице од 

почетка 

полугођа 

Упознавање о начину рада школа по 

упуствима министарства (редовно) 

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. 109/2021), 

-Годишње, месечно, текуће планирање 

редовне, додатне и допунске, обавезних 

изборних и изборних програма, 

угледних часова,екскурзија, 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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

Предметни 
наставници, 

руководиоци већа, 

стручни сарадници 

 

 

 

-Предметни 

наставници,помоћник 

директора, 

педагог,психолог 

 

 

-Предметни 

наставници, педагог 

 

Предметни наст. 

Пом.директора 

 

 

-Предметни 

наставници, 

педагог,психолог 

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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

-Одељ. веће, педагог , 
психолог 

 
 

- Одељ. веће, педагог , 

психолог 
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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 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састанци, 

извештаји, 

дискусије 

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 Припремна настава за 

завршни испит. 

 
 

 

 

Одржавање 

часа 

 

- Предметни 

наставници 

* Начини праћења реализације програма одељенског већа и носиоци праћења: 
Председник одељенског већа на крају сваког месеца врши анализу реализације задатака и 

извештава одељенско веће. 

 

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике 

у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.  
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ПРОГРАМ РАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ 

 

Овим видом наставе обухваћене су породице у којима су оба родитеља 

запослена, заинтересоване да им деца проведу што више времена у школи, јер су 

иначе сама у стану, дворишту или на улици. Родитељи су првенствено 

заинтересовани из безбедносних разлога, али су истовремено свесни свих 

образовних, васпитних и социјалних вредности које се могу остварити у 

целодневној настави. 

Приликом уписа ученика у први разред испитивали смо анкетирањем 

заинтересованост родитеља за целодневну наставу. Доста родитеља се 

изјаснило за овакав вид наставе. 

Програмом су одређени циљеви, организација, садржај активности, исхрана 

и све остало неопходно за овај облик рада. 

 

Школа поседује просторне услове за обавезне наставне и друге образовно – 

васпитне активности, за јутарње прихватање ученика и целовиту исхрану ученика у 

току боравка у школи. 

Учионица је наменски преуређена и опремљена за рад. У њој се налазе 

клупе и столице, ормарићи за књиге и обућу, струњаче и сунђери за седење, ТВ 

апарат, компјутер, CD – радио – касетофон .видео бим и целокупан дидактички 

материјал за реализацију програма рада у ЦН 

Исхрана се обавља у посебном делу – трпезарији, која је опремљена 

неопходним средствима за дистрибуцију хране. 

Школа испуњава све хигијенско – техничке услове за реализацију плана и 

програма целодневне наставе. 

Сви облици и видови образовно – васпитног рада са ученицима који су 

обухваћени целодневном наставом проистичу из наставног плана и програма за 

основну школу, с`тим што ће се израда домаћих задатака обављати у школи, за 

време посебних, распоредом предвиђених часова самосталног рада, или интегрално 

са осталим (наставним и другим) часовима рада у школи 

ЦЕЛОДНЕВНОМ НАСТАВОМ остварујемо циљеве и задатке које смо 

предвидели, а то су: 

1. Задовољење потреба запослених преангажованих родитеља, јер се 

целодневном наставом у школи остварује безбедност деце и услови за 

интелектуални, емоционални, морални, естетски, радни, социјални и укупни 

психофизички развој личности детета, нарочито деце која потичу из породица које 

из објективних разлога нису у могућности да целовитије остварују своју животну и 

социјалну функцију. 

2. Стварање предуслова за организовано праћење, усвајање и примену знања 

и умења стечених на редовним часовима. 

3. Стицање повратних информација о укупној ваљаности примењених 

метода, облика и средстава у процесу образовно – васпитног рада, посебно на 

часовима самосталног рада ученика, у активностима у слободном времену, као и 

вредновање писаних и практичних радова ученика. 

4. Хуманизација интерперсоналних односа у школи и сарадња са 

родитељима. 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Сви облици и видови образовно – васпитног рада са ученицима обухваћени 

целодневном наставом проистичу из заједничког плана и програма образовно – 

васпитног рада у основној школи. 

Реформа школе, чије захтеве треба оптимално да реализује целодневна 

настава, не обухвата само промене наставних садржаја (планова и програма), већ и 

измену наставних поступака, метода и начина учења, па се на процес наставе све 

више гледа као на процес мишљења, а на сваки час наставе као на час мишљења. 

Поред питања "Шта ће се радити?", поставља се друго "Како ће се радити?", и треће 
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"Каква је у раду улога ученика?" 

Овим видом наставе путем диференцијације и индивидуализације образовно 

– васпитног рада, оспособљавамо сваког појединца да учи својим темпом, да иде у 

дубину и ширину, онолико колико му најбоље одговара. 

 

Вежбања и понављања у најширем смислу речи обухватају највећи део 

времена у целодневној настави и то: на часовима редовне наставе од 50% до 70% 

времена и укупно време намењено самосталном раду као облику учења, допунском 

и додатном раду, слободним активностима и стваралаштву у слободном времену. 

Упоредо са овим целодневна настава посебну пажњу обраћа на развијање 

солидарне сарадње, међусобног поверења и поштовања, личне и заједничке 

одговорности у образовно – васпитном процесу. 

Целодневном наставом покушавамо да изградимо такав систем организације 

и односа, који ће да уважава и остале дечје потребе, да поштује психо – 

физиолошке карактеристике и индивидуалне разлике и да што потпуније задовољи 

њихова интересовања. 

Полазећи од ставова и задатака који су изнети, целодневна настава 

проширује своју педагошку структуру тако да поред обавезног наставног програма 

реализујемо низ посебних програма са тежњом да се у њој остваре сви циљеви 

васпитања и образовања 

КАДРОВИ 

Правилном и праведном поделом часова на оба наставника који раде у 

одељењу целодневне наставе подразумевамо подједнак број часова у свим 

видовима рада са ученицима. Дакле, за реализацију планираних активности раде 

два наставника са наизменичним радом пре и после подне у току недеље. 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ 

У дневној и недељној организацији у извођењу образовно – васпитног рада у 

одељењу целодневне наставе школа обезбеђује: 

  часове редовне наставе (обавезни предмети); 

 изборне предмете; 

 самостални рад; 

  исхрану; 

  слободно време; 

  слободне активности; 

  допунски рад; 

  одељенску заједницу; 

 остале активности ученика. 

Настава се одвија у временском периоду од 08.00 до 16.00 часова. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Распоредом активности ускладили смо оптерећеност деце, као и 

 однос мировања и кретања; 

  Сви часови обавезних активности прожети су елементима 

 самосталног рада који подстичу мисаону активност ученика у 

 учењу; 

 Одељење има 25 ученика; 

  Подстичемо ученике на самоорганизовање, самопослуживање и 

 самопроверавање; 

  Планирамо да више од пола времена у школи буде испуњено 

 активностима и начинима рада који обезбеђују кретање; 

  Интензивно користимо школску библиотеке, рачунарске 

 учионице, позоришне бине у школи, спортске сале, терене, посете 

 институцијама и парковима у околини школе; 

 Користимо часописе и дечје листове. 
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Планирамо и програмирамо све специфичне облике рада; 

 Организујемо и реализујемо све планиране активности; 

  Сарађујемо са дечјим наставницима у настави; 

 Сарађујемо са родитељима; 

 Обезбеђујемо повратне информације о нивоу и квалитету рада; 

 Благовремено извештавамо одговорне чиниоце о проблемима и 

потребама. 

Часови редовне наставе су обухваћени обавезним предметима из школског 

програма. 

Изборни прeдмети: Од понуђених изборних предмета које школа нуди 

родитељи и ученици бирају један од два обавезна (веронаука или грађанско 

васпитање) и ваннаставне активности. 

Самостални рад: Да би сви ученици савладали и усвојили програмске 

садржаје у школи (у сарадњи са наставницима), поред часова редовне наставе 

обавезни су за све ученике и часови самосталног рада који се организују за 

поједине наставне предмете (математика, српски језик, свет око нас), а намењени 

су, углавном, извршавању оних обавеза које су ученици у класичној (полудневној) 

досадашњој организацији рада обављали код куће као домаће задатке. 

Обавезног самосталног рада нема у настави ликовног, музичког и физичког 

васпитања. Фонд недељних часова за самостални рад по предметима одређује сама 

школа, полазећи од потреба појединих наставних предмета. 

Самосталан рад у целодневној настави се јавља као основни дидактички 

принцип, облик организације учења и средство за увођење ученика у самосталну 

свесну делатност. Овај вид рада је намењен, пре свега, обнављању, утврђивању, 

систематизацији знања, умења и навика, и примени наученог у новим ситуацијама. 

По правилу, у самосталном раду ученици се слободније ангажују (могу да 

бирају радно место), без непосредног учешћа наставника, а по њиховом задатку, у 

одређеном временском трајању уз неопходну методску помоћ наставника. 

Задаци за самосталан рад дају се на часовима редовне наставе, уз неопходна 

методичка објашњења да би ученици у основи схватили шта треба да ураде – науче. 

Задаци за самосталан рад су, по правилу, увек диференцирани (обавезни и 

допунски), раде их ученици у складу са својим могућностима, а на крају часа, ређе 

у току, одељење као целина треба да стекне повратну информацију о томе колико 

се успешно урадило и да се исправе евентуалне грешке. 

Резултати који ученици постижу на самосталном раду, по правилу се не 

оцењују, треба их вредновати моралним стимулансима. Јер целокупан рад, а 

посебно овај, треба да омогући радост због успеха, да рађа жељу за радом, да се он 

обавља без страха, мирно, у складу са могућностима, да се доживљава задовољство 

и испробавају сопствене снаге. 

 

У процесу самосталног рада ваља истаћи да се у право време пружа помоћ 

ученицима приликом наиласка на тешкоће и да се ученици подстичу на сарадњу и 

међусобно помагање, пошто ученик треба да осети вредност помоћи коју му 

пружају наставник и другови, чиме се учвршћује дечји колектив. 

Пратећи рад ученика, наставник се стално интересује: како су ученици 

схватили задатке и објашњава, да ли сви раде активно, које проблеме нису у стању 

да савладају, у чему им треба помоћ, како усмерити њихове снаге да свако достигне 

циљ који одговара његовим могућностима, како изграђивати навике код ученика да 

што самосталније уче, односно да усвајају навике и технике самосталног рада. 

 

Слободно време: Деца имају потребу, као и одрасли, да у току једног 

периода дана сами организују свој живот, на начин који њима најбоље одговара, 

полазећи од властите потребе и интересовања уз неосетно педагошко усмеравање 

одраслих. Искуство потврђује да правилно организовано слободно време ученика 
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има, поред осталог, и свој позитиван формативни карактер, јер се деци пружају 

могућности да задовоље своје потребе за дружењем, да богате своје културно 

искуство, да се баве спортом, да испробавају своје склоности у радним и 

стваралачким делатностима, а истовремено да се разумно одмарају и рекреирају. 

Све то доприноси развоју емоционалне и социјалне стабилности. 

Познато је да ученика ваља учити, од најранијих дана, да се игра, да помоћу 

игре развија различита интересовања, да се бави стваралачким активностима и да 

оне могу да замене рад онда када он постане сувише напоран. Путем игре школа 

омогућава ученицима да задовоље своје потребе за делатношћу, за развојем 

разноврсних склоности и способности као и за одмор. 

Овде употребљавамо појам "игра" у врло широком смислу значења. Она 

укључује све видове делатности у различитим областима дечјег стваралаштва, као 

на пример: сви видови дидактичких игара, игре развијања стваралачког мишљења, 

друштвене игре, игре техничког карактера, спортске игре и сл. 

Задатак је школе да у оквиру слободног времена, путем избора активности, 

омогућава сваком ученику да се осећа пријатно у кругу вршњака, одраслих и 

млађих од себе, што све ствара услове за његов оптималан развој у целини и у 

појединим областима. 

Активности у слободном времену треба у потпуности да одговарају жељама 

ученика (потпуна слобода приступа и одступа). Ученици бирају, како садржај, тако 

и другове у групама са којима желе да се играју. 

 

Ваннаставне активности: Ваннаставнене активности као посебан вид педагошког 

рада у целодневној настави добијају изразит значај. Оне треба да омогуће да се 

сваки ученик добровољно определи за неку стваралачку делатност изван наставе 

(уметност, култура, техника, спорт и све друге активности за које ученици осећају 

посебну наклоност и потребу, задовољавају и остале своје потребе и стичу навике 

друштвеног понашања). Природно је очекивати да ће се ученици опредељивати за 

највише две, по садржају различите слободне активности, не рачунајући оне у 

области физичког васпитања у којима треба сви да учествују. 

 

Допунски рад: Допунски рад је традиционални вид пружања помоћи 

ученицима који из објективних разлога не успевају да прате ток наставног процеса. 

Реално је очекивати да се временско ангажовање ученика у овом облику смањује у 

корист изборног – додатног рада у оној мери у којој се прихвата став да је полазна 

37 

основа у организацији и извођењу редовне наставе (на часовима) могућност сваког 

појединог ученика и програм његовог напредовања. 

 

Одељенска заједница: Одељенска заједница својом активношћу и 

програмском усмереношћу доприноси демократизацији и хуманизацији односа у 

школи, представља значајан фактор за остваривање задатака целодневне наставе, а 

посебно за адекватно постављање и остваривање дневне и недељне организације 

живота и рада ученика (исхрана, самопослуживање, друштвено – користан рад, 

рекреација и одмор, сарадња са одраслима и сл.). 

Задатак целодневне наставе је да осигура постепено осамостаљивање 

ученика, формирање и јачање одељенског колектива и развијање сарадничких 

односа наставника и ученика. 

 

Остале активности ученика: Целодневна настава пружа могућности да 

ученици на иницијативу наставника организују: празник књиге, конкурсе, приказе, 

препоруке, разговор са писцима књига и уџбеника, литерарне вечери, издавање 

рукописних часописа – новина и дечјих листова, организовање приредби , сусрети и ванредне 

једнодневне излете. 
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УЛОГА НАСТАВНИКА У ЦЕЛОДНЕВНОЈ НАСТАВИ 

Полазећи од става да ученици проводе у школи већи део дана и да за то 

време треба да обаве све обавезне задатке који проистичу из наставног програма, а 

уз то и да се правовремено рекреирају, задовољавају своје разноврсне потребе и 

сколоности, односно да расту и развијају се оптимално у складу са својим 

могућностима, обавезе наставника се знатније мењају и проширују. На ову наставу 

се у потпуности односи захтев да наставник делује не само знањем, већ и 

целокупном својом личношћу. 

Наставник се у наставно – васпитном процесу првенствено јавља као 

организатор, водитељ и дидактички режисер, а у самосталном раду као сарадник и 

асистент ученика. Своју пажњу наставник усмерава на планирање шта ће се радити, 

припремање материјала за рад ученика, организацију рада ученика, пружање 

помоћи у раду и у процењивању тока напредовања. 

С` обзиром да активност ученика у учењу мора да буде правилна и разумно 

усмерена, а резултати рада тачни, обавеза је наставника да оствари такву активност 

ученика у којој ће ученици што мање да лутају и да праве грешке, да што 

самосталније откривају узроке грешака и да их самостално исправљају. Да би се то 

постигло, ученике ваља ослободити од честог оцењивања, а навикнути их да са 

задовољством сами проверавају властите успехе, да их пореде са другима, да се 

испомажу и да се слободно обраћају наставнику за помоћ. 

-Тренутно у школи постоје два одељења ЦН, II/4 И I/3, са тенденцијом отварања у 

сваком разреду по једно одељење.__ 

 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и 

представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, 

док чекају организован превоз до куће и док су им родитељи на послу. Настао је као 

одговор на потребе родитеља који немају друге могућности за збрињавање деце, а у нашој 

школи првенствено због времена које проводе ван школе чекајући организован превоз до 

куће. Услови боравка деце у ваннаставном времену у потпуности одговарају 

психофизичким потребама детета у поменутом узрасту. 

 

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 
Пре и после редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог 

разреда основне школе. 

Један учитељ води овакву групу кроз часове редовдне наставе, израду домаћих задатка, часове 

слободних активности и слободно време. 

Учитељ који ради у продуженом боравку се договара и усклађује своје активности са учитељима из 

редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељ из 

продуженог боравка је упућен на континуирану сарадњу са педагогом и психологом школе. 

Учитељ који ради у продуженом боравку делује сараднички, синхронизовано, 

свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Такође сарађује са 

родитељима, присуствује по потреби родитељским састанцима првог и другог разреда и 

обавља индивидуалне разговоре са родитељима. 

 

ЦИЉЕВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

-стварање радних навика и осамостаљивање; 

-учење кроз игру и забаву; 

-навикавање на групни рад и сарадњу; 

-развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности; 

-рад на формирању правилног односа према материјалним, духовним, моралним и 

-развијање кључних компетенција за целоживотно учење, естетичке компетенције, 
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сарадње, решавања проблема, комуникације, рада са подацима и информацијама, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу,одговоран 

однос према околини 
Сам рад у продуженом боравку усклађен је са образовно-васпитним задацима у редовној настави. 

У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности: 

-Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом,као и са 

распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени 

боравак 

-Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању 

школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку 

-Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад у 

пару, фронтални, индивидуални и групни рад 

-Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као и 

од брзине савладавања нових наставних области, односно психо – физичких могућности 

сваког појединца 

-Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља, уз примену разних наставних 

метода и техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи 

индивидуални рад 

-Сарадња са учитељима првог и другог разреда у циљу што квалитетнијег рада са 

ученицима у продуженом боравку, као и размена мишљења, како би слика о напредовању 

сваког појединца била што потпунија 

-Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке ради 

континуираног међусобног информисања 

-Сарадња са стручном службом 

-Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за 

развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, 

радио-техничке, естетске...).Слободне активности подразумевају: креативне радионице и 

музичке, ликовне, спортске, драмско–рецитаторске активности 

-Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази 

-Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља 

-Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима 

-Организовање јавних наступа 

-Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку.__ 

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: Марија Малешевић 

 
Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализациј

е: 

Носиоци 

реализаци

је 

Септембар Усвајање плана и програма већа. Договор око 

израде год-ишњих планова рада; 

-Потпуније упознавање начина 

остваривања програма и образовни 

стандарди 
-Планови стручног усавршавања 
- Угледни часови 

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. 

Консултаци

је чл. већа и 

другихч

л. већа; 

Наставниц

иенглеско

г, руског и 

немачког 

језика; 
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Новембар Праћење литературе и коришћење 

различитих извора знања, израда 

библиографских јединица; 

 

Разговр, 

подсет 

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. 

 

Индивидуал

но тимски 

Наставниц

и стр. 

Језика 

Јануар 

 
 

Фебруар 

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. Сарадња и корелација са другим 

активима у обради и утврђивању наставних и 
ваннаставних садржја 
 

 

Састанак, 

Индивидуалн

и рад 

Тимски рад, 

Наставници 

страних 

језика 

директор 

педагог, 

пом. 

Директора 

 

Март 
  

 

Април 
  

 
Мај 

 
 

Јун   

* Начини праћења реализације већа и носиоци праћења: Председник стручног већа крајем месеца 

врши анализу реализације задатака и упознаје стручно програма стручног веће 
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 Стручно веће за друштвене науке 

Председник стручног већа: Весна Џекулић 

 

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. 109/2021), 

- 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 

психолог , 

директор 

 

Новембар 

 

 

Децембар 

Израда тестова и њихова примена са 

различитим циљевима, корелација са 

сродним предметима. Посета угледним 

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,психхолог 

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 
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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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 Стручно веће за Српски језик 

              Председник стручног већа: Весна Јекић 

 

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. 109/2021), 

-Иницијално тестирање ученика , посете 

књижевника. 

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. 

Подела задужења за јубилеј Школе 170 год. 

-Осмишљавање додатне и допунске 

наставе 

предавање 

дискусија 

Стручно веће , 

педагог, 

психолог , 

директор 

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 
Мај 

-Резултати ученика на такмичењу 
-Угледни час из језика 

-Прослава јубилеја 170год. Школе 

извештај 

демонст. часа 

Чланови већа. 

Јун -Анализа рада у протеклој 

години(настава,рад секција,учешће на 

такмичењима и 

смотрама,конкурсима,израда планова и 

предлог задужења за наредну ш.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 

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 
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Стручно веће разредне наставе 

школска 2022/23. год. 

Председник стручног већа – Ана Баштовановић 

 

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. 2022/23. год. 

2. Питања везана за почетак школске 

године(организација наставе у складу 

са тренутном епидемиолошком 

ситуацијом, смерницама МПНТР-а) 
3. Избор новог председника,Текућа питања 

 

 

- састанак, дискусија 

 

 
Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 

 

 
Септембар 

1. План стручног усавршавања за шк. 

2022/23.. год. 

2. Планирање распореда угледних часова 
3. Планирање активности за Дечију 

недељу 
4. Текућа питања 

 
- 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 

 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. 

2023/24. Год. 

2. Анализа угледних часова од 1.-4.раз. 
3. Текућа питања 

- састанак, дискусија, 

консултације 

Председник 

Стручног већа и 

чланови већа 
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Јун 

1. Анализа успеха и владања на крају 

школске године 

 
 

2. Анализа индивидуалног стручног 

усавршавања 

 

3. Извештај о раду Стручног већа за шк. 

2021/2022. год. 

4. Договор о извођењу излета и Наставе у 

природи за шк. 2023/24. 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 2023/2024. годину 

Руководилац: Катарина Ђокић 

 

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, 109/2021.), 

 

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 

Јелисавчић 

Марина , 

Драгојловић 

Петар, 

Миловановић 
Душан, 
Ђокић Катарина 

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 

Јелисавчић 

Марина 

Катарина 

Ђокић 

Милованови

ћ 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 

 

Јелисавчић 

Марина 

Катарина 

Ђокић 

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 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА шк. 2022/2023. 

 

Председник: Снежана Крстић 

 

Време 

реализације 

 

Активности / Tеме 
Начин 

реализацие 

Носиоци 

реализације 

А
в
гу

ст
 

- Анализа рада стручног већа током 

школске 2021/2022. године 

 - Избор руководиоца већа за школску 

2022/2023.год. Организација наставе за 

школску 2022/2023.годину: 

 - Примена комбинованог модела наставе 

током школске године ; 

 - Правила понашања запослених и ученика 

у циљу спречавања ширења корона вируса; 

 - Подела часова по одељењима и остала 

задужења наставника ( секције...); 

 - Договор о реализацији и изради 

иницијалних тестова у складу са исходима; 

 - Израда годишњих планова рада за све 

разреде, укључујући и планове секција, 

допунске и додатне наставе; 

 - Стручно усавршавање ( договор око 

израде личног плана стручног усавршавања, 

реализације угледних часова, стручних тема 

и акредитованих семинара);  

 - Договор о начинима провере образовних 

исхода током школске године -исходи у 

5.6.7и 8. разреду;  

 - Договор о начину информисања у оквиру 

већа; Угледни часови 

 - Разно  

Разговор, 

дискусија, 

договор и 

анализа 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 
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С
еп

те
м

б
ар

 

-Анализа постигнутих резултата на 

иницијалним тестовима; 

 -Организовање допунске и додатне наставе 

- динамика и начин реализације;  

- Припрема и договор о реализацији часова 

у 4.разреду; 

 -Разматрање потребе за пружањем додатне 

подршке ученицима - опсервација и 

идентификација;  

-Предлог за набавку наставних средстава; 

 -Стручно усавршавање - израда личног 

плана усавршавања; 

 -Израда плана припремне наставе за 

полагање завршног испита; 

 -Усаглашавање критеријума оцењивања на 

нивоу предмета са акцентом на разматрању 

праћења постигнућа ученика који похађају 

наставу онлајн; 

 - Разматрање и договор о каналима 

комуникације са ученицима на дневном 

нивоу; 

 -Договор око усаглашавања критеријума 

оцењивања; 

 

 -Разно  

Разговор, 

дискусија, 

договор и 

анализа 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

О
к
то

б
ар

 

-Осавремењивање наставе, иновације у 

настави природних наука (избор веб алата); 

 -Стручно усавршавање - искуства и 

примери добре праксе са семинара; 

 -Стручно усавршавање на нивоу установе ; 

 -Планирање активности која промовише 

здраве стилове живота -посета стручњака из 

Дома здрављ 

-Посета расаднику НП “Тара” 

-Разно 

Разговор, 

дискусија, 

договор и 

анализа 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

Н
о
в
ем

б
ар

 

-Анализа успеха ученика и предлози мера за 

побољшање успеха на крају првог 

класификационог период 

 -Анализа комбинованог модела - предности 

и недостаци (предлози за побољшање 

модела); 

 -Васпитне и васпитно - дисциплинке мере и 

мере за побољшање  

-Разно 

Разговор, 

дискусија, 

договор и 

анализа, 

излагање и 

презентација 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

Д
ец

ем
б

ар
  -Реализација угледних часова и стручних 

тема; 

 -Идентификација ученика којима је 

потребна додатна подршка; 

 - Разно 

Разговор, 

дискусија, 

анализа и 

презентација 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

Ја
н

у
ар

 

-Разматрање календара школских 

такмичења; 

 -Реализација школских такмичења по 

предметима; 

 -Разно 

Разговор, 

дискусија, 

анализа  

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 
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Ф
еб

р
у
ар

 

-Анализа успеха ученика,владања и предлог 

мера за побољшање успеха и владања; 

 -Анализа комбинованог модела - предлози 

за побољшање; 

 -Анализа епидемиолошке ситуације у 

школи -примена превентивних мера; 

 -Анализа реализације часова допунске и 

додатне наставе; 

 - Анализа остварености планираних 

активности које се односе на превенцију 

употреба дроге; 

- Анализа интегрисаних међупредметних 

компетенција; 

 -Разно 

Разговор, 

дискусија и 

анализа 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

М
ар

т 

-Анализа успеха ученика после одржаних 

такмичења;  

- Отворена врата школе у складу са 

епидемиолошком ситуацијом; 

 - Предлог за избор уџбеника за наредну 

школску годину;  

- Струч усавршавање чланова већа ; 

-Разно 

Разговор, 

дискусија,  

анализа и 

излагање 

презентација 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

А
п

р
и

л
 

-Анализа успеха и владањa ученика и 

предлог мера за побољшањe успеха и 

владања на крају трећег класификационог 

периода; 

 -Анализа комбинованог модела наставе и 

епидемиолошке ситуације у школи; 

 -Анализа акредитованих семинара које су 

похађали чланови већа;   

-Разматрање могућности учешћа ученика у 

истраживачкој станици Петница - подршка 

ученицима  

-Договор око усаглашавања критеријума 

оцењивања; 

- Планирање активности за Дан школе 

прослва 170 година Школе 

Разговор, 

излагање, 

дискусија и 

анализа 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

М
ај

 

-Реализација наставног плана и програма;  

-Реализација припремне наставе за полагање 

завршног испит 

- Анализа часова реализованих у 4.разреду; 

Разговор, 

излагање, 

презентација 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 

Ју
н

 

- Анализа постигнућа ученика на крају 

школске године ( анализа завршног испита); 

 -Анализа успеха и владања ученика 

- Анализа по потреби других  модела 

наставе  (корона) 

- Анализа акредитованих семинара које су 

похађали чланови већа; 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

излагање, 

презентација 

 

Чланови 

стручног 

већа 

природних 

нука 
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План стручног већа за природне науке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. ; 109/2021), 
-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 

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  

анализ 
 

 

 
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 

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. 

 

Стручно веће за Тит, Ликовну културу, Музичку културу и физичко васпитање 

Председник стручног већа: Нада Јеремић 
 

 

 

 

 
 

Време 
реализације 

Активности/Теме Начин реализације Носиоц, 
реализације 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Избор руководиоца актива 
Разрада глобалних годишњих планова рада за 

школску 2022/23. 

 

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.;  109/2021), 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 , 

педагог и психолог 

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 
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               Програм рада школских тимова 

 Тим за развој школског програма  
(навести имена чланова актива, и на оперативан начин дефинисати: 

 

 Чланови Тима за развој школског програма су: 

1. Манојловић Вера ,наставник предметне наставе, координатор 

2. Џекулић Весна, наставник предметне наставе 

3. Злојутро Биљана, наставник разредне наставе 

4. Сања Лазић, наставник предметне наставе 

5. Марина Јелисавчић, наставник предметне наставе 

6. Ирена Петровић, наставник предметне наставе 

7. Милена Вукашиновић,Наставник разредне наставе 

8. Недељковић Драгана 

9. Јекић Мирјана, психолог 

10. Јовановић Драган, директор школе 

11. Петковић Лепосава , представник Савете родитеља 

12. Лука Јанковић 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

Август- 

септембар 

 

 

Октобар 

-Измене и допуне школског 

програма 2,3,4. разреду и 7 и 8. 

разреду и организација наставе у 

постојећим условима , Нови 

програми слободних наставних 

активности ,препорукама тима за 

школе.. 

Рад према 

сугестијама 

појединаца и 

тимова 

 

Преглед 

докумената- 

правилника, 

који су донети 

за шк.2022/23. 

(Просв.гласник), 

дискусија, 

састанак 

 
 

Анализа 

досдашњег 

иискуства и 

пракса 

Чланови тима 

 

 

Руководиоци 

стручних већа, 

чланови 

 
-Анализа школских програма од 1. 

до 8.разреда, заснованих на 

„документима“; анализа садржаја 

обавезних, изборних и осталих 

облика образовно-васпитног рада 

 

 

 
Руководиоци 

стручних већа, 

чланови 

 
-допуна ШП у складу са изменама 

 

 
Мај, Јун 

 
Стручно веће, 

педагог 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. 

 

 

Састанак већа 

 

Дискусија коментар 

Састанак већа 

,предлози наставника 

Припрема за 

огледни час 

 

 

Наставници 

наставници 

 

ЈУН АВГУСТ 
Анализа рада већа у 2022/23. 
Анализа постигнућа ученика на 

такмичењима , смотрама и манифестацијама 

Анализа сарадње са другим већима 

Сарадња међу члановима стручног 

верћа Подела задужења за школску 

2023/24. 

Састанак већа 

Састанак већа са 

помоћником директора 
и директором школе 

 

Председник већа 

 

Председник већа 

 

Директор школе 
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 -допуна школског програма за 

8.разред у складу са анализама  

и  резултатима завршног испита 

претходне године 

наставника 

 

 

Анализа 

потреба праксе 

 

  

-Идентификовање „неког“ задатка 

школског програма и његова 

конкретизација за наредну 

школску годину 

 

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

помоћник директора , педагог и психолог у консултацијам и прегледу документације на 

састанцима (децембар и јун) 

 
 

              Тим за развојно планирање: 
 

            1.Кунчак Слађана, педагог, координатор 

            2.Јекић Мирјана, психолог 

            3.Наташа Милановић, наставник разредне наставе 

            4.Кунчак Јан, наставник предметне наставе 

            5.Драган Јовановић, директор школе 

            6.Јелена Јеремић, Саверт родитеља 

            7.Љубица Сарић 

            8. Радмила Тутић 

            9.Снежана Миливојевић , локална самоуправа 

            10. Вук Станковић 

 

 

 
Време 

реализације 

Садржај активности Начин реализације  Носиоци 

реализације 

јул/август Анализа остварености Школског програма за 

претходни период и подела задужења за 

израду новог 

Соговор, подела 

задатака 

 

Током 

године 

Праћење реализације активности предвиђених 

Годишњим планом рада школе за школску 

2022/23. годину и Школским програмом 

Анализа на 

класификационим 

периодима 

 

Током 

године 

Праћење реализације Програма заштите 

ученика од дискриминације, насиља, 

занемаривања и запостављања 

Анализа   

Током 

године 

Праћење реализације огледних и угледних 

часова и тематско интердисциплинарне 

наставе 

Увидом у 

документацију 

 

Током 

године 

Анализа резултата самовредновања рада 

школе ради унапређивања квалитета рада 

школе 

Анализа  

Током 

године 

Праћење учешћа Школе у међународним, 

државним и школским пројектима 

Увидом у 

документацију 

 

јун Анализа реализације активности предвиђених 

Годишњим планом рада школе за школску 

2022/23. годину и Школским програмом 

  

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: Директор школе, 
помоћник директора психолог и педагог у консултацијам и прегледу документације на 

састанцима (децембар и јун) 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 
 

1. Десанка Печеничић, наставник предметне наставе, координатор 

2. Драган Јовановић, директор школе 

3. Радмила Тутић помоћник директора 

4. Кунчак Слађана, педагог 

5. Јекић Мирјана, психолог 

6. Пурић Тихана, наставник предметне наставе 

7. Тимотијевић Дејан, Савет родитеља 

8. Снежана Миливојевић 

ПЛАН  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације 

Август, септембар -Усвајање извештаја о раду 

Тима у школској 

2021/2022. години  

--Усвајање плана рада 

Тима у школској 

2022/2023. години и 

динамика рада са 

задужењима 

 

- седница Тима, предлози, 

дискусија, 

 -изношење предлог плана, 

дискусија, измене, допуне, 

-руководилац Тима , 

чланови  

-руководилац Тима , 

чланови 

новембар  

-Анализа оперативних 

планова рада са аспекта 

међупредметног 

повезивања 

-рад на самовредновању у 

школској 2022/2023.г. – 

динамика, планирана 

методологија  

-разматрање извештаја са 

седница одељењских и 

стручних већа и предлози 

Тима за унапређење -

укључености 

међупредметног 

повезивања и развој 

међупредметних 

компетенција у 

оперативном планирању -

попуњавање упитника ( 

гугл упитник ) од стране 

наставника, анализа 

података, предлози 

унапређења 

-члан из Актива за 

развој школског 

програма  

-члан из Тима за 

међупредметно 

повезивање 

фебруар -остваривање исхода и 

стандарда постигнућа на 

крају првог полугодишта -

анализа резултата наставе и 

учења (напредовање 

ученика у односу на 

очекиване резултате) 

Провера  примене свих 

релевантних података из 

извештаја самовредновања 

и развојног плана школе у 

циљу развоја школе 

 - Прилагођавање и израда 

инструмената за 

самовредновање рада 

школе 

-анализа извештаја 

руководиоца стручних већа 

дискусија, закључци, 

предлози унапређења 

 -извештаји , дискусија, 

предлози унапређења 

 

Јун-јул 

 

-процена остваривања 

Школског програма 

-анализа предложеног 

извештаја, предлози за 

-представник Тима за 

самовредновање, 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има следеће обавезе: 

- стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе 

 - прати остваривање школског програма  

- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа  

- развоја компетенција 

 -вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника 

 - прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих 
 

 

 
  

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
             

            1.Малешевић Марија, наставник предметне наставе, координатор 

            2.Слађана Арсић. наствник предметне наставе 

            3.Драган Радовановић, наставник предметне наставе 

            4.Катарина Тришић Матић, наставник разредне наставе 

            5. Светлана Бошковић, наставник разредне наставе 

            6. Гордана Аћимовић 

            6. Мирјана Радивојевић, Савет родитеља 

            7.Војин Радовановић 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-септембар 

 -процена остваривања 

исхода и стандарда 

постигнућа 

-анализа остваривања 

задатака у оквиру развојног 

плана установе на крају 

школске године 

-Израда извештаја Тима 

-разматрање извештаја 

самовредновања ( пре 

усвајања на седницама 

стручних органа ) 

 

измене и корекције -из 

извештаја о реализацији 

свих послова планираних 

Годишњим програмом -из 

извештаја стручних већа на 

основу анализе завршног 

испита и провера које су 

рађене на крају школске 

године / ,предлоге за 

унапређење -на основу 

извештаја Актива за 

развојно планирање, 

предлоге за унапређење 

чланови Тима  

-представник Актива 

за развој школског 

програма, -

руководилац Тима, 

чланови  

-председник Актива 

за развојно 

планирање, чланови 
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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. 
 

 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 Европска 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.               
 

 
 ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
  

Време Активности/теме  Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар - Избор руководиоца - 

Усвајање извештаја тима за 

2021/2022. 

 - Усвајање плана тима за 

2022/2023  

- Подстицање планирања 

тематске и пројектне наставе 

на нивоу стручних већа  

 - Подстицање наставника да 

међупредметне 

- Састанак тима - 

Дефинисање активности 

које ће тим реализовати 

у текућој школској 

години - прецизирање 

активности и подела 

задужења 

Чланови тима 
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компетенције интегришу у 

наставне садржаје посебно 

компетенцију „ 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ“ 

 

  

новембар Праћење реализације 

радионица „ ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ“ 

 

Састанак тима преглед у 

евиденције 

реализованих радионица  

Чланови тима 

Фебруар -Сарадња са родитељима - 

информисање и едукација 

родитеља о међупреметним 

компетенцијама и прелози за 

укључивање родитеља у 

активности којима се 

развијају међупредметне 

компетенције са посебним 

освртом на компетенцију „ 

Одговоран однос према 

здрављу“ 

Сатанак тима  Чланови тима 

Април Промоција здравих стилова 

живота 

 Чланови тима, 

наставници 

физичког 

васпитања 

Јун -Размена искуства и примери 

добре праксе 

- Израда извештаја о раду 

тима  

- Формирање базе примера 

добре праксе у области 

развијања међупредметних 

компетенција и 

предузетништва (пројектна 

настава, тематска настава, 

угледни/огледни часови и 

активности). 

-Презентовање примера 

добре праксе у области 

развијања међупредметних 

компетенција и 

предузетништва (пројектна 

настава, тематска настава, 

угледни/огледни часови и 

активности) на нивоу 

Наставничког већа 

- Чланови тима 

Током школске 

године 

Подстицање наставника да 

креирају и изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

Састанак тима Чланови тима 
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                 План тима за самовредновање 

 Тим за самовредновање: 

1. Кунчак Слађана, педагог, координатор 

2. Јекић Мирјана, психолог 

3. Васић Владан, наставник предметне наставе 

4. Ђокић Катарина, наставник предметне наставе 

5. Пурић Тихана, наставник предметне наставе 

6. Печеничић Десанка, наставник предметне наставе 

7. Јеремић Нада, наставник разредне наставе 

8. Драган Јовановић, директор школе 

9. Јелисавчић Марина, наставник предметне наставе 

10. Живановић Снежана 

11. Марија Вељановски, Савет родитеља 

12. Вранић Ђурђина 

 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци реализације 

Август, 

септембар 

-Усвајање извештаја о раду Тима у 

школској 2021/2022. години  

--Усвајање плана рада Тима у 

школској 2022/2023. години и 

динамика рада са задужењима 

-Разматрање годишњег плана рада 

школе за 2022/2023 годину 

- седница Тима, предлози, 

дискусија, 

 -изношење предлог плана, 

дискусија, измене, допуне, 

-руководилац Тима , 

чланови  

-руководилац Тима , 

чланови 

новембар -Разматрање примене  редовног 

Оперативног плана рада школе 

2022/23, и по потреби посебног 

плана рада школе   

 -Анализа оперативних планова 

рада са аспекта међупредметног 

повезивања 

 -праћење реализације наставе у 

посебним организационим) 

 -рад на самовредновању у 

школској 2022/2023.г. – динамика, 

планирана методологија  

-разматрање извештаја са седница 

одељењских и стручних већа и 

предлози Тима за унапређење -

укључености међупредметног 

повезивања и развој 

међупредметних компетенција у 

оперативном планирању -

попуњавање упитника ( гугл 

упитник ) од стране наставника, 

анализа података, предлози 

унапређења 

-члан из Актива за 

развој школског 

програма  

-члан из Тима за 

међупредметно 

повезивање 

фебруар -остваривање исхода и стандарда 

постигнућа на крају првог 

полугодишта -анализа резултата 

наставе и учења (напредовање 

ученика у односу наочекиване 

резултате) 

Провера  примене свих 

релевантних података из извештаја 

самовредновања и развојног плана 

школе у циљу развоја школе 

 - Прилагођавање и израда 

инструмената за самовредновање 

рада школе 

-анализа извештаја руководиоца 

стручних већа дискусија, 

закључци, предлози унапређења 

 -извештаји , дискусија, предлози 

унапређења 

 

Јун-јул -разматрање извештаја 

самовредновања ( пре усвајања на 

седницама стручних органа ) 

 -процена остваривања Школског 

програма 

 -процена остваривања исхода и 

стандарда постигнућа 

-анализа остваривања задатака у 

оквиру развојног плана установе на 

крају школске године 

-Израда извештаја Тима 

-анализа предложеног извештаја, 

предлози за измене и корекције -

из извештаја о реализацији свих 

послова планираних Годишњим 

програмом -из извештаја стручних 

већа на основу анализе завршног 

испита и провера које су рађене на 

крају школске године / ,предлоге 

за унапређење -на основу 

извештаја Актива за развојно 

планирање, предлоге за 

унапређење 

-представник Тима за 

самовредновање, 

чланови Тима  

-представник Актива за 

развој школског 

програма, -руководилац 

Тима, чланови  

-председник Актива за 

развојно планирање, 

чланови 
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ПЛАН ТИМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКА 2022/2023 
1.Јекић Мирјана, психолог, координатор 

2.Кунчак Слађана, педагог 

3. Јевтић Снежана, наставник разредне наставе 

4.Ђокић Ана, наставник разредне наставе 

5.Новаковић Емилија, , наставник предметне  наставе 

6.Ђокић Катарина, наставник предметне наставе 

7.Даговић Сузана, Савет родитеља 

 
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 
ПРАЋЕЊ
А 

Усвајање Плана рада 
за школску 2022/2023 

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 
стареш, наст, 
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,  Опсерва
ција 
ученика, 
процена 
учитеља 
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Израда педагошког 
профила за те ученике 

Учитељи првог 
разреда, стручни 
сарадник, 
родитељ 

фебруар Прикупљање 
информација 
и писање 
профила 

Урађени 
пед. 
Профили 

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 

 

 Тим за промоцију и маркетинг школе: 
1. Јан Кунчак  наставник 
2. Ана Баштовановић учитељица 
3. Бојана Петронијевић Наставник кординатор 
4. Драган Радовановић Наставник 
5. Данка Гавриловић Учитељица 
6. Катарина Радовановић 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци реализације 

У току 

године 

--Усвајање плана рада Тима у 

школској 2022./2023. години и 

динамика рада са задужењима 

-Разматрање Оперативног плана 

рада школе за 2022./2023. годину. 

-Реализација дружења радионица 

деце из матичнешколе са ИО 

Пилица 

Дани Писца за децу кроз  дружење 

ученика у Пилици 

- седница Тима, предлози, 

дискусија, 

 -изношење предлог плана, 

дискусија, измене, допуне, 

 

Предавање и практичан рад у ИО 

Пилица   

 

Предавање , разговор 

-руководилац Тима , 

чланови  

-руководилац Тима , 

чланови 

Баштовановић Ана , 

Бојана Петронијевић , 

координатор Иван 

Марковић – комунално 

Канцеларија за младе, 

Бојана Петронијевић. 

 

У току 

године 

 

 

 

У току 

године 

-Разматрање примене Оперативног 

плана рада школе 2022/23, Како би 

могли повећати маркетинг школе 

- Промоција школе у години 

јубилеја 170 година школе. 

 -Анализа оперативних планова 

рада са аспекта међупредметног 

повезивања 

 -праћење реализације наставе  и 

битних дешавања у школи. 

Повезивање са донаторима , 

локалним медијима...  

-Прављење пакетића великог срца 

-Градски крос   

-приредба за прваке 

-разматрање извештаја са седница 

одељењских и стручних већа 

Предлози и идеје за лепши 

амбијент,рад и живот у школи од 

стране наставника, анализа 

података, предлози унапређења 

 

Дани Писца за децу 

 

 

Радионице , практичан рад 

 

Трчање деце улицама града. 

Представљање програна 

-члан из Актива за 

развој школског 

програма , тима за 

промоцију 

-члан из Тима за 

међупредметно 

повезивање 

 

 

 

Учитељи , наставници 

 

Наставници 

Учитељи 4. Разреда. 
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ плана здравствене заштите је подизање нивоа здравствене заштите ученика кроз едукацију,  

програм исхране у школској кухињи, раду на унапређивању хигијенских и санитарних услова у  

школи. 
ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Заштита од 

заразних 

болести, све 

превентивне 

активности 

везане за 

COVID 19 

Родитељи, 

одељењске 

старешине, 

изабрани лекар 

Информисање ученика 

на одељењским 

заједницама,Одређивање 

просторије зса смештај 

ученика који показују 

симптоме Ковида 

септембар и 

током године 

Заштита од 

заразних 

болести 

ДЗ Бајина Башта , 

психолог 

Вакцинација према 

утврђеном календару 

Током године 

Утврђивање 

здравственог 

стања детета 

пре уписа у 

први разред 

изабрани лекар систематски преглед април-мај 

Праћење раста 

и развоја  

Педагог, одељењске 

старешине и изабрани 

лекар 

систематски преглед 3., 

5., и 7. разред 

током године 

Провера 

здравственог 

стања, 

екскурзија и 

школа у 

природи 

Одељењске 

старешине, 

изабрани 

педијатар 

преглед током године 

Провера 

здравственог 

стања ученика 

пре спортских 

такмичења 

Наставници 

физичког, 

педагог, изабрани 

лекар 

преглед током године 

Превентивна и 

куративна 

заштита зуба 

Одељењске 

старешине и 

стоматолог 

Редовни прегледи током године 

Обезбеђивање 

санитарно-

хигијенских 

услова за 

живот и рад, 

појачана због 

тренутне 

ситуације 

Управа школе, 

помоћно-

техничко особље 

Контрола санитарно-

хигијенских услова 

током године 

Исправљање 

мањих, 

физичких 

деформитета 

Наставници физичког 

васпитања, физијатар, 

одељењске старешине 

Корективна гимнастика По потреби 

               

 

              ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
Циљ планирања сарадње са породицом је подстицање и неговање партнерског односа са родитељима,  

заснованог на принципима. Носиоци овог програма су одељенске старешине , педагог , психолог,директор, а 

реализација током целе школске године. 
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ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
                   ЦИЉ: Омогућавање ученицима да што лакше преброде постојеће проблеме из области 

социјалне заштите и да се равноправно укључе у васпитно-образовни процес. 

 

 

ЗАДАЦИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са Центром за 

социјални рад у 

остваривању социјалне 

заштите 

Одељењске старешине Дописи,лично Током године по 

потреби 

Сарадња са локалном 

самоуправом, Црвеним 

крстом и појединцима  у 

обезбеђивању бесплатне 

исхране 

Директор школе, педагог, 

психолог ,одељењски 

старешина 

Дописи Септембар и током 

године 

Пружање помоћи 

ученицима са 

поремећајима у 

понашању 

Одељењске старешине, 

психолог 

Саветодавни рад, 

појачан васпитни рад 

Током године по 

потреби 

ЗАДАЦИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Информисање родитеља о 

почетку школске године која 

је условљена мерама за 

спречавање ширења Ковида 

Директор, Пед. Колегијум, 

Тим за обезбеђивање 

квалитета, стручни сарадник, 

одељењске старешине 

Информисање родитеља 

путем Вибер група, 

огласне табле, сајта 

школе 

август 

Информисање и доношење 

одлука око безбедоносних, 

организационих, 

финансијских питања 

Представници:Савета, 

родитеља, Школског одбора, 

Стручног актива за 

ШРП,Тима за 

самовредновање, 

Наставничко веће 

Разговор, обавештавање Токо године 

Информисање о законској 

регулативи и правилницима 

школе 

Директор, педагог, 

одељењске старешине, 

родитељи 

информисање током године 

Праћење развојног статуса 

ученика и постигнућа и 

предлагање мера подршке 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи 

Анализа и планирање током године 

Саветодавни рад са 

родитељима и повратна 

информација о испитивању за 

потребе ПО 

Одељењске старешине 8. 

Разреда, Тим за 

професионалну орјентацију 

Разговор током године 

Интерактивни разговори на 

теме:  

-Ваше дете је пошло у школу 

 -Пубертет и адолесценција – 

 -Куда после ОШ  

 -Правилне методе учења 

Педагог,психолог 

одељењске старешине 

На  родитељским 

састанцима 

информисати родитеље , 

материјал припрема 

педагог , психолог 

Током године 

 

Информисање о успеху, 

изостанцима, дисциплини, 

личним особеностима детета 

Одељењске старешине, 

родитељи 

Родитељки сатанци, 

индивидуални 

разговори 

Током године 
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Пружање помоћи 

васпитно и образовно 

запуштеним и 

социоекономски 

угроженим ученицима 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

педагошки асистенти 

Саветодавни рад, 

појачан васпитни рад, 

прикупљање потребне 

одеће, обуће, уџбеника 

и прибора 

Током године по 

потреби 

Утврђивање статуса 

социоекономски 

угрожених ученика 

Секретар, педагог,психолог, 

одељењски старешина 

Узимање података од 

родитеља приликом 

уписа и у току године 

Септембар и по 

потреби 

Упознавање и праћење 

социјалних прилика 

ученика и брига за децу 

у тешким породичним 

приликама 

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

педагошки асистенти 

Саветодавни 

разговори, 

прикупљање потребне 

одеће, обуће, 

уџбеника, прибора 

Током године и по 

потреби 

Упућивање родитеља на 

начине остваривања 

права 

Одељењске старешине, 

психолог, педагог, 

педагошки асистент 

Саветодавни разговори Током године и по 

потреби 

Упућивање родитеља на 

извршење родитељских 

обавеза 

Одељењске старешине, 

психолог, педагог, 

педагошки асистент 

Саветодавни разговори Током године и по 

потреби 

 

план подршке новим ученицима , запосленима 
 

Циљ програма подршке новим ученицима и запосленим радницима је укључивање и оспособљавање образовно-

васпитни рад. 

ЗАДАЦИ/Ативности НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Регулисање правних 

докумената у сарадњи са 

родитељима 

Секретар, одељењски 

старешина, родитељ 

Комплетирање 

документације 

Септембар/ април/ 

током године 

Упознавање са 

члановима одељењске 

заједнице, одељењским 

старешином и простором 

школе 

Одељењски старешина Упознавање 

новоуписног ученика 

са осталим 

ученицима на првом 

часу 

септембар 

Подршка у образовању и 

социјализацији у 

сарадњи са родитељима 

Одељењски старешина, 

стручни сарадници, 

предметни наставници 

Укључивање ученика 

у живот и рад школе 

Током године 

Праћење адаптације у 

школској средини и 

напредовања у учењу у 

сарадњи са родитељима 

Одељењски старешина, Анализа успеха Током године 

ПРОГРАМ РАДА ЗА НОВЕ НАСТАВНИКЕ 

ЗАДАЦИ/Активности НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Регулисање правних 

докумената и 

упознавање са 

члановима колектива, 

простором школе и 

ресурсима 

 

Секретар, педагог, 

директор, ментор 

Комплетирање 

документације, 

упознавање 

Септембар, током 

године 

Упућивање запосленог 

радника у школска 

документа и правилнике 

и у послове на којима је 

распоређен 

ментор Упућивање у 

документацију 

школе и правилнике 

Септембар, током 

године 

Оспособљавање 

запосленог радника у 

ментор Упућивање у вођење 

документације 

Септембар, током 

године 
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писању педагошке 

документације 

Посета часовима колега 

истих по позицији 

Предметни наставници, 

стручни сарадник, 

директор, помоћник 

директора 

Посета часовима, 

разговор 

Током године 

 

 ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА СА ПРИПРАВНИКОМ 
Област Садржај Време реал 

1. Планирање, 

програмирање, 

остваривање и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

 

 

 

 

 

-Ментор упознаје НП са организацијом рада школе и 

запосленима у школи 

-Ментор организује различите типове часова ( обраде, 

утврђивања,..), којима присуствује НП и демонстрира 

различите облике и методе рада 

-Организује индивидуалне разговоре о посматраним часовима 

-НП, заједно са ментором планира и реализује наст. јединице 

--Организује индивидуалне разговоре о посматраним часовима 

-Ментор, НП, упознаје са организацијом : слободних 

активности, допунском и додатном наставом 

-Ментор упућује НП у различите технике самовредновања свог 

рада 

Септембар, 

октобар, 

током године 

2.Праћење развоја 

и постигнућа 

ученика 

-Ментор упућује НП у различите начине праћења развоја и 

постигнућа ученика 

-Ментор упућује НП у различите начине и технике оцењивања 

знања ученика 

Током године 

3.Сарадња са 

колегама и 

породицом 

-Ментор упућује НП у различите облике сарадње са 

породицом, ради обезбеђивања подршке развоју ученика 

Током године 

4.Рад са ученицима 

са сметњама у 

развоју 

-Ментор упућује НП у начине укључивања деце са посебним 

потребама у образовно-васпитни рад, као и у обезбеђивање 

одговарајуће физичке средине и различитих активности за 

њихову адаптацију 

Током године 

5.Професионални 

развој 

-Ментор упознаје НП са обавезом и значајем континуираног 

професионалног развоја 

-Упућује га у различите технике планирања стручног 

усавршавања 

Током године 

6.Документација -Ментор упућује НП у вођење школске документације Током године 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ОШ“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ 

БАЈИНА БАШТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА 

-Сарадња школе и центра за социјални рад у пружању  социјалне заштите ученика (дописи,лично). 

-Пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању (обрада и неки други облици рада). 

-Пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима који долазе из непотпуних 

породица или из породица са проблематичним односима препознавање таквих породица у 

сарадњи са ученицима и сарадња са центром за социјални рад ради пружања помоћи 

ученику(надзор над родитељима,издвајање из примарне породице). 

-Упознавање и праћење  социјалних прилика ученика и помоћи за децу тешких породичних 

прилика (упућивање у остваривање социјално-заштитних мера,упућивање родитеља на начине 

остваривања права,упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза,обилазак и кућне 
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посете ризичним породицама са социјалним радником у циљу ефикаснијег пружања помоћи и 

побољшања сарадње између школе и центра за социјални рад).   

   НАМЕНА АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА 

Намена активности је уз сарадњу центраза социјални рад пружање помоћи ученицима и 

родитељима у остваривању плана социјалне заштите,као и пружање помоћи и помоћ ученицима 

са поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким 

појавама(злостављање,алкохолизам итд...) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА 

-Стручни сарадници-психолог,педагог, 

-Директор школе, 

-Радници центра за социјални рад, 

-Ученици са поремeћајима у понашању, 

-Ученици који долазе из породица са несређеним односима, као из ризичних породица, 

-Родитељи, 

-Учитељи и наставници. 

Носиоци активности су стручни сарадници школе који идентификују социјални проблем и 

информишу путем дописа или лично раднике центра за социјални рад,који на основу сазнања 

школе,одлазе на терен,прате породичну ситуацију,те уз помоћ различитих законских мера 

пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама. 

 НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА 

Начин реализације активности се одвија прво у школи где стручни сарадници уз сарадњу са 

учитељима и наставницима препознају социјални проблем,независно о томe  да ли је повезан са 

понашањем ученика или чланова његове породице. 

Стручни сарадници тада путем дописа обавештавају центар за социјални рад,који на основу налаза 

и мишљења школе,одлазе на терен,прате породичну ситуацију,обављају информативне разговоре 

са ученицима и члановима њихове породице. Када утврде потребне чињенице  реализују одређене 

социјалне и законске мере,те пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.У 

циљу ефикасније сарадње школе и центра за социјални рад,стручни сарадник специјални 

педагог,уз помоћ социјалног радника,одлази у кућну посету породицама ученика који долазе из 

ризичних породица. Могућ је долазак и радника центра за социјални рад у школу,где се 

индивидуалним разговорима са родитељима покуша решити проблем. 

ВРЕМЕНСКЕ АКТИВНОСТИ 

Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима се у школи одвија 

свакодневно.У почетку стручни сарадници проблем покушавају решити уз сарадњу 

родитеља(службеним позивима у школу и информативним разговорима),а уколико нема 

резултата,по потреби,током школске године,шаљу дописе центру за социјални рад те тиме 

укључују центар за социјални рад у решавање проблема.Кућне посете планирати зависно од 

потреба. 
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НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА 

Начин вредновања се састоји од пружања помоћи социјално угроженим ученицима,праћењу 

њихових проблема у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из 

социјалне околине ученика(зависно од проблематике).Врло је важна повратна информација 

центра за социјални рад школској установи. 

 

 ПРОГРАМ И ПЛАН УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2022/2023 

Ред.бр

ој 

Разред и одељење Име и презиме  

1. VII-1 Радовановић Војин 

Алексић Кристина 

2. VII-2 Вранић Ђурђина 

Станковић Вук 

3. VII-3 Кокић Мина 

Вељко Тадић 

4. VII-4 Јанковић Лука 

Марјановић Ања 

4. VII-Пилица Драгојловић Маријана  

Милосављевић Дуња 

5. VIII-1 Вељаноски Наум 

Лука Чолић 

6. VIII-2 Петковић Милош 

Радовановић Кристиан 

7. VIII-3 Лукић Ивона 

Драган Борис 

9. VIII-Пилица Вук Јакшић 

Мићић Бојана 

 

             ПРЕДСЕДНИК :Драган Борис 

 

             ЗАМЕНИК: Лукић Ивана 

 

            ПРЕДСТАВНИЦИ У ШКОЛСКОМ ОДБОРУ: Радовановић Кристијан 8-2  и Кокић Мина 7-3 

 

 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Према Закону o основама система образовања и васпитања, ученици VII и VIII разреда ће формирати                  

.           парламент. 

Парламент ће имати по  два представника из сваког одељења. Парламент ће се састајати по потреби и 

бавиће се:     

-давањем предлога за правила понашања, предлога за побољшање рада 

-разматраће односе о сарадњи ученика и наставника 

-информисаће ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање 



 

102 

 

-информисаће се о деловима Годишњег плана рада (екскурзије, слободне активности) и Извештаја о  

Раду школе. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Активности и садржаји Време Носиоци Показатељи 

Формирање парламента, избор 

предедника, заменика, представника у 

Школском одбору 

Упознавање са Правилником о раду 

ученичког парламента 

Информисање ученика о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији и 

превентивним мерама 

Упознавање са Годишњим планом рада 

2022/23 

Упознавање са Извештајем о раду 

школе 2021/2022 

Извештај о самовредновању 2021/22 

Извештај о реализацији ШРП 2021/2022 

септембар Чланови парламента, 

педагог 

Записник 

Дечија недеља октобар Чланови парламента, 

педагог, учитељи, 

предметни 

наставници 

Записник 

Едукација чланова ученичког 

парламента о сузбијању предрасуда о 

корисницима ИОП-а Пружање помоћи 

у раду ученицима који раде по ИОП-у 

октобар Чланови парламента, 

педагог 

Записник  

Учешће у уређењу школе за 

новогодишње празнике и Савиндан 

Организовање маскенбала -ПО 

Децембар-јануар Чланови парламента, 

наставници ликовног 

педагог 

Записник 

Информисање ученика о резултатима 

ученика на такмичењима и договор око 

промовисања ученика 

Мај-јун Чланови парламента, 

педагог 

Записник 

Организовање хуманитарних акција  По потреби  Чланови парламента Записник 
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Програм рада педагошког колегијума 

 

 
Програм рада педагошког колегијума 

(педагошки колегијум чине председници стручних већа и два актива, а председава директор, 

односно помоћник директора у одсуству директора. 

 

Вре

ме 

реализ

ације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

 

Авгус

т 

Септе

мбар 

- Рзматрање почетка школске године и 

организација рада школе  

-Извештавање ПК о бројном стању ученика 

који раде по ИОП и остварености 

индивидуалних планова 

-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 смањења броја кабинета. 

-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. 

48/2018.109/2021.) 

 
-Набавка наставних средстава у 2022/2023. 

-договор -чланови 

Педагошког 

колегијума 

Октобар -Опремљеност школе наставним средствима 
-Услови рада школе 
 

-извештај 
-дискусија 

-чланови 
Педагошког 

колегијума 
   -чланови стр. в. 

Новембар -Анализа остварених резултата у току првог 

класификационог периода 

- Оствареност индивидуалних планова 

 

-Менторски рад-анализа 

 

-извештај 
-дискусија 

-чланови 

Педагошког 

колегијума 

Децембар -Учешће ученика на школским такмичењима 
-Стручно усавршавање наставника 
 

-извештај 
-дискусија 

-чланови 
Педагошког кол 

Фебруар -Анализа остварених часова у настави 
- Оствареност индивидуалних планова 

 
 

-извештај 
-дискусија 

-чл. Пед. 
Колегијума 
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Март -Организација такмичења 

-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 
 

-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) 
-Организација и израда Плана припремне наставе 

-договор, 

извештај, 

дискусија 

-чл. Пед. 

колегијума 

Јун -Анализа реализације наставног плана и 

програма 

Израда ГПРШ за наредну школску годину 

-Самовредновање рада школе 

-Евалуација ИОП-а. 

-Извештаји о раду библиотекара, стручних 

већа, факултативних и ваннаставних 

активности, ио стручно усавршавање 

 

-извештај, 

дискусија, 

анализа 

 
 

-чланови 

Педагошког 

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. Јовановић- Драган- директор школе 
2. Кунчак Слађана -педагог 
3. Мирјана Јекић -Психолог 
4. Радмила Тутић -помоћник директора  
5. Ана Баштовановић–руководилац стручног већа за разредну наставу 
6. Марија Малешевићруководилац стручног већа за стране језике 
7. Весна Џекулић  –руководилац стручног већа за друштвене науке 
8. Снежана Крстић – руководилац стручног већа за природне науке, 
9. Јеремић Нада -руководилац стручног већа за ТО, лик. и муз. културу, физ.васпитање,информатика 
10. Весна Јекић -руководилац стручног већа за српски језик 
11. Катарина Ђокић-руководилац стручног већа за математику 
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Програм рада стручних сарадника школе  

 Програм рада педагога 

 Садржај програма Начин реализације 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

сарадници 

Р
еа

л
и

зо
в
ан

о
 

П
л
ан

и
р

ањ
е 

и
 п

р
о

гр
ам

и
р

ањ
е 

о
б

р
аз

о
в
н

о
 в

ас
п

и
тн

о
г 

р
ад

а
 

Учествовање  у изради концепције Годишњег 

програма рада школе и његових појединих 

делова 

програмирање 
VIII, 

IX 

Директор , 

предметни 

наставници 

 

Учешће у изради Плана здравствене заштите, 

социјалне заштите, Плана пријема нових 

ученика и наставника, Плана посета часова,  

програмирање 
VIII, 
IX 

Тимови  

Учествовање у раду тимова и стручних већа и 

помоћ у изради планова 
програмирање 

VIII, 
IX 

Чланови тимова, 

координатори и 

председници 

стручних актива 

 

Израда годишњег плана стручног усавршавања 

школе на основу личних планова стручног 

усавршавања 

програмирање 
VIII, 
IX 

директор 

 

 

 

Учешће у изради плана и програма 

професионалне орјентације ученика. 
програмирање 

VIII, 

IX 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

Израда годишњег и месечних планова за свој 

рад 
програмирање 

VIII, 
IX 

  

Израда планова рада одељенских заједница у 

складу са развијањем одговорног односа према 

здрављу 

програмирање 
VIII, 

IX 

Одељењске 

старешине 
 

Иницирање израде распореда писмених 

провера и упознавање ученика и родитеља са 

тим распоредом 

Усклађивање и 

праћење 
IX 

Директор, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

 

Израда акционог плана у односу на 

самовредновање у претходној школској години 

Анализа и извођење 

закључака 
IX тим  

 

 

Израда плана у односу на школски развојни 

план за текућу школску годину 

Анализа и извођење 

закључака 
IX 

Актив за школски 

развојни план 
 

П
р

аћ
ењ

е 
и

 в
р

ед
н

о
в
ањ

е 
р

ад
а 

ш
к
о

л
е
 Израда анализа успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима( тромесечја, 

полугодишта, крај године) 

Прављење 

извештаја и анализа 

података 

XI, I, 

IV, VI 
директор  

Координација и учешће у процесу 

самовредновања рада школе 

Прављење анкета, 

анкетирање, израда 

извештаја 

Током 
године 

Тим за 

самовредновање 
 

Праћење реализације угледних и огледних 

часова у школи 

Посета огледним 

часовима 
Током 

године 

Чланови стручних 

већа 
 

Праћење оптерећености ученика 
Увидом у 

документацију 
Током 

године 

Директор, 

одељенске 

старешине 
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Промовисање значаја самовредновања и помоћ 

наставницима у примени различитих техника и 

поступака  самоевалуације 

Презентација 

резултата 

самовредновања и 

са њима повезаних 

акционих планова 

Током 

године 

Тим за 

самовредновање 
 

Промовисање хоризонталне евалуације  
Током 

године 

Чланови стручних 

већа 
 

С
ар

ад
њ

а 
са

 н
ас

та
в
н

и
ц

и
м

а
 

Рад на педагошко-дидактичком усавршавању 

наставника ( Презентација „ Одговоран однос 

према здрављу“) 

Предавања на наст. 

Већу, иницирање 

предавања на 

стручним већима 

IX Наставничко веће  

Анкетирање ученика о избору слободних 

активности 

Израда, 

прикупљање, 

обрада 

IX 
Одељењске 

старешине 
 

Учешће у раду стручних тимова, већа и актива 

у школи 
координисање 

Током 

године 
Директор, чланови  

Посете часовима редовне наставе и другим 

облицима образовно-васпитног рада ради 

њихове анализе и сагледавања методичко-

дидактичке заснованости 

Посета часовима  
Током 

године 
директор  

Упућивање наставника на коришћење 

интернета и стручне литературе ради 

осавремењивања наставног процеса 

Праћење новина и 

информисање 
Током 

године 

Предметни 

наставници 
 

Пружање потребне помоћи одељенским 

старешинама у квалитетном обављању своје 

улоге ( вођења одељења, предузимања 

адекватних мера у случајевима поремећеног 

понашања, испитивање интересовања ученика, 

помоћ и реализација радионица и предавања 

везаних за превентивне програме,учење учења, 

професионалне оријентације 

Сарадња са 

одељенским 

старешинама 

Током 

године 

Одељенске 

старешине 
 

Пружање помоћи наставницима 

приправницима 

Саветодавни 

разговори 
Током 
године 

Приправници  

Рад са наставницима на усклађивању 

критеријума оцењивања 

Преко Стручних 

већа 
XI 

Предметни 

наставници 
 

Помоћ наставницима у припреми угледних и 

огледних часова 
разговор 

Током 

године 

Предметни 

наставници 
 

Р
ад

 и
 с

ар
ад

њ
а 

са
 у

ч
ен

и
ц

и
м

а
 

Формирање одељења првог и петог разреда структуирање VIII 

Одељенске 

старешине првог 

разреда, и петог 

 

Пружање подршке и помоћи ученицима и 

ученичким организацијама у њиховој тежњи за 

учешћем у школском животу и раду 

Информисање и 

координација 
Током 

године 

Чланови ученичког 

парламента 
 

Идентификовање и рад на отлањању узрока 

ученичких проблема у учењу и владању 

Кроз анализу 

документације и 

сарадњу са 

одељенским 

старешинама 

Током 

године 

Одељенске 

старешине 
 

Индивидуални рад са ученицима који имају 

проблеме у учењу и владању 

Саветодавни 

разговори 
Током 

године 

Одељењске 

старешине 
 

Праћење и проучавање интересовања и 

постигнућа ученика и сагледавање њихове 

усклађености са професионалним жељама и 

опредељењима 

Анкетирање и 

анализа 

3. 

разред 

– III, 

IV, V 

4.разре

д-X, XI 

Одељењске 

старешине 
 

Са одељенским заједницама од 5. до 8. разреда 

помоћ око организовања радионица на тему 

Одговоран однос према здрављу и ПО 

Праћење новина и 

информисање 
IV, V 

Одељењске 

старешине 
 

Израда ИОП а планирање 
Током 

године 

Предметни 

наставници, 

родитељи, 

педагошки асистент 

 

Идентификовање ученика са проблемом 

прихваћености у колектив  
Израда социограма X, XI 

Одељењскње 

старешине 
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Рад са одељенским заједницама ради 

остваривања превентивних програма(учење-

учења 5. разред, социометријско истрживање 5. 

разред и понављање по потреби, поремећаји 

исхране у сарадњи са Домом здравља за 

ученике 7. разреда и професионална 

оријентација 8. Разред. 

Са нижим разредима реализација активности 

везаних за Дечију недељу. 

Предавања, 

радионице, анкете 
Током 

године 

Одељењскње 

старешине, 

педијатар из ДЗ 

 

Тестирање ученика првог разред и Е упис 
Тестирање тест 

ТИП-1 
IV,V секретар  

С
ар

ад
њ

а 
са

 р
о

д
и

те
љ

и
м

а 
у

ч
е
н

и
к
а
 Сарадња са родитељима ради 

дијагностификовања одређених стања ученика( 

мане, поремећаји, кризе, конфликти) 

разговор 
Током 
године 

Одељенске 

старешине, 

родитељи 

 

Сарадња са родитељима ради јединственог 

деловања на ученике 
разговор 

Током 

године 

Родитељи и 

одељенске 

старешине 

 

Пружање помоћи родитељима чија деца имају 

проблема у учењу и понашању 

Саветодавни 

разговор 
Током 

године 

Родитељи и 

одељенске 

старешине 

 

Учешће у професионалном информисању 

родитеља 
предавање IV 

Одељенске 

старешине 
 

Пружање помоћи и подршке у раду Савета 

родитеља 

Координација и 

вођење записника 
Током 

године 

Предсдник Савета, 

директор 
 

А
н

ал
и

ти
ч

к
о

 –

и
ст

р
аж

и
в
ач

к
и

 р
ад

 

Ученици о особинама наставника анкета II 
Одељењске 

старешине 
 

Истраживање и анализа васпитно-образовних 

поступака који у области наставник-ученик, 

резултирају високом мотивисаношћу ученика  

на рад и залагање 

анкета III 
Одељењске 

старешине 
 

Израда анализа успеха и владања ученика Анализа и извештај 
XI, I, 
IV, VI 

Помоћник 

директора 
 

Израда социограма социограм X, XI 
Одељењске 

старешине 
 

С
ар

ад
њ

а 
са

 

ст
р

у
ч

н
и

м
 

и
н

с
ти

ту
ц

и
ја

м
а 

Сарадња са образовним, здравственим и 

социјалним институцијама које доптиносе 

остваривању циља и задатака образовно-

васпитног рада 

Разговор и размена 

информација 
Током 

године 

Основне, средње 

школе ЦЗР 
 

Учествовање у организованим облицима 

размене искустава и сарадња са школским 

педагозима и психолозима 

договор 
Током 

године 
Општински актив  

В
о

ђ
ењ

е 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
је

 

Вођење документације о свом раду( дневника 

рада, план и програм годишњи и 

месечни,досијеи о раду са ученицима, 

документација о извршеном истраживачком 

раду) 

 
Током 
године 

  

Вођење документације која се односи на 

самовредновање 
 

Током 

године   

Вођење документације о раду са ученицима, 

наставницима, родитељима 
 

Током 

године   

 Рад у ЈИСПу 
Прикупљање и унос 

података 
Током 
године 

Директор, секретар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 Програм рада психолога 
 
                    План рада психолога школска 2022/23.година 

 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

● Учествовање у изради Годишњег плана 

рада школе и његових појединих делова 

● Програмирање и координирање рада 

стручних актива и Тимова 

 

● Планирање часова професионалне 

оријентације 

 

● Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе  и других 

облика о-в. рада 

● Формирање одељења првог и петог 

разреда; распоређивање новопридошлих 

ученика 

● Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за ученике 

 

● Израда годишњег и месечних планова  за 

свој рад 

● Планирање предавања, за ученике, 

родитеље, наставнике 

● Планирање радионица 

● Планирање пројеката у школи 

Анализа, 

планирање, 

прикупљање 

документације  

 

Планирање 

договор,  

 

Планирање, 

договор 

 

Планирање, 

распоређивање 

Планирање, 

анализа 

 

 

 

Договор 

 

 

Прикупљање 

података, 

планирање 

Директор,  

психолог 

Тимови 

 

 

Педагог, 

О.старешине 

8.разреда 

психолог 

 

 

психолог 

 

Стручни тим за 

И.О. ИОП 

тимови 

Психолог 

 

психолог, о. 

старешине 

 

Директор, 

чланови 

Тимова 

Септембар  

 

Септембар- 

јун 

 

Друго 

полугодиште 

Током 

шк.године 

 

Мај-

септембар 

Током шк. 

године 

 

Август-јун  

 

Током шк. 

Године 

 

Септембар 

2.Праћење и анализирање резултата васпитно-образовоног рада 

● Учествовање у праћењу  и вредновању 

образовно- васпитног  рада установе 

● Праћење ефеката иновативних 

активности 

● Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а.  

● Праћење и подстицање напредовања деце 

у развоју и учењу  

● Праћење и вредновање поступака 

оцењивања и оптерећености ученика 

● Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду школе 

 

Разговор, 

обилазак наставе, 

дискусија 

Разговор, анализа 

постигнућа 

Разговор, праћење 

документације 

 

 

Психолог, 

о.старешине 

Психолог, 

наставници 

о.старешине   

 

Психолог, 

директор 

 

Септембар-

јун 

 

Септембар-

јун 

 

Током 

шк.године 

Јун-

септембар 

 

3.Рад са наставницима 

● Сарадња са наставницима у припремању 

и планирању непосредног образовно-

васпитног рада 

● Сарадња са наставницима у организацији 

рада са ученицима који имају посебне 

образовно- васпитне захтеве 

● Пружање подршке наставницима у раду 

са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

Разговор, договор, 

саветодавни рад 

Састанак, анализа, 

израда ИОП 

Разговор 

 

 

 

 

 

Састанак, 

разговор, 

саветодавни рад 

Психолог, 

наставници 

 

Психолог, 

педаг.асистент 

 

Психолог, 

наставници 

 

 

 

 

Психолог  

Септембар-

јун 

 

Септембар-

јун 

 

Септембар- 

јун  

 

 

 

 

Септембар-



 

109 

 

● Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива, указивање на психолошке 

узроке поремећаја интерперсоналних 

односа у групама и предлагање мера за 

њихово превазилажење 

● Оснаживање наставника да препознају 

способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика 

● Информисање о ученицима уписаним у 

први разред 

● Информисање одељенских старешина 

петог разреда о ученицима  

● Пружање помоћи наставницима у 

остваривању сарадње са родитељима 

 

● Посета редовним часовима и њихова 

анализа, предлагање мера за унапређење 

образовно- васпитног процеса (посета 3 

часа код првог разреда, посета 3 часа у 

5.разреду) 

● Посета угледним и огледним часовима и 

њихова анализа 

● Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе  и других 

облика о-в рада и упућивање на стручну 

литературу  

● Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција (комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба, 

подршка развоју личности детета...) 

● Сарадња са педагошким асистентом и 

приправницима 

 

 

 

Састанак, 

разговор 

 

 

Разговор 

 

Разговор 

 

Разговор, договор, 

саветодавни рад 

Обилазак наставе, 

разговор, анализа 

 

 

Посета часовима, 

анализа  

 

Анализа, договор 

 

 

Састанак, 

договор, посете 

часовима 

 

 

 

 

Тим за 

проф.оријентац

ију  

 

Психолог, 

учитељи, 

наставници 

 

Психолог, 

директор,  

 

Психолог, 

директор 

 

 

 

 

Психолог  

 

 

Психолог, 

наставници 

 

 

Психолог, 

педаг.асистент, 

приправник 

јун 

 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

 

Септембар 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

Током шк. 

Године 

 

 

 

 

Током шк. 

Године 

 

 

Током шк. 

Године 

 

 

Током шк. 

Године 

 

4.Рад и сарадња са ученицима 

● Утврђивање зрелости ученика за редовни 

полазак у школу 

● Испитивање детета уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за да љи 

рад; провера спремности детета старости 

од 6 до 6,5 година за полазак у школу 

● Пријем и распоређивање нових ученика 

● Психолошка тестирања ученика ради 

добијања релевантних података за 

реализацију непосредног рада са 

ученицима и других послова у раду са 

наставницима, родитељима, 

институцијама 

● Идентификација ученика који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне 

и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања и 

обављање саветодавног рада ради 

превазилажења тешкоћа 

● Пружање подршке деци за које се 

обезбеђује рад по индивидуализованој 

настави и ИОП-у 

 

Тестирање 

 

Тестирање, 

разговор 

 

 

 

 

Договор, анализа 

 

Тестирање 

 

 

Разговор, 

саветодавни рад 

 

 

 

 

Разговор, 

саветодавни рад 

 

 

Разговор, 

тестирање, 

Психолог, 

родитељи 

Психолог, 

родитељи 

 

 

 

 

Психолог, 

учитељи, 

о.старешине 

Педагог 

 

 

Психолог, 

учитељи, 

наставници 

 

 

 

Психолог, 

учитељи, 

наставници, 

пед.асист. 

Психолог, 

Април- 

Мај  

 

 

 

 

 

 

Август –

септембар  

 

Током шк. 

године  

 

Септембар-

јун 

 

 

 

 

Септембар-

јун 

 

 

Септембар- 
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● Идентификовање ученика са изузетним 

способностима и подстицање њиховог 

развоја 

● Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група 

 

● Праћење адаптације ученика-нарочито 

првог и петог разреда 

● Индивидуални и групни саветодавни рад 

са ученицима 

● Организовање и реализовање предавања 

за ученике из области менталног здравља 

(предавања о превенцији  алкохолизама, 

наркоманије) 

● Промовисање, предлагање мера у циљу 

смањивања насиља 

● Подршка развоју професионалне каријере 

ученика професионалним информисањем 

и саветовањем  

● Пружање психолошке помоћи ученику у 

акцидентним кризама 

 

планирање 

Разговор, 

прикупљање 

информација 

Разговор, 

прикупљање 

информација 

 

 

Разговор 

Предавање 

 

 

Радионице 

Предавања, 

презентације, 

анкетирање 

Саветодавни 

разговор,  

радионице 

Предавање, 

организовање 

учитељи, 

наставници 

Психолог, 

учитељи, 

наставници 

Психолог, 

о.старешине, 

учитељи 

О.старешине 

 

 

 

 

 

Психолог, Тим 

за ненасилну 

комуникацију, 

вршњачки тим 

 

 

 

 

 

јун 

 

Током шк. 

године 

 

 

Прво 

полугодиште 

Децембар 

 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

 

 

По потреби 

 

 

5.Рад са родитељима 

● Прикупљање значајних података при 

тестирању и упису ученика у први разред 

● Идивидуални саветодавни рад са 

родитељима у вези са образовним, 

емоционалним, социјалним и другим 

проблемима њихове деце; пружање 

подршке 

● Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове 

деце 

● Оснаживање родитеља да препознају 

карактеристике своје деце које указују на 

њихове изузетне способности и пружање 

подршке у проналажењу различитих 

могућности подстицања и усмеравања 

њиховог општег и професионалног 

развоја  

● Сарадња са родитељима  чија се деца 

школују по ИОП-у 

 

 

● Трибина за родитеље будућих првака 

Разговор 

 

Саветодавни 

разговор 

 

 

 

Саветодавни 

разговор 

 

 

Разговор 

 

 

 

 

 

Разговор, договор, 

анализа, 

планирање  

Разговор  

Родитељи 

 

 

Родитељи  

 

 

 

Родитељи  

 

 

 

Родитељи, 

одељ. 

старешине 

 

 

 

Психолог, 

педагошки 

асистент, 

наставници 

Психолог 

Април-мај 

 

Током 

шк.године 

 

 

 

Током 

шк.године 

 

 

Током 

шк.године 

 

 

 

 

Током 

шк.године 

 

 

март 

6.Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

● Сарадња са директором и педагогом на 

истраживању постојеће образовно-

васпитне праксе и специфичних проблема 

и потреба установе и предлагање мера за 

унапређење 

● Сарадња са директором и педагогом у 

оквиру рада стручних тимова и комисија 

и редовна размена информација 

● Сарадња са директором, педагогом на 

заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе 

Анализа, 

предлагање, 

договор 

 

Састанци, аналиа, 

договор 

 

Састанци, 

анализа, договори 

 

Састанци, 

договори 

Директор, 

психолог 

Тимови 

 

 

 

 

Директор, 

психолог 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током шк. 

године 
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● Сарадња са директором о расподели 

одељењских старешинстава 

● Сарадња са директором и педагогом у 

организовању трибина, предавања, 

радионица за ученике, наставнике, 

родитеље  

● Сарадња са директором и педагогом на 

планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

● Сарадња са педагогом на припреми и 

реализацији разних облика стручног 

усавршавања 

Састанци, 

договори 

 

 

Састанци, 

договори 

 

Састанци, 

договори 

 

 

 

 

 

Директор, 

психолог, 

наставници 

 

 

 

 

 

7.Рад у стручним органима и тимовима 

● Учествовање у раду Наставничког већа 

● Учествовање у раду стручних актива,  

стручних већа и комисија. 

● Информисање стручних органа о 

резултатима извршених анализа, 

прегледа, испитивања и предлагања 

одговарајућих мера 

● Предлагање мера за унапређивање 

стручних органа школе 

Састанак, анализа, 

договор, праћење 

литературе, 

вођење 

документације 

 

Директор, 

психолог  

Тимови 

Током шк. 

године 

 

 

 

 

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

● Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака образовно-васпитног 

рада установе 

● Учествовање у истраживањима научних, 

просветних и других установа 

Састанак, 

договор, 

заједничке 

активности 

Учествовање у 

семинарима, 

активима и сл. 

Психолог, 

директор,   

Институције 

 

 

 

Током шк. 

године 

9.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

● Вођење евиденције о свом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу.  

● Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење наставе 

и васпитних активности на нивоу школе 

● Припрема за послове предвиђене 

Годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога 

● Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом психолога 

● Вођење евиденције о сопственом 

стручном усавршавању  

Записивање 

потребних 

информација, 

чување докум.и  

праћење стручне 

литературе и  

 

 

Бележење и 

чување потребне 

документације 

Чување 

сертификата 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

 
 

ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

За школску 2022/2023.годину 

Секретар школе има утврђене задатке прописане Законом, Статутом и општим актима школе. Основни 

задатак секретара школе је праћење  и упућивање на  примену прописа, као и усклађивање рада школе са 

Законом. 
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ПОСЛОВИ У УКВИРУ ПОДРУЧИЈА РАДА 

В
Р

Е
М

Е
 

ПОСЛОВИ НОРМАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

-Израда нацрта  Статута, Правилника и усаглашавање са изменама Закона већ 

израђених аката( Уаглашавање Правулника о раду, Правилника о систематизацији 

радних места са Законом о раду –септембар и по потреби) 

-Праћење и спровођење поступака доношења општих аката, као и правно - стручна 

помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова (Правила 

понашања и Правилник о мерема  за заштиту ученика - септембар-новембар) 

-Стручна обрада свих предмета који су достављени на мишљење 

-Израда свих врста уговора, Уговора о раду, уређењу међусобних односа, понуда и 

анекса уговора у складу са законом; 

-Праћење законских и осталих прописа, као и указивање на обавезе које 

произилазе из њих 

-праћење примене Статута и других општих аката и правилна примена истих 

-Помоћ у заступању школе пред судовима(у  припремању  тужби, жалби,односно 

свих поднесака);  

 

-током 

године,свак

одневно и 

по потреби 

ПОСЛОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 

-израда свих решења запосленима и ученицима; 

-Издавање свих врста потврда 

-Издавање дупликата јавних исправа 

- Помоћ, при  вођењу свих дисциплинских поступака  запослених и ученика; 

- Израда свих одлука ,решења, захтева органа управљања ,стручних и 

саветодавних органа; 

- Присуствовање седницама органа управљања и другим стручмим органима по 

позиву, ради давања стручног мишљења; 

- Обављање свих неопходних стручних послова око избора управних ,стручних и 

саветодавних органа школе; 

- Учешће у изради Плана јавних набавки и  апликативном софтверу помоћ у  

спровођењу поступака јавне набавке као и других  поступка пред Комисијом за 

заштиту права понуђача ; 

- Помоћ око спровођења набавке за екскурзију и наставу у природи; 

- Поступак  пријаве, израде решења, жалби око полагања свих врста испита у 

школи; 

 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

 ПОСЛОВИ ИЗВЕШТАВАЊА 

-Достављање мишљења након стручне обраде појединих предмета директору и 

Школском одбору 

-Извештавање јавности , учешће у пословима око израде  информатора о раду, 

учествовање у изради тражених информација и одговора у складу са законом;  

-Благовремено пружање стручних информација наставницима, родитељима и 

ученицима у складу са Законом. 

 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

КАДРОВСКО-ПЕРСОНАЛНИ  ПОСЛОВИ и ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

-Спровођење конкурса за пријем нових радника по потреби и одобрењу; 

-спровођење правних послова у вези са престанком радног односа или 

премештајем на друго радно место; 

-вођење  евиденцијезапослених школе , евиденције у јединственом 

информационом систему око запослених; 

-пријављивање запослених  у Централни регистар,послови са ПИО и Фондом 

здравствене заштите; 

- вђење евиденције осигураника здравствене заштите 

- административни послови: пријем и слање поште, завођење у деловодни 

протокол,распоређивање поште ,одлахање и вођење архиве; 

- набавка потрошног материјала : канцеларијског, средстава за одржавање 

хигијене Школе 

 

 

 

 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 
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-Вођење свих Законом прописаних евиденција које се односе на запослене   

Школе; 

-Вођење евиденција у вези повреда на раду 

-вођење евиденције запослених , формирање досијеа  радника са општим и 

посебним подацима о свим запосленим школе: 

-вођење евиденције о печату и штамбиљу школе 

- Послови везани за осигурање ученика,евиденција и поступак подношења пријаве 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И РАДНИЦИМА 

-Саветодавни рад са родитељима у вези правностручне помоћи 

-Саветодавни рад са запосленима школе у вези правностручне помоћи 

-Рад са ученицима који се односи на вођење евиденција, издавање неопходних 

уверења, сведочанстава и потврда 

-Прикупљање и чување података неопходних за упис деце у први разред; 

- Рад у комисијама за спровођење завршног испита ученика 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ 

- Заказивање и присуствовање седницама  Школског одбора,  а по потреби 

Наставничком већу , Одељенским већима,Савету родитеља ради давања стручног 

мишљења ; 

-Рад на припреми и обради материјала које разматрају Школски одбор и други 

органи школе и израда одлука које доносе ови органи ; 

-помоћ директору у извршењу нормативне делатности, и одлучивању о правима 

обавезама и одговорностима запослених и ученика ; 

- Стручни савети , указивање и помоћ  директору у законитом  управљању 

установом;  

-Пружање правностручне помоћи члановима Школског одбора и Наставничког 

већа 

-вођење записника о одржаним седницама Школског одбора; 

 

 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

 ПОМОЋ У ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

-помоћ у организацији рада  ваннаставе 

- Праћење услова рада, и ангажовање на њиховом побољшању у складу са 

могућностима школе 

-Спровођење надзора над реализованим активностима, као и неопходних 

корекција и мера у циљу њиховог побољшања  

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

-Стално  праћење стручне литературе 

-Присуство семинарима и стручним скуповима у зависности од финансијске 

могућности Школе; 

-Константно праћење закона, правилника и осталих подзаконских  аката,тумачење 

и примена. 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

-Сви неопходни послови у складу са законом и прописима услед потреба школе 

- Послови код Инспекцијског надзора; 

- Израда Годишњег плана рада  са елементима утврђивања броја извршилаца,  

- Рад у Јединственом информационом систему – у делу све што се односи на 

систематизацију радних места и запослене; 

- Израда статистичких извештаја везано за почетак и крај школске године; 

- Достава свих података Министарству,Школској управи  и сл. 

 

Свакоднев

но ,током 

године и по 

потреби 

 

 

 Програм рада библиотекара 

 

Обавља послове везане за: 

- ажурирање књишке грађе                                                                                              током године 

-набавку литературе-лектире                                                                                           септембар 

-организација посете сајму књига                                                                                    октобар 

-организовање књижевних сусрета наших познатих писаца                                         током године 

- издавање књига 
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-Сарадња са ИО Пилица 
Годишњи план активности ИО Пилица и  (српски језик) 

                                                                                                                                                   Октобар 

- седмица посвећена писцу јубилеји (читање дела, гледање филмова који су  

снимљени према мотивима из његових дела, радионице, изложба радова) 

Новембар 

- обележавање светског Дана права детета (радионице, разговори, посета библиотеци) 

Децембар 

-седмица посвећена књижевним делима која су екранизована    Март 

-обележавање Светског дана позоришта за децу и младе 

- сарадња са градском библиотеком  током године. 

-током претходних месеци ученици и наставница припремају приредбу која ће бити изведена у оквиру 

школских просторија 

- организовање базара (ученици и наставница организују базар на коме ће изложити своје радове: преписе 

одломака из књижевних дела, цртеже...) 

- новац који буду сакупили биће употребљен за едукативни излет (место које ће посетити зависиће од 

прикупљених средстава) 

 

 

ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

 

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. 
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10. Пријава за семинаре 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 

4. Пилици ( 12 часова ) 

 

5. Посета часова допунске наставе, одељенске  ток. 

год. заједнице, слободних активности ( 4 часа ) 

 

6. Помоћ наставницима у вођењу педагошке документацијe  ток. год 
 

7. Општи родитељски састанци и индивидуални  ток. 

год. разговори са родитељима 

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

9.  Помоћ у изради појединих анкета и упитника                        ток.год 

Оперативни план директора: 

 

Месец Програмски садржај 

 1. Разматрање дописа у вези са организацијом наставе у условима корона 
  вируса (актив директора, састанак у ШУ, састанак педагошког колегијума, 
  стручних већа, наставничког већа) 
 2. Пријем 1. и 5. разреда (31.8.2022.) 
 3. Израда Годишњег плана рада за школску 2022/2023. 
 4. Обављање консултација и помоћ наставницима у изради 
  појединих делова плана и програма рада 

8.и 9. 5. Израда оперативног плана директора 
  Израда програма организационе шеме обављања васпитно- 
  образовног рада 
 6. Израда Информатора о раду школе 
 7. Израда извештаја о раду директора школе 
 8. Учешће у изради летописа школе за шк.2021/2022. 
 9. Подела задужења и издавање решења у оквиру 40-то часовне радне недеље 
 10. Годишње и месечно планирање наставника 
  Припрема седница Наставничког већа и Школског одбора, Педагошког колегијума 
  и Савета родитеља 
  Усвајање годишњих извештаја о раду школе у школској2021/2022. години 

Информисање око јубилеја 170 година оснивања школе, тимова , ПК,већа. 

 11.  Праћење радова за нормалан почетак школе.Праћење јавне набавке за одржавање крова. 

 

 1. Помоћ на изради и контрола педагошке документације (ЕсДневник , Г-учионица) 
 2. Праћење прописа на којима се заснива руковођење школом 
 4. Ажурирање евиденције о задужењима наставника и другог 
 5. особља наставним и другим средствима 

10. 6.  Организација посете сајму књига и учила (уколико буде могућности) 
 7. Посета часова у изабраним одељењима укупно 5 часа-циљ-методичкo- 
 8. дидактички разговори 
 9 Опремање школе наставним средствима и другом опремом 
 10 Остали послови 
   

 1. Утврђивање успеха на крају 1. класификационог периода, 
 2. Реализација годишњег програма рада (анализа) 
 3. Учешће у раду стручних актива,одељенских већа,Савета родитеља 
 5. Израда извештаја о прегледаним плановима и програмима 
 6. Рад одељенских заједница-посета часовима 

11. 7.   Праћење реализације наставе на даљину ( по потреби) 

 
8.   Посета часовима српског језика, музичке културе и математике 

 9. Саветодавни рад са ученицима: 
  -Који испољавају негативно понашање 
  -Који имају проблема у учењу 
  -Који имају психо-физичке сметње 

 10. 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, 

часовима чоса. 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

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 

 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 2023/2024.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 2023./2024. 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 2023/24. године 

Седнице стручних и управних органа Школе 

Остали послови 

 

 

 

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 

 

4. 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. 
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наставника кроз рад стручних актива 
-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 

када је школа домаћин 

1.- 4. 

-Организација одласка ученика на окружна и друга 

такмичења 

4.и 5. 

-Рад на реализацији програма здраственог просвећивања 

ученика и родитеља 

10.-4. 

-Организација припремне наставе и полагање поправних 

испита 

8. 

 

Наставно – саветодавни рад 
 

 

-Израда концепта наставно-саветодавног рада за школску 

2022/2023. 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 
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елемената програмирања,планирања и припремања наставника за рад 

-Посета часова ваннаставних активности у циљу реализације 

припрема на такмичењима и свечаностима 

-Преглед и анализа квалитета рада наставника на припремању 

и планирању градива 

4. алитичко-извештајни рад 

-Рад на изради извештаја за школску 2020-21. 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 
 

Рад на педагошкој документацији 

-Праћење остваривања упуства о вођењу педагошке документације 

 

-Контролисати ажурност о исправности вођења документације 

5. адња 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 

6. 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 

7. Стручно усавршавање 

Седмично, један дан ће бити одређен за праћење методичке, 

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. 
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                                  ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

     Директор ,Педагог  

 

Ред.

бр. 

наставник предмет месец недеља одељење 

1. Арсенијевић Бранка српски језик октобар 3. недеља 7. 

2. Петронијевић Бојана српски језик октобар 3. недеља 6. 

3. Лазић Сања српски језик октобар 3. недеља 5. 

4. Јекић Весна српски језик октобар 3. недеља 8. 

5. Ђокић Катарина математика октобар 4.недеља 7. 

6. Јелисавчић Марина математика октобар 4.недеља 5. 

7. Миловановић Душан математика октобар 4.недеља 8. 

8. Драгојловић Петар математика октобар 4.недеља 6. 

9. Крстић Снежана физика новембар 2.недеља 7. 

10. Манојловић Вера физика новембар 2.недеља 8. 

11. Ристић Весна хемија новембар 3. недеља 7. 

12. Јеремић Бранимир енглески језик новембар 3. недеља 8. 

13. Кунчак Јан географија новембар 3. недеља 8. 

14. Штрбац Силвана историја новембар 4. недеља 8. 

15. Џекулић Весна историја новембар 4.недеља 5. 

16. Јакић Ирена биологија децембар 1.недеља 7. 

17. Пурић Тихана биологија децембар 1.недеља 7. 

18. Борањац Драгица биологија децембар 1.недеља 8. 

19. Малешевић Марија енглески језик децембар  2. недеља 8. 

20. Јеремић Нада техника и 

технологија 

децембар  2. недеља 8. 

21. Богдановић Видоје музичка 

култура 

децембар  2. недеља 7. 

22. Лукић Ирина руски језик децембар 3.недеља 8. 

23. Слађана Арсић немачки језик децембар 3.недеља 7. 

24.  Новаковић Емилија ликовна култ. децембар 3.недеља 7. 

25. Данка Гавриловић професор раз. 

наставе 

децембар 3.недеља 4. 

25. Наташа Јовановић професор раз. 

наставе 

фебруар 1.недеља 1.разред 

26.  Драгана Недељковић професор раз. 

наставе 

фебруар 1.недеља Целоднев

на 

настава 
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                                    ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА 

                                    Помоћник Директора ,психолог  

 

 

  

 

 

27.  Катарина Тришић 

Матић 

професор раз. 

наставе 

фебруар 1.недеља 2.разред 

28.  Катарина Радовановић професор раз. 

наставе 

фебруар 2.недеља 3.разред 

29.  Ана Ђокић Стаменић професор раз. 

наставе 

фебруар 2.недеља 4.разред 

30.  Љубица Сарић професор раз. 

наставе 

фебруар 3.недеља ИО 

ЦРВИЦА 

31. Снежана Тришић професор раз. 

наставе 

фебруар 3.недеља ИО 

Јасиковиц

е 

32.  Снежана Аксентијевић професор раз. 

наставе 

фебруар 3.недеља ИО 

Пилица 

3.разред 

Ред.б

р. 

наставник предмет месец недеља одељење 

1.  Силвана Штрбац Географија 10 3 8 

2.  Жељко Станојевић ТиТ 10 4 6 

3.  Слађана  Арсић Немачки језик 11 3 8-1 

4.  Негосава Павловић Ликовна 

култура 

11 4 7 

5.  Биљана Злојутро Разр настава 12 2 3-2 

6.  Десанка Печеничић Чос 12 3 5 

7.  Весна Средојевић Разр. настава 2 2 1 

8.  Видоје Богдановић уметност 2 4 72-74 

9.  Драгана Јевђенић Чувари природе 3 2 5-123 

10.  Ирена Јакић биологија 3 3 7-2 

11.  Сузана Пејовић Енг.језик 4 4 6-1 

12.  Верица Јовановић Разр. настава 5 3 4-4 
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ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА 

 

Школски одбор  
Састав Школског одбора: 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Средојевић Весна Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Живановић Снежана Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Миловановић Душан Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“ 

Злопорубовић Наташа Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

Симић   Бојан Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

 Деспотовић   Дејан Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“ 

Александрић Наташа Представник локалне самоуправе 

Ђурић Радисав  Представник локалне самоуправе 

Миливојевић Снежана Представник локалне самоуправе 

Радовановић Кристијан 8-2 Представник ученичког парламента 

Кокић Мина 7-3 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 2021/2022. Годину 

-Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2022/2023.годину 

-разматрање о могућностима 

посебних  ситуације изазване 

пандемијом COVID-19 

 

- Упознавање одбора са одрађеним 

пословима на уређивању школе у 

току лета. 

-Упознавање одбора о набављеним 

наставним средствима. 

-Решавање по захтевима родитеља 

ученика 

  Разматрање о приспелим захтевима  

-Разматрање нацрта финансијског 

плана за 2022/23. 

-извештаји, излагање, 

дискусија,предлози, 

одлуке 

-чланови Шк.одбора, секретар 

школе, директор, помоћник 

директора,шеф рачуноводства 

Новембар- 

Децембар 

-Извештај о раду директора 

-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 

2021.годину 

-Извештај о раду директора 

-Доношење Финансијског плана и 

Плана јавних набавки за 

2023,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:Весна Средојевић, 

представник школе Број телефона:0638049656  

 

6. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 Напомена:Сви индивидуални годишњи планови рада наставника налазе се 

код помоћника директора. 

7. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 
 

У школској 2022/2023. ученицима другог циклуса понуђене цу следеће слободне наставне 

активности и секције: 

 

Слободне наставне активности: Секције: 

Филозофија Саобраћајна 

Чувари природе Стонотениска 

Уметност Новинарска и фото(драмска у Пилици) 

Вежбањем до здравља  

Моја животна средина  
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Програм одељењских старешина 

Пети разред 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар Упознавање ученика са организацијом, предметима, 

наставницима који им предају 

Помоћ у избору председништва одељења и 

организацији ученичког колектива 

Учење учења и социометрија 

Шта значи добро здравље 

 

Информисање 

 

Разговор 

 

Предавање 

радионица 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Педагог 

Октобар Укључивање ученика у допунски и додатни рад 

Шта значи лична хигијена  

Обележавање „Дечије недеље“ 

Научи да прочиташ информације на паковању 

 

Разговор 

Радионица 

Радионица 

Одељењске 

старешине уз помоћ 

педагога 

Новембар Истине и заблуде о физичкој активности 

Стресни догађаји и како их тумачимо 

Анализа успеха на тромесечју 

Самоприхватање- свиђа ми се како изгледам 

Зависност од интернета истина или мит 

 

Радионице Одељењске 

старешине 

Децембар Инфекција ХИВ И АИДС 

Неки људи пуше, неки не 

Митови и заблуде у вези конзумације алкохола 

Сређивање документације 

Радионице Одељењске 

старешине 

Јануар Анализа успеха на крају првог полугодишта и како да 

поправимо успех ако смо незадовољни 

Прослава Савиндана 

Разговор 

 

Радионица 

Одељењске 

старешине 

Вежб. до здравља Драган Радовановић 5-1,3(1),5-2(1),6-1,4(1) 

Вежб. до здравља Никокла Стаменић 5-п6- П 

Вежб. до здравља Даница Благојевић 6-2,6-3 

Уметност  Негосава Павловић 8-1,2,3     

Уметност  Видоје Богдановић 7-2,4 

Уметност Емилија Новаковић 7-1,3          

Уметност Владимир Илијашевић 7п;8п   

Чувари природе Драгана Јевђенић 5-1,2,3 

Чувари природе Тихана Пурић 6-1,3,4  

Филозофија са децом Весна Џекулић 7-2,3,4;   

 

Филозофија са децом Силвана Штрбац 8-1,2 

Моја животна сред. Тихана Пурић 7-1,2,3,4 

Моја животна сред. Драгица Борањац 8-3 
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Фебруар Здраве алтернативе алкохолу 

Насиље у школи и ненасилна комуникација-ЈА 

поруке 

Комуникација без стреса 

Љубав и заљубљеност 

 

Радионице 

 

 

Дискусија 

Одељењске 

старешине 

Март 

 

Шта ми се допада код себе и које особине ценим код 

других 

Музичка интересовања 

Умемо ли да користими реч „ ИЗВИНИ“ 

Безбедно корижћење интернета 

Дискусија Одељењске 

старешине 

Април Обележавање Дана планете земље 

Анализа успеха на крају другог тромесечја 

Разговор о екскурзији 

Разговор Одељењске 

старешине 

Мај Шта можемо учинити за очување животне средине 

Да сам ја мој одељењски старешина 

Шта ми се допада код себе и које особине ценим код 

других 

Разговор о утисцима са екскурзије 

Разговор Одељењске 

старешине 

Јун Колико смо задовољни постигнутим успехом у петом 

разреду 

Сређивање документације 

Разговор Одељењске 

старешине 

 

Шести разред 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар Упознавање ученика са  организацијом, 

предметима, наставницима који им предају 

Помоћ у избору председништва одељења и 

организацији ученичког колектива 

Шта значи добро здравље 

Безбедност у саобраћају 

 

Информисање 

 

Разговор 

 

Предавање 

радионица 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

 

Полиција 

Октобар Укључивање ученика у допунски и додатни рад 

Шта значи лична хигијена  

Мој јеловник 

Дечија недеља 

Полиција у служби грађана 

Разговор 

Радионица 

Радионица 

Одељењске 

старешине уз 

помоћ педагога 

 

Полиција 

Новембар Научи да прочиташ информације на паковању 

Истине и заблуде о физичкој активности 

Анализа успеха на тромесечју 

Насиље као негативна друштвена појава 

Радионице Одељењске 

старешине 

 

 

Полиција 

Децембар Инфекција ХИВ И АИДС 

Стресни догађаји и како их тумачимо 

Превенција и заштита деце од опојних дрога и 

алкохола 

Сређивање документације 

Радионице Одељењске 

старешине 

Јануар Анализа успеха на крају првог полугодишта и како 

да поправимо успех ако смо незадовољни 

Прослава Савиндана 

 

Разговор 

 

Радионица 

Одељењске 

старешине 

 

 

Полиција 

Фебруар Зависност од интернета истина или мит 

Самоприхватање- свиђа ми се како изгледам 

Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа 

Прихватамо разлике-интеграција  ученика који 

раде поИОП-у 

Радионице 

 

 

Дискусија 

Одељењске 

старешине 

 

 

Полиција 
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Март 

 

Митови и заблуде у вези конзумације алкохола 

Здраве алтернативе алкохолу 

Насиље у школи и ненасилна комуникација 

Комуникација без стреса 

 

Дискусија 

Радионице 

 

Одељењске 

старешине 

Април Љубав и заљубљеност 

Анализа успеха на крају другог тромесечја 

Обележавање Дана планете земље 

 

 

Радионице 

 

Разговор 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Мај Музичка интересовања 

Умемо ли да користими реч „ ИЗВИНИ“ 

Разговор о екскурзији 

Шта можемо учинити за очување животне средине 

 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

Јун Шта ми се допада код себе и које особине ценим 

код других 

Сређивање документације 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

Седми разред 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар Упознавање ученика са  организацијом, 

предметима, наставницима који им предају и  

превентивним мерама 

Помоћ у избору председништва одељења, 

организацији ученичког колектива и избору два 

представника одељења за УП 

Шта значи добро здравље 

Прихватамо разлике-интеграција ученика који 

раде поИОП-у 

 

Информисање 

 

Разговор 

 

Предавање 

радионица 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Педагог 

Октобар Укључивање ученика у допунски и додатни рад 

Мој јеловник 

Научи да прочиташ информације на паковању 

Истине и заблуде о физичкој активности 

Обележавање „ Дечије недеље“ 

 

Разговор 

Радионица 

Радионица 

Одељењске 

старешине уз 

помоћ педагога 

Новембар Пубертет 

Пубертет -квиз 

Анализа успеха на тромесечју 

Физиологија репродукције 

 

Радионице Одељењске 

старешине 

Децембар Инфекција ХИВ И АИДС 

Трговина људима-презентација 

Стресни догађаји и како их тумачимо 

Сређивање документације 

Радионице Одељењске 

старешине 

Јануар Анализа успеха на крају првог полугодишта и како 

да поправимо успех ако смо незадовољни 

Прослава Савиндана 

 

Разговор 

 

Радионица 

Одељењске 

старешине 

Фебруар Зависност од интернета истина или мит 

Самоприхватање- свиша ми се како изгледам 

Неки људи пуше, неки не 

Митови и заблуде у вези конзумације алкохола 

 

Радионице 

 

 

Дискусија 

Одељењске 

старешине 
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Март 

 

Здраве алтернативе алкохолу 

Насиље у школи и ненасилна комуникација 

Комуникација без стреса 

Кад бих ја био мој одељењски старешина 

Дискусија Одељењске 

старешине 

Април Љубав и заљубљеност 

Анализа успеха на крају другог тромесечја 

Обележавање Дана планете земље 

Радионица 

 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

Мај Разговор о екскурзији 

Трговина људима 

Шта можемо учинити за очување животне средине 

Наши наставници и особине које ценимо 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

Јун Анализа рада одељењске заједнице 

Сређивање документације 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

 

Осми разред 
Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар Упознавање ученика са  организацијом, предметима, 

наставницима који им предају и  

превентивним мерама 

Помоћ у избору председништва одељења, 

организацији ученичког колектива и избору два 

представника одељења за УП 

Шта значи добро здравље 

Шта значи лична хигијена  

Прихватамо разлике-интеграција ученика који раде 

поИОП-у 

 

 

Информисање 

 

Разговор 

 

Предавање 

радионица 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Педагог 

Октобар Укључивање ученика у допунски и додатни рад 

Мој јеловник 

Научи да прочиташ информације на паковању 

Истине и заблуде о физичкој активности 

Обележавање „ Дечије недеље“ 

 

Разговор 

Радионица 

Радионица 

Одељењске 

старешине уз 

помоћ педагога 

Новембар Пубертет 

Пубертет -квиз 

Анализа успеха на тромесечју 

Физиологија репродукције 

 

Радионице Одељењске 

старешине 

Децембар Инфекција ХИВ И АИДС 

Трговина људима-презентација 

Стресни догађаји и како их тумачимо 

Сређивање документације 

Радионице Одељењске 

старешине 

Јануар Анализа успеха на крају првог полугодишта и како 

да поправимо успех ако смо незадовољни 

Прослава Савиндана 

 

Разговор 

 

Радионица 

Одељењске 

старешине 

Фебруар Зависност од интернета истина или мит 

Самоприхватање- свиша ми се како изгледам 

Неки људи пуше, неки не 

Митови и заблуде у вези конзумације алкохола  

 

Радионице 

 

 

Дискусија 

Одељењске 

старешинеуз 

помоћ 

педагог 
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Март 

 

Упознавање ученика са програмом ПО и радионица 

„ У свету интересовања“  

Графикон интересовања 

Стереотипи 

У свету врлина и вредности 

 

Дискусија 

 

Радионице 

 

Одељењске 

старешине 

Април Самоспознаја то сам ја 

Какав сам на први поглед 

Моја очекивања 

 

Радионице 

 

Одељењске 

старешине 

Мај Образовни профили у средњим школама 

Презентације средњих школа 

Презентације средњих школа 

 

Радионице 

 

Одељењске 

старешине 
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 ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ 

 ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

Због тренутне  ситуације са пандемијом КОВИД-19, након одлуке тима за школе око 

организовања екскурзија ученика и наставника ,Наставничко веће,и савет родитеља су пренели 

школском одбору своја мишљења  на основу којих је школски одбор и донео одлуку , да се у 

овим мерама и критеријумума за извођење екскурзије и настава у природи изводе према 

утврђеним , усвојеним плановима 
 

 

 

8. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ, 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

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

1) Мирјана Јекић, психолог 

2) Бранимир Јеремић,  

3) Радмила Тутић, помоћник директора 

4) Наташа Јовановић,  

5) Верица Јовановић,  

6) Весна Ристић,  

7) Дана Благојевић,  

8) Драган Јовановић- директор школе 

9) Јањић Јела секретар школе 

10) Алексић Кристина 

 

На основу Правилника  о протоколу поступања у установи у одговру на насиље, злостављање и 
занемаривање и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређања угледа, 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) 

ЦИЉ:Заштита и унапређење квалитета и безбедности живота деце/ ученика са посебним освртом на 
друштвено неприхватљиво понашање ученика, као и одраслих који би могли угрозити интерес деце / 
ученика.  
� стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања 
� подизање нивоа свести и сензатизација свих актера школског живота ( наставника, родитеља, ученика, 
ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација у којима се насиље дешава; 
� дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља и реаговања у ситуацијама у којима се 
насиље дешава 
� Спровођење поступака у складу са Посебним протоколом и другим актима; 
� Успостављање интерне заштитне мреже; 
� Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља; 
� Превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе; 
 

                                 ЗАДАЦИ ШКОЛЕ:У школи ћемо креирати климу у којој се: 
❖ учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 
❖ не толерише насиље; 
❖ не ћути у вези са насиљем; 
❖ развија одговорностсазнања о насиљу обавезују да се реагује 
❖ координација израде и реализације програма заштите деце / ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 
❖ јачање и одржавање сарадње са надлежним службама( Центар за социјални рад, МУП, Здравствени 

центар …) 
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● Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака 
● Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних 

активности 
● Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата 
● Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од 

насиља 
● Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила 
● Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
● Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски одбор,ученички 

парламент,наставничко веће) 
● тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље 

регистровано 
                    ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

● Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља 
● Сарадња са релевантним службама 
● Континуирано евидентирање случајева насиља 
● Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере 
● Подршка деци која трпе насиље 
● Рад са децом која врше насиље 
● Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 
● Саветодавни рад са родитељима 
Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију предвиђеног програма. 

                      ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним 

задацима. 
Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у својој 
средини, а на основу: 

● Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 
● Заступљености различитих врста насиља 
● Броја повреда 
● Сигурности објекта, дворишта 

                        За анализу стања важни су: 
● Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 
● Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 
● Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 
● Доношење правила понашања и њихова доследна примена 
● Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 
● Сарадња са другим институцијама 
● Сарадња са родитељима 
● Активирање школског и рекреативног спорта 
● Разноврсна понуда слободних активности 

                          ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на најбољи начин,           

неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 
● Да ли се насиље дешава или постоји сумња 
●  Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 
●  Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања 
●  Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања 
                 На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци 
и      процедуре . 

          У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 
●         Случај се решава у установи 
●         Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

                       Случај се прослеђује надлежним установама 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

ДИНАМИКА 
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Формирање Тима и избор 

координатора за ову 

школску годину 

Чланови тима, 

директор 

Школска евиденција 

 
Септембар 

Дефинисање улога и 

одговорности у примени 

процедура и поступака 

свих актера 

школе,усклађивање 

подзаконских аката школе 

са Посебним протоколом 

Чланови тима, 

директор, правник 

Евиденција, Посебни 

протоколи, 

подзаконски акти 

Септембар, током 

године 

Јачање интерне и екстерне 

мреже у циљу превенције 

и адекватног реаговања на 

ситуације насиља 

Тим за заштиту, 

школски тим, 

директор, правник 

Евиденција, законом 

предвиђени 

протоколи 

Током године 

Помоћ ученицима у 

стицању увида у 

персоналне проблеме и 

указивање на могуће 

начине њиховог решавања 

Психолог,педагог, 

Одељењски 

старешина 

ЧОС, досије ученика, 

педагошка 

документација 

Током године 

Упознавање ученика и 

родитеља са ненасилном 

комуникацијом, и 

облицима и дигиталног 

насиља 
Обележавања Дана 

толеранције 

Педагог, 

психолог, 

Одељењски 

старешина 

Евиденција у 

Дневнику образовно-

васпитног рада 

Током године 

новембар 

Индивидуално-

саветодавни рад са 

ученицима који су актери 

у ситуацијама насиља 

 ( жртве, починиоци ) 

Педагог, 

психолог,Одељењ

ски старешина 

Педагошка 

евиденција, досије 

ученика 

Током године, по 

потреби 

-Одржавање спортско-

рекреативних акивности 

Спортски дан посвећен 

безбедном и сигурном 

окружењу 

Одељенске 

старешине 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Евиденције 

Током године 

Октобар/ 

април 

Презентација „Трговина 

људима“-наставницима 
Педагог, психолог 

Записник са 

наставничког већа 
октобар 

Активности у току Дечије 

недеље 
Чланови Тима 

Боље међусобно 

упознавање ученика 

одељења, толеранција, 

прихватање 

различитости, 

побољшање групне 

кохезије 

Октобар 

   Децембар  

Часови одељењског 

старешине са темама које 

се баве превенцијом 

насиља (у 

свимодељењима 

организовати 

дискусију/радионицу на 

тему конструктивног 

решавања сукоба; како 

чланови Тима, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допринос смањењу 

насилних и ризичних 

облика понашања 

 

 

Евиденција у 

током целе године 
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избећи насилништво , 

ризици на интернету 

Током школске године 

радионице предстваници 

МУП-а ће реализовати 

радионице за ученике 4. 

и 6.разреда: Безбеденост 

деце у 

саобраћају;Полиција у 

служби грађана, Насиље 

као негативна појава; 

превенција и заштита 

деце од опојних дрога и 

алкохола; Безбедно 

коришћење интернета и 

друштвених мрежа; 

Превенција и заштита 

деце од трговине 

људима, Заштита од 

пожара и Заштита од 

техничко технолошких 

опасности и природних 

непогода; 

 

 

 

 

Сарадници 

МУП-а 

дневнику 

Едукација ученика о 

болестима зависности,  

вршњачком насиљу, 

сузбијању трговине 

људима  

представници 

Полицијске 

управе и Дома 

здравља 

Превенција ризичних 

облика понашања и 

упознавање ученика 

са последицама 

ризичних облика 

понашања 

током школске 

године 

Стручно усавршавање 

наставника  

 

директор Посета семинарима, 

читање литературе 

током школске 

године 

-Континуирано праћење 

свих чланова школске 

заједнице са акцентом на 

оне који показују ризично 

понашање 

Педагог,психолог,

Директор, Тим за 

заштиту, 

Школски тим 

Педагошка 

евиденција, 

Евиденција тимова 

Током године 

-Евалуација програма на 

основу документације и 

евентуалне измене у 

програму 

Тим за заштиту 

Евиденција тима, 

педагошка 

документација 

Јул 

 

Интервентне активности 

Садржаји 

рада 

Тимаза 

заштиту 

деце од 

дискримин

ације, 

насиља 

Начин остваривања 

програма 

Време 

реализаци

је 

програма 

Место реализације 

програма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Сазнање о 

насиљу, 

, 

Сазнање од  

по 

сазнању 

Матична школе и 

Издвојена одељења 

Одељењске 

старешине,учитељи 
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дискримин

ацији, - 

откривање 

је први 

корак у 

заштити 

деце/учени

ка од 

насиља. 

детета/ученика или 

посредно: вршњака, 

наставника, 

родитеља... 

, Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

Прекидање

, 

зауставља

ње насиља 

Реаговање на 

новонасталу 

ситуацију 

Увек, кад 

се дешава 

насиље, 

злостављ

ање, 

занемари

вање 

Просторије школе, 

двориште... 

Свака одрасла 

особа која има 

сазнање 

о насиљу у обавези 

је да реагује тако 

што ће прекинути 

насиље или позвати 

помоћ 

Смиривање 

ситуације 

Обезбеђивање 

сигурности за 

дете/ученика, 

раздвајање, разговор 

са актерима... 

Увек, кад 

се дешава 

насиље, 

злостављ

ање, 

занемари

вање 

Просторије школе, 

двориште 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и свака 

одрасла особа која 

је присутна за 

време насиља 

Консултац

ије 

Разјашњавање 

околности и 

ализирање чињеница; 

Процена нивоа 

ризика; 

Израда плана заштите; 

Спречавање 

некоординисане 

акције, које могу 

водитипоновном 

проживљавању 

искуства жртве. 

Непосред

но по 

појави 

сумње 

и/или по 

стицању 

информац

ија о 

насиљу 

Уоквиру установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и по 

потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

Разврстава

ње насиља, 

злоставља

ња и 

занемарива

ња према 

нивоима 

Разврставање насиља, 

злостављања и 

занемаривања на 

нивое ради 

обезбеђивања 

уједначеног 

поступања школе када 

су актери деца-

ученици 

Непосред

но по 

појави 

сумње 

и/или по 

стицању 

информац

ија о 

насиљу,  

У оквиру установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља и директор 

школе 

 

Предузима

ње 

неопходни

Информисање 

родитеља о 

насиљу или особе од 

Непосред

но по 

појави 

Уоквиру установе, 

школе, по потреби 

укључивање 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, одељењски 
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х мера на 

нивоу 

школе 

 

 

поверења у 

случајевима сумње на 

насиље, 

договор о заштитним 

мерама према 

деци/ученицима, 

предузимање 

законских мера и 

организовање 

посебних програма 

оснаживања 

деце/ученика за 

конструктивно 

поступање у 

ситуацији  насиља; 

сумње 

и/или по 

стицању 

информац

ија о 

насиљу 

надлежних служби: 

здравствену службу; 

Министарств 

унутрашњих послова 

Центра за социјални 

рад 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ 

и по потреби 

службе изван 

школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

Укључива

ње 

представни

ка УП у 

решавању 

сукоба 

међу 

ученицима 

Вршњачка едукација - 

радионичарски рад 

Током 

школске 

године 

У оквиру установе, 

школе 

УП, Тим за 

заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 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 

унутрашњих 

послова, 

Центра за социјални 

рад 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, одељењски 

старешина, 

наставник, родитељ 

и по потреби 

службе изван 

школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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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 који чине: 

 

1.Драган Јовановић, директор школе 

2.Радмила Тутић, помоћник директора, координатор 

3.Јањић Јела,секретар 

4.Кунчак Слађана,педагог 

5.Јекић Мирјана,психолог 

6. Јекић Весна, наставник предметне наставе 

7. Аксентијевић Снежана, наставник разредне наставе 
 

 

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. 2022/2023, усклађен са потребама школе, Школским развојним планом и 

финансијским могућностима локалне самоуправе 

   

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 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 

 
 Називсеминара Трајање Кат. број Компет 

. 
Организаторсеминара 

Разреднанастава- 

1. Разноврсна настава-бољи резултати 8 сати 443 К2,К23,
П3 

Београд 

2. Израда инстртумената формативног оцењивања 8 сати 542 К2,К19,К

23,П2 
Београд 

3. Обука за наставу Грађанског васпитања 8 сати 334 К2,К19,К

23,П4 
Београд 

 

Енглескијезик 

 English in action 8 сати 951 К2 Београд 
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 Нове компетенције за Заједнички 
европски оквир као извор мотивације и 
напретка ученика 

8 сати 959 К1, 
К2, 
К3, 
К4 

Београд 

 Од учионице до причаонице-контекстуално 
усвајање страног језика 

8 сати 960 К2,П3 Београд 

 Тестирање као подршка развоју комуникативне 
компетенције у савременој настави страних језика 

8 сати 968 К1,П3 Београд  

 Учење и настава страних језика кроз 
повезивање нејезичких и језичких 
предметних садржаја 

8 сати 973 К2,К19 Београд 

 
  

ПЕДАГОГ/ПСИХОЛОГ 

 Тимси рад и сарадња наставника у функцији 
осигурања квалитета рада установе 

 46  ЦСК 

 Јачање професионалне улоге психолога у школи  185  Београд 

Српскијезик 

 Републички зимски семинар 3 дана ( 24 
бода) 

833 К1,П3 Друштво за српски 
језик, Београд 

 Дигитални  маркетинг у образовно-васпитној 
установи 

16 сати 503 К1,К4 ОКЦ 

 Дигиталне приче и бајке   16 сати 502 К1,К4 ОКЦ 

Биологија 

 Како помоћи ученицима с проблемима у понашању 8 сати 72 К3,П1 Београд  

      

Географија 

. Одељенски старешина у савременој 
школи 

24 сата 53 К4,П4  

Рускијезик 

 Индивидуализација наставе уз уважавање разлике 
у стиловима учења ученика 

8 сати 503 К1,П3 Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању 

Немачки 

 Пројектни задаци у настави страних језика  254  Центар за стручно 
усавршавање у 
образовању Лајковац 
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Физика 

 Републички семинар о настави физике  33  Друштво физичара 
Србије 

      

Хемија 

 Модел „изокренуте 
учионице“ у настави хемије 

8  сати 903 К1,П3 ПМФ 
Нови 
Сад 

Историја     

 ТЕМАТСКИ ПРИСТУП У НАСТАВИ 
ИСТОРИЈЕ 

8 сати 291 К1 Центар за 
српске 
студије, 
Филозофск 
и 
факултет, 
Чика 
Љубина 
18-20, 
Београд 

 НАСТАВА МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ 
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ - 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
ЗА МУЛТИПЕРСПЕКТИВНИ 
ПРИСТУП НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ 

16 сати 286 К1,П3 Удружење за историју - 
Euroclio, 
Палмира 
Тољатија 
38/12 

Физичковаспитање 

Биомеханичка 

анализа 

моторичких 

тестова и водич 

кроз електронску 

обраду података 

16 сати 1066 К1,П4 Факултет спорта и физичког васпитања 

 

Улога наставника 

физичког васпитања 

у препознавању 

даровите деце 

 

10 сати 1088 К1,П4 
Факултет за спорт, Универзитет "Унион- 
Никола Тесла" 

 

Имплементација 

нових методских 

поступака у 

усавршавању 

технике скијања 
 

18  сати 1071 К2,П3 
Факултет за спорт и физичко васпитање 

 

Библиотекар 

Не постављај 

питање да ли волим 

да читам 

8 529 К1,П2 Друштво школских библиотекара Србије 

     

     

Информатика 

Дигитални свет на 
длану 

8 136 К1 Удружење за едукацију и образовање Вулкан 
знање 

     

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=990
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=26
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=26
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=26
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=26
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=26
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СТРУЧНО 

УСАВРША

ВАЊЕ 

УНУТАР 

ШКОЛЕ 
 

У току 

2022/2023. 

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 

Наставничк

ог већа: 
 

Предавање, 

презентације 

, односно 

дисеминација 

посећених 

семинара. 
 

 Програми 

стручног 

усвршавања 

наставника 

који ће се реализовати на нивоу школе ( у установи): 

а) одржавање угледних или огледних часова 

б) излагање са стручног усавршавања са обавезном дискусијом и анализом  

в) образовно-васпитног карактера у установи 

г) остваривање пројекта праћење и анализа одговарајуће стручне литературе 
д) рад са студентима- 

 ђ) менторски рад е)маркетинг 

Ликовноваспитање 

Како унапредити 
процес 
самоевалуације у 
области 
наставе и учења 

8 сати 571 П2  

Уметник на сцени – 
гест, 
комуникација, 
медији (Erasmus) 

 1096  Универзитет у 
Новом Саду 
Академија 
уметности 
Нови Сад 

Дигитално 
аранжирање и 
израда аудио и 
видео материјала 
за наставу и 
едукативно забавне 
платформе 
(Erasmus) 

 1255  Филолошко – 
Уметнички 
факултет 

Светско наслеђе 
као 
инспирација у 
настави 

 1377  Републички 
завод за 
заштиту 
споменика 
културе - 
Београд 

     
Математика 

ДРЖАВНИ 
СЕМИНАР О 
НАСТАВИ 
МАТЕМАТИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА 
ДРУШТВА 
МАТЕМАТИЧАРА 
СРБИЈЕ 

16 сати 405 К1,К3 ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА 
СРБИЈЕ 

еМАТЕМАТИКА 40 сати 406 K 2,К 23 
,П3 

РЕГИОНАЛНИ 

ЦЕНТАР ЗА 

ПРОФЕСИОН 

АЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

У 

ОБРАЗОВАЊУ 

НАСТАВА 
МАТЕМАТИКЕ 
ОРИЈЕНТИСАНА 
НА ИСХОДЕ – 
У 

32 сата 422 К2,П4 МРЕЖА РЦ 

И ЦСУ 

СРБИЈЕ 

ОБЛИКОВАЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 
МАТЕРИЈАЛА 
ЗА 
ИНТЕРАКТИВНУ 
НАСТАВУ 
МАТЕМАТИКЕ – 
НАСТАВНИ И 
ТЕХНОЛОШКИ 
АСПЕКТИ 

12 сати 425 К2,П6 УДРУЖЕЊЕ 

ЗА РАЗВОЈ 

САВРЕМЕНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

ГЕРУНДИЈУМ 
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школе 

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

 директора и налазе се у личном портфолиу. 
 

 

 

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 

461,ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА 

ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ 

КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА 

 

к4, 
к18 
,к23 

7 8 Презент 

ација на 

Н. већу 

 
школско 
 

Школа Центар за 

развој и 

примену науке, 

технологије и 

информатике, 

Нови Сад 

492 Гугл апликације за 

образовање - алати за 

комуникацију и наставу  
 

К2 

К4 

П6 35 Презент 

ација на 

Н. већу 

ваншколско 
 

онлине Центар за 

развој и 

примену 

науке, 

технолог

ије и 

информат

ике, Нови 

Сад 

594, Међупредметне 

компетенције – развијање 

функционалних знања и вештина 

кроз наставу природних наука и 

математике  
 

К2 П3 8 / ваншколско 
 

И 

Регионални 
центар за 
професионалн
и развој 
запослених у 
образовању 

 
Укупно   51     

 

 

10. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
Чланови савета родитеља по одељењима: 

 
Редни 

број 

Одељење Име и презиме 

1. I-1 Живановиоћ Бојана 

2. I-2 Стаменић Маријана 

3. I-3 Матић Јована 

4. II-1 Лукић Нада 

5. II-2 Мијаиловић Данка 

6. II-3 Јеремић Јелена 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=991
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=991
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=991
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=991
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=991
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7. II-4 Даговић Сузана 

8. III-1 Дејан Тимотијевић 

9. III-2 Мирјана Радивојевић 

10. III-3 Јездић Бојана 

12. IV-1 Матић Биљана 

13. IV-2 Куручев Катарина 

14. IV-3 Костић Недељко 

15. IV-4 Екмешћић Бојана 

15. V-1 Тењовић Ксенија 

16. V-2 Вукајловић Милорад 

17. V-3 Aна Новаковић 

19. VI-1 Злојутро Вукашин 

20. VI-2 Филиповић Јелена 

21. VI-3 Бјеличић Ивана 

22. VI-4 Петковић Лепосава 

23. VII-1 Хаџић Борка 

24. VII-2 Стевановић Мирјана 

25. VII-3 Гложански Радомир 

26. VII-4 Милановић Јелена 

27. VIII-1 Вељановски Марија 

28. VIII-2 Деспотовић Марија 

29. VIII-3 Деспотовић Дејан 

 

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 
2021/2022 

    Разматрање Извештаја о самовредновању 
рада школе 2021/22 

Разматрање Извештаја о реализацији ШРП 
школске 2021/22. године 
 

Разматрање Извештаја о резултатима ЗИ, 
национални и међународних такмичења 
 

Разматрање Извештаја о реализацији 
екскурзија и наставе у природи 
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Разматрање Годишњег плана рада школе 
2022/2023 

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 евентуалне излете 
  

 

Обавештавање родитеља о изабраним 
уџбеницима 

  

 

 

Родитељски састанци 
               Одржаваће се редовно по плану 4 пута годишње , а по потреби и више пута. 

 

 

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. 

 

 

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 

16-22.9.2022. Учитељи, наставници и 

ученици 

ЈП НП „Тара“ „Дан чистих 
планина“ 

Пошумљавање Пролеће 2023. ЈП НП „Тара“и ученици 
7-8.р. 

Дом здравља Светски дан 
срца 

Час јавног 
вежбања 

25.09.2022. ученици 1-4.р. 

Полицијска 

станица Б.Б. 

Безбедност 

ђака у 
саобраћају 

Часови, 

радионице 

Јесен 2022. Припадници саобраћајне 

полиције 

Разне 

институције и 

установе у граду 

Дечија 

недеља 

Различити 

садржаји 

Почетак октобра 

2022. 

ученици 1-8.р. 

Црква Св. 
пророка Илије 

„Врбица-Дан 
дечје радости 

Јавни наступи Субота уочи 
Цвети 24.4.2023. 

Ученици 1-4р. 

 
  

11. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
                           Годишњег програма пратиће се кроз рад стручних и руководећих органа школе.  
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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. 

 

Тим за самовредновање: 
Кунчак Слађана, педагог, координатор 

Јекић Мирјана, психолог 

Васић Владан, наставник предметне наставе 

Ђокић Катарина, наставник предметне наставе 

Пурић Тихана, наставник предметне наставе 

Печеничић Десанка, наставник предметне наставе 

Јеремић Нада, наставник разредне наставе 

Драган Јовановић, директор школе 

Јелисавчић Марина, наставник предметне наставе 

Даговић Сузана, Савет родитеља 

Вранић Ђурђина 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.План самовредновања за школску 2022/2023 

 

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) 

 
 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Активности 
Време 

реализације: 

Носиоци 

активности: 

Начини 

праћења 

реализације 

 
Избор области и тима 

 
септембар 

 
Директор 

Педагог 

Записник са 
Тима за 
самовредновањ
е и тима за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Припрема упитника новембар Тим за 
самовредновање и тим 
за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 

Документација 

Анкетирање јануар Наставници, Тим за Гугл упитници 
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самовредновање и записник са 
тима 

Обрада података фебруар Тим за 
самовредновање и тим 
за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 

Записници са 
тима 

Сагледавање стања у школи и 
преглед документације 

Март-април Тим за 

самовредновање и тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Документација 

Анализа упитника и израда 

извештаја 

Мај - јун  

Тим за 

самовредновање и тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Записник и 
извештај 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Акциони план за самовредновање области: ОБРАЗОВНА ПОСИГНУЋА УЧЕНИКА -2022/2023 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСИГНУЋА УЧЕНИКА 

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 

Унапређење  постигнућа ученика 

Активности утврђене 

на основу 

постављених 

приоритета: 

Време 

реализације: 

Носиоци активности: Начини праћења реализације 

планирање 

припремне наставе у 

складу са потребама 

ученика 

Друго 

полугодште 

Предметни наставници план припремне наставе 

реализација 

припремне настве у 

складу са потребама 

ученика и 

постигнућима на 

тестирањима и 

пробном тестирању 

Друго 

полугодште 

Предметни настваници и 

стручна већа 
Увидом у записнике, план 

припремне наставе 

давање повратне 

информације о 

ангажаману у току 

часа 

Током године  Предметни наставници педагошка документација 

наставника, у ес дневнику 

-формативно 

оцењивање свих 

Током године Предметни наставници Увидом у документацију, ес 

дневнику 
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видова ангажовања 

– неангажовања 

ученика 

-давати прецизна и 

јасана упутства за 

даље напредовање 

Током године Предметни наставници педагошка документација 

наставника 

-континуирана 

сарадња са одељ. 

старешинама и 

родитељима 

Током године Предметни наставници педагошка документација 

наставника 

               Акциони план за самовредновање области: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И                 

 МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА -2022/2023 

  

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Унапређење  људских и материјалних ресурса школе 

Активности утврђене на 

основу постављених 

приоритета: 

Време 

реализације: 

Носиоци активности: Начини праћења 

реализације 

Употреба различих 

механизме за мотивисање 

запослених 

Током године Директор школе Посете часова  

Успостављање сарадње 

школе са другим 

школама и размена 

искустава 

Током године Директор, 

наставници, 

стручни сарадници 

Извештај са 

састанка 

Посета часова 

наставника уз 

препоруку за 

побољшање квалитета 

часа  

Током године Директор, помоћник 

директора и стручни 

сарадници 

Листа евиденције 

посете часова 

Успостављање сарадње 

са Националним 

парком „Тара“ и 

Хидро-електране 

Друго 

полугодиште 

Наставници 

биологије и технике и 

технологије 

Извештај након 

посете 

Унапредити квалитет 

тимског рада у школи 

Током године Сви запослени Извештај са 

састанка 

 

 

 

 

 

12. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ 

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

години 

ОБЛАС

Т 

КВАЛИ

ТЕТА 

ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ 

ИЗ 

ШРП 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗ 

ШРП 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 
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1.Уг

лед и 

пром

оција 

школ

е 

Унапређење 
стила и 

начина 

презентовањ

а школе 

 

 

-стално 
ажурирање сајта, 

фејсбук и 

инстаграм 

странице школе 
-редовно 

ажурирање 

Информатора о раду 

школе 

-припрема и 

штампање школског 

листаза обележавање 

170 година школе 

-писање 

Летописа школе 

-крос ученика и 

наставника главном 

улицом  Града 
 

-помоћник 

директора и 

директор 

школе,Тим за 

промоцију 

директор 

уређивачки 

одбор 
 

дир. Пом. Дир. 

библиотекар 
 

наст.физичког в. 

 
 

стално 

 

 

повремено 

 

 

новембар 2022. 

 

 

 

октобар 2022. 
 

Март -мај 2023. 
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-подршка 

локалних медија 

активностима школе 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

По потреби 

 

-учешће школе у 

акцијама у 

локалној средини 

(Дан пешачења, Дан 

здравља,Дан чистих 

планина, 

Без дивљих 

депонија Дан 

планете 

зеље,...) 

 

 

 

 
Стручна 

служба и 

уч.парламент 

 

 
Токомгодине,уко

лико се укажу 

могућности 
 

Октобар 2022. 

 

 

  
 

-учешће школе у 

обележавању„Дечје 

недеље „ 

Стручна 

служба и 

учитељи 

 

Октобар 2022. 

2.Матери

јални 

ресурси 

Унапређење 
материјални

х и 

техничких 
услова рада 

-набавка 

интерактивних 

табли, рачунара, 

лаптопова, 

пројектора 

 

директор 
 

У току године 

  
-унапређивање рада 

уз коришћење 

дигиталних 

садржаја 

(електронски 

дневник, 

дигитални уџбеници 

и др) 

Координатори, 

овашћена лица, 

директор 

У току године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Реализација 

реконструкције крова 
на  матичној школи  у 
Б.Башти 
-реализација и 

других пројеката 

 

директор У току 

године 
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3. Подршка 

ученицима 

 Унапређивање 

процеса 

подршке 

ученицима 

-Израда плана рада 

припремне наставе за ЗИ 

у односу на анализу 

резултата са пробног 

теста 

 

-организовање 

радионица, предавања, 

посета, реалних сусрета 

 

 

-Израда педагошког 

профила свих ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

 

 

-Учење учења-

компензаторни програм 

Предметни 

наставници 

 

Одељењске 

старешине и 

стручна служба 

 

Тим за додатну 

подршку 

 

 

Педагог 
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13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

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. 

Од ове године формиран и тим за маркетинг. 

 

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. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

 
Садржај праћења и 

вредновања 

Начини 

праћења и 

вредновања 

Време Носиоци праћења и вредновања 

Вредновање часова  посета Током школске године -директор 

-помоћник директора 

-педагог школе 

-психолог школе 

Припрема 

наставника за 

наставу 

Увид у писане 

припреме 

Током године -директор 

-помоћник директора 

-педагог школе 

-психолог школе 

Иновације у 

наставном 

процесу 

Посета часу Током године -директор 

-помоћник директора 

-педагог школе 

-психолог школе 

-чланови стручних 

већа 

Анализа успеха 

ученика на 

такмичењима 

Увид у 

документацију 

Јун -директор 

-помоћник директора 

-педагог школе 

-психолог школе 

Успех ученика у 

настави 

Увид у 

документацију 

Новембар,јануар,април,јун -директор 

-помоћник директора 

-педагог школе 

-психолог школе 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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Школски одбор на седници одржаној дана 14.09.2022. године донео је Одлуку о усвајању Годишњег 

плана рада за школску 2022/23. годину . 
 

 

 

 

 

 

 

Директор школе                                                                                                         Председник Школског одбора 

                                                                                               

_________________________                                                                                  _____________________________ 

 

/Драган Јовановић/                                                                                                       /Весна Средојевић/ 


