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2.  УВОД    

 

На крајњем југозападу Србије, на удаљености 35км од Ужица ка Вишеграду, налази се село 

Кремна. Кремна, мала ваздушна бања, названа тако још почетком XX века, због своје идеалне 

надморске висине (од 800м), климе, увек на удару морских и континенталних ветрова, сеоце које са 

својим пространим цветним ливадама и планинским врховима обраслим густим четинарским шумама, 

раздваја две најлепше планине Западне Србије - Тару и Златибор. И управо због својих природних 

лепота, близине Таре, Златибора и Мокре Горе, али и онога за шта нисмо сигурни да ли је мит или 

стварност, Кремна су постала једна од најпопуларнијих сеоско-туристичких дестинација овог краја за 

људе жељне здравог ваздуха, домаће феноменалне кухиње, као и мирног одмора.  

 

Школа у Кремнима основана је давне 1888. године, да би 1932.године, а потом и 1959.године, 

биле изграђене нове школске зграде, у којима се и данас изводи настава и које захватају површину од 

око 1.500м
2
. Матична школа у Кремнима има једну учионицу за предшколску групу, четири учионице за 

ученике од 1. до 4. разреда и шест учионица за кабинетску наставу. Дворишни део школе је асфалтиран, 

као и школско игралиште, а изнад и испод дворишта се налази воћњак, који захвата површину од око 3 

хектара.Основну школу „Богосав Јанковић“ Кремна, похађа 115 ученикa од 1. до 8. разреда 

распоређених у 18 одељења, и10 полазника припремног предшколског програма и то група од 8 

полазника у ИО Мокра Гора и 2полазника у ИО Кесеровинашто укупно чини 125 ученика. Од тога у 

матичној школи има 27 ученика од 1. до 8. разреда, а у њеном саставу раде издвојена одељења, и то: 

Мокра Гора (осморазредна) - 51 ученик, Биоска (осморазредна) - 24 ученика, Кесеровина 

(четвороразредна) - 13 ученика, док одељења: Врутци, Шарган Витаси и Котроман не раде.  

 

Ученици ове школе сваке године учествују на школским такмичењима где постижу завидне 

резултате са пласманима и на републичко такмичење. У школи се изводе предвиђене наставне и 

ваннаставне активности  према Годишњем плану рада.  

 

2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

       Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна је јединствена организација у чијем саставу су матична 

школа у Кремнима и издвојена одељења у Мокрој Гори, Биосци и Кесеровини. 

           Годишњи план рада школе је јединствен и обавезан за све раднике школе и у њему су постављени 

јасни циљеви и задаци свих субјеката школе. Као основа за израду Годишњег плана рада коришћени су: 

- Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС” бр.88/2017) 

- Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС” бр.55/2013, 101/2017), 

- Остали закони који регулишу поједине делатности у школи; 

- Подзаконска акта: 

- Правилник о наставном плану и програму 

- Правилник о плану и програму наставе и учења 

- Правилник о школском календару за школску 2018/19.годину; 

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима и структура радних обавеза 

наставника; 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

- Правилник о мерилима за утврђивање услуга за основне школе; 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи; 

- Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи; 

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

школи; 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању; 

- Правилник о програму полагања завршног испита 

- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима; 

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 
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- Правилник о вредновању рада установе. 

 

Други елементи за полазне основе рада школе: 

 

- Статут Школе; 

- Развојни план школе за период 2018-2023. 

- Акциони план за унапређење вредноване кључне области у претходној школској години; 

- Програм заштите од дискриминицаје, насиља, злостављања и занемаривања; 

- Финансијски план 

- Општи акти школе. 

 

 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

3.1. MATИЧНA ШKOЛA 

 

Основна школа ,,Богосав Јанковић” се налази у Кремнима, улица Кремна бб, 31242 Кремна. 

Телефонски број: 

031 3808-620 – директор,  

031 3808-495 – секретар и рачуноводство 

Електронска адреса: 

osbjankovic.kre@mts.rs – директор и секретар 

racunovodstvo@osbjankovic.edu.rs – рачуноводство 

pedagog.kre@gmail.com – педагог школе 

 

 

Назив простора и намена  
Број 

просторија 

Површина 

просторије (m
2
) 

Укупна 

површина (m
2
)  

1. Учионица за разредну наставу 3 54 162 

2. Кабинет за српски језик 1 48 48 

3. Кабинет за математику 1 52 52 

4. Кабинет за географију 1 53 53 

5. Кабинет за биологију 1 44 44 

6. Информатички кабинет 1 46 46 

7. Кабинет за веронауку 1 53 53 

8. Библиотека  1 42 42 

9. Канцеларија директора 1 12 12 

10. Наставничка канцеларија 1 54 54 

11. Мала фискултурна сала (вишенаменска) 2 45 90 

12. Канцеларија за административну службу 1 15 15 

13. Канцеларија за секретара 1 15 15 

14. Архива за наставу 1 20 20 

15. Кабинет за припремну предшколску групу 1 44 44 

16. Остава 2 20 40 

17. Ходник  3 2х70,1х60 200 

Укупна површина школе 990 
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3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ МОКРА ГОРА 

 

Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна, издвојено одељење 31243 Мокра Гора, телефон: 031/800-

329. 

 

 
Назив простора и намена  Број 

просторија 

Површина 

просторије 

(m
2
) 

Укупна 

површина (m
2
)  

1. Учионица за разредну наставу 4 52 208 

2. Кабинет за српски језик 1 52 52 

3. Кабинет за математику 1 58.5 58.5 

4. Кабинет за географију 1 52 52 

5. Кабинет за хемију 1 52 52 

6. Библиотека  1 24 24 

7. Канцеларија директора 1 12 12 

8. Наставничка канцеларија 1 40 40 

10. Фискултурна сала (вишенаменска) 1 94.5 94.5 

11. Кабинет за припремну предшколску групу  1 40 40 

12. Ходник за кабинет припремне предшколске 

групе 
1 6 6 

13. Ходник  2 80 160 

14. Станови за наставнике 2 50 100 

15. Станови за наставнике 2 30 60 

16. Спремиште 1 38 38 

17. Трпезарија 1 70 70 

18. Кухиња 1 35 35 

19. Мокри чвор 1 25 25 

Укупна површина школе 1127 

 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БИОСКА 

 

Основна школа „Богосав Јанковић“ Кремна, издвојено одељење 31241 Биоска, телефон: 031/3807-230. 

 

 
Назив простора и намена  Број 

просторија 

Површина 

просторије 

(m
2
) 

Укупна 

површина (m
2
)  

1. Учионица за разредну наставу 2 54 108 

2. Кабинет за српски језик 1 56 56 

3. Кабинет за историју/географију 1 58.5 58 

4. Кабинет за руски језик 1 55 55 

5. Кабинет за техничко и информатичко 

образовањеи и информатику и рачунарство 

1 39 39 

6. Кабинет за биологију 1 56 56 

7. Кабинет за математику 1 56 56 
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8. Кабинет за хемију 1 58 58 

9. Библиотека  1 54 54 

10. Кабинет за припремну предшколску групу 1 20 20 

11. Наставничка канцеларија 1 20 20 

12. Мала фискултурна сала (вишенаменска) 1 56 56 

13. Мокри чвор 1 10 10 

14. Оставе  и помоћне просторије 6 164 164 

15. Ходник  2 70 140 

 

Укупно 950 

 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КЕСЕРОВИНА 

 

Основна школа "Богосав Јанковић" Кремна, Издвојено одељење Кесеровина, 31241 Биоска, телефон: 

031/3807-231. 

 

 

Назив простора и намена  
Број 

просторија 

Површина 

просторије (m
2
) 

Укупна 

површина (m
2
)  

1. Учионица за разредну наставу 2 50 100 

2. Кабинет за припремну предшколску групу 1 25 25 

3. Наставничка канцеларија 1 56 56 

4. Мокри чвор 1  4 

5. Ходник  2 35 35 

Укупно 220 

 

 

3.3. ОПРЕМЉЕНОСТ  ШКОЛЕ 

 

MATИЧНА ШKOЛA 

 
У школи се настава реализује у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и 

кабинетима. Све учионице су величине од 44m
2
до 54m

2
. Све учионице у школи су опремљене клупама, 

столицама за ученике, катедром и столицом за наставнике, зеленом или белом таблом (информатички 
кабинет), зидним паноима, ормарима за потребе наставе. Поједине учионице су опремљене зидним 
сликама истакнутих научника, радовима ученика и постерима потребним за наставу. Приближна 
опремљеност наставним средствима дата је у следећој табели: 

 

НИЖИ 

РАЗРЕДИ 
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ % 

ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

50% 

Српски језик/ Српски језик и 

књижевност 

50%  

 

 

 

 

 

 

55% 

 

 

Руски језик 35% 

Историја 50% 

Географија 50% 

Математика 30% 

Физика 20% 

Биологија 40% 

Хемија 20% 
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Техничко и информатичко 

образовање/ Техника и технологија 

60%  

 

Ликовна култура 20% 

Музичка култура 40% 

Физичко васпитање 60% 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ МОКРА ГОРА 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ СТАРИЈИ РАЗРЕДИ % 
ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

 

 

 

60% 

Српски језик 50%  

 

 

 

 

 

53% 

Руски језик 50% 

Историја 50% 

Географија 55% 

Математика 60% 

Физика 30% 

Хемија 30% 

Биологија 60% 

Техничко образовање 60% 

Физичко васпитање 60% 

Музичка култура 50% 

Ликовна култура 20% 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БИОСКА 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ СТАРИЈИ РАЗРЕДИ % 
ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

 

 

60% 

Српски језик 50%  

 

 

 

 

50% 

 

Руски језик 50% 

Историја 60% 

Географија 60% 

Математика 50% 

Физика 20% 

Хемија 20% 

Биологија 50% 

Техничко образовање 60% 

Физичко васпитање 60% 

Ликовна култура 20% 

Музичка култура 50% 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕКЕСЕРОВИНА 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ ИО КЕСЕРОВИНА 60% 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 9 

 

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

 

Број књига ученичке библиотеке износи 14618, од тога 4.358 у матичној школи, 5720 у И.О. 

Мокра Гора и 4540 у ИО Биоска, а број књига наставничке библиотеке износи1640. 

 

СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ  

 

Школа поседује у државини и корисник је службеног путничког моторног возила марке Застава 

101 Скала 55, регистарски број UE-004-LL, број шасије VX1128A0001110081, број 

мотора128A0641606734, година производње 2006.Путничко возило је у неисправном стању и налази се 

на поправци дужи временски период.  

 

3.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 

Време  Место  Начин Носиоци 

2018/2019. Матична школа Ограђивање спортског терена Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. Матична школа Реконструкција санитарног чвора Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. Матична школа Инсталација централног грејања Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Мокра Гора Ограђивање дворишта до железничке 

пруге 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Мокра Гора Довршетак радова на централном 

грејању 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Биоска Уклањање остатака урушене старе 

зграде школске кухиње 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Кесеровина Довршетак израде потпорног зида 

изнад школе 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Кесеровина Реконструкција кровне конструкције Буџет локалне 

заједнице 

 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА                

 

4.1. НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 

 

 

Име и 

презиме 

Врста стручне 

спреме 

Предмет 

који предаје 

Године 

радног 

стажа у 

школи 
(31.8.2018.) 

Год.; Мес. 

Лиценц

а 

Ангажо

вање у 

школи 

% 

Заступ

љена 

стручн

ост 

Ангажо

вање у 

другој 

школи 

Љубица 

Станић 

Проф.раз.наст. Раз.настава  
29;0 ДА 100 ДА - 

Мирјана 

Радовановић 

Проф.раз.наст. Раз.настава 
28;3 ДА 100 ДА - 

Милијанка 

Лазић 

Проф. раз.наст. Раз.настава 
39;3 ДА 100 ДА - 

Мирослав 

Радовановић 

Наст.раз.наст. Раз.настава 
31;2 ДА 100 ДА - 

Мира 

Богдановић 

Наст.раз.наст. Раз.настава 
33;6 ДА 100 ДА - 

Милановић 

Владимир 

Проф.раз.наст. Раз.настава 
36;2 ДА 100 ДА - 
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Марина 

Марчета 

Проф.српског 

језика 

Српски језик 
16;7 ДА 94 ДА - 

Драгана 

Шимшић 

Проф.српског 

језика 

Српски језик 
28;11 ДА 94 ДА - 

Грујо 

Тешевић 

Наст.српског језика Српски језик 
31;11 ДА 94 ДА - 

Снежана 

Даничић 

Проф. раз.наст. Математика 
18;0 ДА 89 НЕ - 

Иван 

Јевтовић 

Наст.математике Математика 
23;11 ДА 89 НЕ - 

Светлана 

Вујовић 

Магистар 

математике 

Математика 
25;10 НЕ 89 ДА - 

Бранка 

Вукић 

Професор руског 

језика и 

књижевности 

Руски језик 

21;8 ДА 44 ДА 56% 

Јадранка 

Тукић-

Грубиша 

проф.руског језика руски језик 

14;7 ДА 89 ДА - 

Mилан 

Антонијевић 

Проф.ликовне 

културе 

 

Ликовна 

култура 10;11 ДА 50 ДА 50% 

Бранка 

Бошковић 

Проф.разр.наст. Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

17;3 ДА 85 ДА - 

Јелена 

Радибратови

ћ 

Проф.енглеског 

језика 

Енглески 

језик 9;11 ДА 100 ДА - 

Душица 

Кариманови

ћ 

Проф.енглеског 

језика 

Енглески 

језик 5;0 НЕ 33 ДА 30% 

Марија 

Миладинови

ћ 

Проф.муз.култ. Музичка 

култура - НЕ 50 ДА - 

Биљана 

Лазаревић 

Проф.лик.култ. Ликовна 

култура 
8;7 ДА 25 ДА 60% 

Лидија 

Цукавац 

Проф.историје Историја 
29;10 ДА 100 ДА - 

Никола 

Тешовић 

Проф.историје Историја 
10;2 НЕ 5 ДА - 

Зора 

Топаловић 

Проф.географије Географија 
15;6 ДА 100 ДА - 

Звјездана 

Мијаиловић 

Проф.географије Географија 

Инф. 

и.рачун. 

12;1 ДА 20 ДА 20% 

Миливоје 

Богдановић 

Професор физике Физика 

Инф. и. 

рачун 

7;9 ДА 100 ДА - 

Данијела 

Мијаиловић 

Проф.биологије Биологија 

Чув. природе 

Домаћинство 

17;4 ДА 45 ДА 60% 

Ана Николић Проф.биологије Биологија 

Домаћинство 
2;0 НЕ 45 ДА 80% 

Милева 

Рогић 

Проф.биологије Биологија 
21;1 ДА 40 ДА 70% 
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Светлана 

Милошевић 

Проф.хемије Хемија 
8;8 ДА 60 ДА 20% 

Јадранка 

Дуњић 

Проф.тех.образ. ТИТ, ТИО, 

Инф. и 

рачун. 

12;10 ДА 100 ДА - 

Горан 

Гардић 

Проф.тех.образ. ТИТ, ТИО, 

инф. и 

рачун. 

10;11 ДА 45 ДА 55% 

Вукашин 

Арсовић 

Наст.физичког 

васпитања 

Физ. и здрав. 

васп./ Физ. 

васп. /ОФА 

22;7 ДА 100 ДА - 

Ана 

Браловић 

Проф.физ.васпитањ

а 

Физ. и здрав. 

васп./ Физ. 

васп. /ОФА 

6;8 ДА 60 ДА 40% 

Александар 

Петровић 

наст.физичког 

васпитања 

Изабрани 

спорт/ОФА 1;9 НЕ 20 ДА 60% 

Милан 

Кнежевић 

Вероучитељ верска 

настава 13;11 НЕ 55 ДА - 

Љубинка 

Селаковић 

Васпитач Припремни 

предшколски 

програм 

17;1 ДА 100 ДА - 

 

 

 

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР  

(директор, стручни сарадник - педагог, секретар, административно особље, техничко особље) 

 

 

Име и презиме Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног стажа 

у школи 
(31.8.2018.) 

Год.; Мес. 

Лиценца Ангаж

овање 

у 

школи 

% 

Ангажо

вање у 

другој 

школи 

Драгица Лучић Проф.разр.наст. Директор 12;11 ДА 100 - 

Бранка Аџић Мастер педагог Педагог 1;6 ДА 100 - 

Марија Аћимовић Дипломирани 

правник  

Секретар 0;7 ДА 100 - 

Божидар Глибетић Екон.техничар Шеф 

рачуновод. 

35;8 ДА 100 - 

Зоран Родаљевић КВ зидар Домар 26;9 ДА 100 - 

Вера Станић Металостугар Хигијеничар 3;3 НЕ 100 - 

Милена Томић Основна школа Хигијеничар 23;2 НЕ 100 - 

Невена Чечарић  Основна школа Хигијеничар 5;5 НЕ 100 - 

Добринка Глибетић Кувар Хигијеничар 27;5 НЕ 100 - 

Миланка Тешевић Хемијски 

техничар 

Хигијеничар 17;1 НЕ 100 - 
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Милица Делић Основна школа Хигијеничар 21;10 НЕ 100 - 

Драгица Костић  Основна школа Хигијеничар 5;10 НЕ 100 - 

Марина Марчета Проф.српског 

језика 

Библиотекар 16;7 ДА 6 - 

Драгана Шимшић Проф.срспког 

језика 

Библиотекар 28;11 ДА 6 - 

Грујо Тешевић Наст.српског 

језика 

Библиотекар 31;11 ДА 6 - 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

 

5.1.1. Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,25 2 

2. 0,37 3 

3. / / 

4. 0,37 3 

5. 1 4 

6. 1 3 

7. 1 8 

8. 1 4 

УКУПНО: 5 27 

Неподељена школа  1. , 2. и 4. разреда. 

 

5.1.2. Издвојена одељења 

 

- Издвојено одељење Мокра Гора 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,62 8 

2. 0,62 5 

3. 0,38 5 

4. 0,38 3 

5. 1 8 

6. 1 5 

7. 1 12 

8. 1 5 

УКУПНО: 6 51 

Комбинација 1. и 3. и 2. и 4.  разреда 

 

- Издвојено одељење Биоска 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,25 2 

2. 0,25 2 

3. 0,12 1 

4. 0,38 3 

5. 1 4 

6. 1 4 
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7. 1 3 

8. 1 5 

УКУПНО: 5 24 

Неподељена школа 1., 2. , 3. и 4. разреда. 

 

- Издвојено одељење Кесеровина 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,43 3 

2. 0,67 4 

3. 0,57 4 

4. 0,33 2 

УКУПНО: 2 13 

Комбинација 1. и 3. и 2. и 4.  разреда 

 

5.1.3. Припремни предшколски програм у организацији школе 

 

Место Број 

група 

Број деце 

Матична школа 0 0 

ИО Мокра Гора 1 8 

ИО Биоска 0 0 

ИО Кесеровина 0 2 (код учитеља) 

УКУПНО: 1 10 

 

У школској 2018/19. години  школу похађа укупно 125  ученика и деце предшколског узраста: 

 

Школа Број ученика 

Матична школа у Кремнима 27 

Издвојено одељење Мокра Гора 51 

Издвојено одељење Биоска 24 

Издвојено одељење Кесеровина 13 + 2 пп 

Припремни предшколски програм ИО Мокра Гора 8 

Укупно: 125 

 

 

 

5.1.4. Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

1. разред у ИО Биоска – неподељена школа од 1. до 4. разреда, учитељица Милијанка Лазић 

Један ученик у ИО Биоска је током прошле године на основу мишљења интерресорне комисије 

поново похађао припремни прешколски програм. У школској 2017/2018.  години израђен је педагошки 

профил ученика као и мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека- ИОП1. Ове године је 

на основу мишљења интерресорне комисије уписан у први разред. Препорука је да се настави са радом 

по прилагођеном образовном програму – ИОП1 и са праћењем напредовања детета. 

 

8. разред у ИО Биоска – одељењски старешина Ана Браловић 

Један ученик осмог разреда у ИО Биоска има вишеструке сметње у развоју. Постоји извештај 

интерресорне комисије и са тим учеником се ради по измењеном образовном програму – ИОП2. Урађен 

је посебан план за тог ученика и исти је саставни део школског програма. 

 

5.1.5. Кретање броја ученика - 10 година уназад 

 

Школска 

година 

Укупан број ученика у школи 

(матична школа и издвојена одељења) 

2008/2009. 203 
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2009/2010. 219 

2010/2011. 213 

2011/2012. 209 

2012/2013. 189 

2013/2014. 184 

2014/2015. 158 

2015/2016. 140 

2016/2017. 126 

2017/2018. 117 

2018/2019. 115 

 

 

 

5.1.6. Путовање ученика до школе 

 

Број ученика који путује 

аутобуским превозом 

Број ученика који пешаче у једном правцу 

3 – 5 км 6 – 10 км Преко 10 км 

29 17 1  

 

 

5.2. РИТАМ РАДА 

 

а)  Распоред звоњења у Матичној школи 

ПРВИ ЧАС 8,00 - 8,45 

ДРУГИ ЧАС 8,50 - 9,35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута 

ТРЕЋИ ЧАС 9,50 - 10,35 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10,40 - 11,25 

ПЕТИ ЧАС 11,30 - 12,15 

ШЕСТИ ЧАС 12,20 - 13,05 

СЕДМИ ЧАС 13,10 - 13,55 

 

 

б) Распоред звоњења у Издвојеним одељењима: 

 

ИО МОКРА ГОРА 

ПРВИ ЧАС 8,15 - 9,00 

ДРУГИ ЧАС 9,05 - 9,50 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута 

ТРЕЋИ ЧАС 10,05 - 10,50 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10,55 - 11,40 

ПЕТИ ЧАС 11,45 -12,30 

ШЕСТИ ЧАС 12,35- 13,20 

СЕДМИ ЧАС 13,25 - 14,10 

 

 

ИО БИОСКА 

ПРВИ ЧАС 7,45 - 8,30 

ДРУГИ ЧАС 8,35 - 9,20 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута 

ТРЕЋИ ЧАС 9,45 -10,30 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10,35 - 11,20 

ПЕТИ ЧАС 11,25 - 12,10 
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ШЕСТИ ЧАС 12,15 - 13,00 

СЕДМИ ЧАС 13,05 - 13,50 

 

ИО КЕСЕРОВИНА 

ПРВИ ЧАС 7,50 - 8,35 

ДРУГИ ЧАС 8,40 - 9,25 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута 

ТРЕЋИ ЧАС 9,40 - 10,25 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10,30 - 11,15 

ПЕТИ ЧАС 11,20 - 12,05 

 

в) Распоред смена 

Школа ће радити петодневну радну недељу. 

Настава ће се изводити само у преподневној смени. 

 

 

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

(Одељењско старешинство, наставни предмети и одељења у којима наставници/васпитачи реализују 

наставу/активност) 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред и 

одељење 

Нед.бр. 

час. 

Одељењ. 

старешина 

Љубица Станић Разредна настава II,IV 20 II,IV 

Мирјана Радовановић Разредна настава II,IV 20 II,IV 

Милијанка Лазић Разредна настава I,II,III,IV 20 I,II,III,IV 

Мирослав Радовановић Разредна настава I,III 20 I,III 

Мира Богдановић Разредна настава I,III 20 I,III 

Владимир Милановић Разредна настава I,II,IV 20 I,II,IV 

Бранка Бошковић Енглески језик I,II,III,IV 12 - 

Милан Кнежевић Верска настава I,II,III,IV 5 - 

Љубинка Селаковић Припремни предшколски програм ПП група 20 - 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – обавезни наставни предмети 

Марина Марчета Српски језик и књижевност/ 

Српски језик 

V, VI 

VII, VIII 17 V1 

Драгана Шимшић Српски језик и књижевност/ 

Српски језик 

V, VI 

VII, VIII 17 VI2 

Грујо Тешевић Српски језик и књижевност/ 

Српски језик 

V, VI 

VII, VIII 17 VII3 

Снежана Даничић Математика V,VI,VII,VIII 16 - 

Иван Јевтовић Математика V,VI,VII,VIII 16 VI3 

Светлана Вујовић Математика V,VI,VII,VIII 16 - 

Милан Антонијевић Ликовна култура V,VI,VII,VIII 10 - 

Јелена Радибратовић Енглески језик V,VI,VII,VIII 18 VII1 

Душица Каримановић Енглески језик V,VI,VIII 6 - 

Марија Миладиновић Музичка култура V,VI,VII,VIII 10 - 

Биљана Лазаревић Ликовна култруа V,VI,VII,VIII 5 - 

Лидија Цукавац Историја V,VI,VII,VIII 20 V2 

Зора Топаловић Географија V,VI,VII,VIII 20 VIII2 

Звјездана Мијаиловић Географија V 1 - 

Миливоје Богдановић Физика VI,VII,VIII 18 - 

Миливоје Богдановић Информатика и рачунарство VI 1 - 

Милева Рогић Биологија V,VI,VII,VIII 8 - 

Ана Николић Биологија V,VI,VII,VIII 8 - 

Данијела Мијаиловић Биологија V,VI,VII,VIII 8 VIII1 
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Светлана Милошевић Хемија VII,VIII 12 - 

Јадранка Дуњић Техника и технологија/ Техничко и 

информатичко обр. 

V, VI 

VII,VIII 16 VI1 

Јадранка Дуњић Информатика и рачунарство V, VI 4 - 

Горан Гардић Техника и технологија/ Техничко и 

информатичко обр. 

V, VI 

VII,VIII 8 V3 

Горан Гардић Информатика и рачунарство V 1 - 

Вукашин Арсовић Физичко и здравствено васпитање/ 

Физичко васпитање 

V, VI 

VII,VIII 15 VII2 

Ана Браловић Физичко и здравствено васпитање/ 

Физичко васпитање 

V, VI 

VII,VIII 8 VIII3 

Бранка Бошковић Музичка култура V,VI,VII,VIII 5 - 

Обавезни изборни предмети 

Милан Кнежевић Верска настава V,VI,VII,VIII 6 - 

Јадранка Тукић-Грубиша Руски језик V,VI,VII,VIII 16 - 

Бранка Вукић Руски језик V,VI,VII,VIII 8 - 

Слободне наставне активности 

Данијела Мијаиловић Чувари природе V,VI 2 - 

Марија Миладиновић Хор и оркестар V,VI 2 - 

Милан Антонијевић Цртање, сликање и вајање V,VI 2 - 

Изборни предмети 

Миливоје Богдановић Информатика и рачунарство VII 1 - 

Звјездана Мијаиловић Информатика и рачунарство VII,VIII 3 - 

Ана Николић Домаћинство VIII 1 - 

Данијела Мијаиловић Домаћинство VII 1 - 

Изабрани спорт 

Вукашин Арсовић Стони тенис VII,VIII 2 - 

Ана Браловић Стони тенис, Кошарка VII,VIII 2 - 

Александар Петровић Кошарка, Фудбал VII,VIII 2 - 

 

 

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

 

 
 НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛИ ПОСЛОВИ У ОКВИРУ 40 ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  
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Лазић  
Милијанка 

Разр. наст. 18 1 1  1 1 1  1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Миланпвић 
Владимир 

Разр. наст. 18 1 1  1 1 1  1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Станић 
Љубица 

Разр. наст. 18 1 1  1 1 1  1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Радпванпвић 
Мирјана 

Разр. наст. 18 1 1  1 1 1  1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Радпванпвић 
Мирпслав 

Разр. наст. 18 1   1 1 1  2 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Бпгданпвић 
Мира 

Разр. наст. 18 1   1 1 1  2 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Марчета  
Марина 

Српски јез. 17 1 1  1  1  3 24 9 1 1 1 1 1 1 1 16 40 

Тукић Грубиша 
Јадранка 

Руски јез. 16 1 1  1    2 21 9 1 1  1 1 1 1 15 36 

Цукавац 
Лидија 

Истприја 20 1 1  1  1   24 10 1 1 1 1 1 1  16 40 

Кнежевић  
Милан 

Верска наст. 11    1     12 6    1  1  8 20 

Петрпвић 
Александар 

Физичкп 
васпитаое 

    1 2  2  5 1    1  1  3 8 

Радибратпвић 
Јелена 

Енглески јез. 18 1 1  1  1  2 24 10  1 1 1 1 1 1 16 40 

Даничић 
Снежана 

Математика 16 1 1  1    2 21 9 1 1  1 1 1 1 15 36 
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Вукић 
Бранка 

Руски јез. 8 0,5 0,5  1    1 11 4 0,5 0,5  1  1  7 18 

Тешевић 
Грујп 

Српски јез. 17 1 1  1  1  3 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Гардић  
Гпран 

ТИО/ТИТ 
Инф. и рач. 

9    1  1  1 12 2  0,5 1 0,5 1 1  6 18 

Бпгданпвић 
Миливпје 

Физика 
Инф. и рач. 

18 1 1  1 2   1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Јевтпвић 
Иван 

Математика 16 1 1  1  1  1 21 9 1 1  1 1 1 1 15 36 

Шимшић 
Драгана 

Српски јез. 17 1 1  1  1  3 24 9 1 1 1 1 1 1 1 16 40 

Миладинпвић 
Марија 

Музичка 
култ./Хпр 

10   2      12 5 0,5 0,5  0,5  1 0,5 8 20 

Дуоић 
Јадранка 

ТИО/ТИТ 
Инф. и рач. 

20    1  1  2 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Тппалпвић  
Зпра 

Гепграфија 20 1 1    1  1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Арспвић 
Вукашин 

Физичкп 
васп./из.сппрт 

18     2 1 2 1 24 10 1 1  1 1 1 1 16 40 

Вујпвић 
Светлана 

Математика 16 1 1  1    2 21 9 1 1 1 1  1 1 15 36 

Никплић  
Ана 

Биплпгија 
Дпмаћинствп 

8 0,5 0,5   1 1  1 12 3  0,5  1  1 0,5 6 18 

Антпнијевић 
Милан 

Ликпвна 
култ./Цртаое 

10   2      12 5    1  1 1 8 20 

Лазаревић 
Биљана 

Ликпвна култ. 5    1     6 2   0,5 0,5  1  4 10 

Милпшевић 
Светлана 

Хемија 12 0,5 0,5      1 14 6 1  1 1  1  10 24 

Мијаилпвић 
Данијела 

Биплпгија 
Дпмаћ./Чувари 

8 0,5 0,5 2  1    12 3 0,5  0,5 0,5 0,5 1  6 18 

Рпгић 
Милева 

Биплпгија 8 0,5 0,5      1 10 4 0,5 0,5  1    6 16 

Кариманпвић 
Душица 

Енглески језик 6 0,5 0,5  1     8 2 1 1 1     5 13 

Мијаилпвић 
Звјездана 

Гепграфија 
Инф. и рачун. 

1    1 3    5 1 1   1    3 8 

Бпшкпвић  
Бранка 

Енглески језик 
Музичка 
култура 

17 1   1    1 20 9 1 1 1 1  1  14 34 

Бралпвић  
Ана 

Физичкп 
васпитаое 

8    1 2 1 2  14 5 1  1 1 1 1  10 24 

 

 
Име и презиме Непосредан рад Остали послови у оквиру 40-

часовне радне недеље 

Свега 

Љубинка Селаковић – 
васпитач у примпремној 

предшколској групи  

1. Васпитање и чување ученика 

2. Предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика 

3. Помагање у учењу и раду 

4. Подстицање ученика на самосталан рад и стицање радних навика 

5. Подстицање такмичарског духа и бољих резултата у раду 

6. Програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену 

Планирање и припрема послова  

Недељно задужење 30 часова 10 часова 40 часова 

Годишње задужење 1320 часова 440 часова 1760 часова 

 

 
Име и презиме Непосредан рад Остали послови у оквиру 40-

часовне радне недеље 

Свега 

Бранка Аџић – стручни 
сарадник педагог 

1. Праћење и проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и 

владању 

2. Саветодавни рад са ученицима 

3. Професионална оријентација 

4. Васпитно-образовни и корективни рад са ученицима који имају 

тешкоће у развоју 

5. Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада 

наставника 

6. Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима 

7. Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

8. Учешће у стручним органима школе 

9. Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

Други послови 

Планирање и припрема послова  

Недељно задужење 30 часова 10 часова 40 часова 

Годишње задужење 1320 часова 440 часова 1760 часова 
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5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Почетак школске године 3.9.2018. 

Почетак редовне наставе 3.9.2018. 

Јесењи распуст од 9.11.2018. до 12.11.2018. 

Први класификациони период 13.11.2018. 

Крај првог полугодишта 31.1.2019. 

Подела књижица 31.1.2019. 

Дан школе – школска слава Савиндан 27.1.2019. 

Зимски распуст 
I део – од 3.1.2019. до 8.1.2019.  

II део – од 1.2.2019. до 14.2.2019. 

Почетак другог полугодишта 18.2.2019. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 12.4.2019. и 13.4.2019. 

Трећи класификациони период 15.4.2019. 

Пролећни распуст од 30.4.2019. до 3.5.2019. 

Завршетак наставе за ученике осмог разреда 31.5.2019. 

Припремна настава за полагање завршног испита од 3.6.2019. до 14.6.2019. 

Подела сведочанстава и диплома за ученике осмог разреда  7.6.2019. 

Завршетак наставе од првог до седмог разреда 14.6.2019. 

Завршни испит за ученике осмог разреда 17.6.2019,  18.6.2019. и 19.6.2019. 

Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда од 17.6.2019. до 30.8.2019. 

Свечана подела ђачких књижица за ученике од првог до 

седмог разреда 

28.6.2019. 

 

Припремна настава од петог до седмог разреда за полагање 

поправних испита 

Август 2019. 

 

Такмичења ће се реализовати  у складу са календаром Министарства - Школска управа у Ужицу. 

Смотре ће се реализовати у оквиру прославе Дана школе 27.1.2019. године, прославе „Дани 

Кремана“ на Тројице, „Завичајних дана“ Мокре Горе у трећој недељи јуна месеца 2019. године и 

Завичајни дани Биоске „од Ивањдана до Петровдана“. 

Због неједнаког броја дана у седмици који је прописан школским календаром од стране 

Министарства за текућу годину школа ће: 

- у среду 9.1.2019. године реализовати наставу по распореду за петак,  
- у четвртак 25.4.2019. године по распореду за петак. 

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

празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи се празнује радно: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра 2018. године) 

- Свети Сава – Дан духовности (27. јануара 2019. године) 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. 

априла 2019. године) 

- Дан победе (9. маја 2019. године) 

- Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јуна 2019. године). 

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

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

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

Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника. 
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Време реализације једнодневне екскурзије (излета) по разредима: 

 

Разред Време Релација 

Припремна предшк. група 

Први разред 

Други разред 

Трећи разред 

Четврти разред 

мај 2019. год. 

 

Мокра Гора – Кремна – Биоска – Кесеровина – 

Златибор – Увачко  језеро – Радоињско језеро – 

Стопића пећина – водопади у Љубишу – Дино  

парк Златибор – Биоска – Кремна – Мокра Гора 

Пети разред 

Шести разред 

Седми разред 

Осми разред 

Април - мај 

2019. год 

1. Дводневна екскурзија 

Мокра Гора - Кремна- Биоска – Ужице - Чачак – 

Краљево – Крушевац – Параћин – Зајечар – 

Неготин – Кладово – Доњи Милановац – Голубац 

– Велико Градиште – Смедерево – Велика Плана – 

Крагујевац – Чачак – Ужице – Мокра Гора 

 

2. Једнодневна екскурзија 

Мокра Гора – Кремна – Тара –Бајина Башта – 

Љубовија - Мали Зворник-БањаКовиљача – 

Тршић – МанастирТроноша – Кремна – Мокра 

Гора 

 

 

 

5.6. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Сви ученици разредне и предметне наставе похађају обавезан изборни предмет – верску наставу.  

Други страни језик за све ученике предметне наставе је руски језик. 

У првом разреду се реализује пројектна настава која је обавезна за све ученике. 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Разред и одељење Изборни предмет 

II и IV Кремна Чувари природе 

III Мокра Гора Чувари природе 

II,IV Мокра Гора Народна традиција 

II,III и IV Биоска Народна традиција 

III Кесеровина Чувари природе 

II,IV Кесеровина Чувари природе 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Разред и одељење Слободне наставне активности 

V Кремна Чувари природе 

V Мокра Гора Хор и оркестар 

V Биоска Цртање, сликање и вајање 

VI Кремна Чувари природе 

VI Мокра Гора Хор и оркестар 

VI Биоска Цртање, сликање и вајање 

Разред и одељење Изборни предмет 

VII Кремна Домаћинство 

VII Мокра Гора Информатика и рачунарство 

VII Биоска Информатика и рачунарство 

VIII Кремна Информатика и рачунарство 

VIII Мокра Гора Домаћинство 
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VIII Биоска Информатика и рачунарство 

Разред и одељење Изабрани спорт 

VII Кремна Кошарка 

VII Мокра Гора Стони тенис 

VII Биоска Стони тенис 

VIII Кремна Фудбал 

VIII Мокра Гора Стони тенис 

VIII Биоска Кошарка 

 

 

 

5.7. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Распоред часова наставних и ваннаставних активности чини саставни део овог плана и налази се у 

прилогу. 

 

 

 

6. ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6.1.1. Програм Наставничког већа 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације  

Носиоци 

реализације  

С
еп

те
м

б
ар

 

Упознавање са календаром за школску 2018/19. годину 

Организација образовно-васпитног рада и доношење одлуке о 

одржавању допунског и додатног рада са ученицима 

Доношење распореда часова 

Разматрање Извештаја о реализацији школских и припремног 

предшколског програма 

Разматрање Извештаја о развојном плану школе 

Разматрање Извештаја о самовредновању 

Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада 

школе 

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за наредну 

школску годину 

Именовање Стручног актива за развој школског програма 

Доношење одлуке о ослобађању од наставе физичког 

васпитања 

Разматрање и предлог листе Савету родитеља часописа, новина 

и листова који би се користили у школи 

Осигурање ученика у школској 2018/2019. години 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 
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О
к
то

б
ар

 
Анализа резултата завршног испита 

Представљање Правилника о стандардима квалитета рада 

установе "Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14 

од 2. августа 2018. 

Представљање Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника "Службени гласник РС", бр. 81 од 31. августа 2017, 

48 од 22. јуна 2018. 

Предавање: Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 

 

Упознавање са извештајем о припремљености школе за рад  

 

Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

класификационог периода и мере за побољшање успеха 

 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

Д
ец

ем
б
ар

 

Припреме за прославу Дана школе и Савиндана 

Предавање: „Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави“ 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

Ја
н

у
ар

 Ефикасност допунског и додатног рада са ученицима 

План припреме за завршни испит 

Утврђивање календара такмичења ученика 

Потребе за наставним средствима, училима и опремом 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

Ф
еб

р
у
ар

 

Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

полугодишта 

Анализа резултата провере остварености прописаних стандарда 

постигнућа ученика 

Разматрање реализације плана стручног усавршавања 

Разматрање Извештаја о раду стручних већа, актива и тимова 

Анализа реализације школских и припремног предшколског 

програма 

Извештај о раду директора школе 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

М
ар

т 

Припрема за извођење екскурзија и наставе у природи 

Предавање: „Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика разредне наставе“ 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

А
п

р
и

л
 

 

Анализа успеха и понашања ученика на трећем 

класификационом периоду и мере за побољшање успеха 

Анализа резултата пробног завршног испита 

 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

М
ај

 

Упознавање са уписним активностима ученика осмог разреда 

Утврђивање предлога начина награђивања и похваљивања 

ученика 

Предавање: „Улоге наставника у наставном процесу“ 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 22 

 

Ју
н

  
(д

в
е 

се
д

н
и

ц
е)

 
Анализа успеха и понашања ученика на крају школске године 

Избор носилаца Посебних и диплома „Вук Караџић“ 

Избор ученика генерације 

Уписне активности 

Разматрање Извештаја о раду стручних већа, актива и тимова 

Реализација школских и припремног предшколског програма 

Реализација Годишњег плана рада 

Разматрање Извештаја о стручном усавршавању 

Разматрање Извештаја о реализованим екскурзијама 

Разматрање плана и програма екскурзија за наредну школску 

годину 

Анализа резултата провере остварености прописаних стандарда 

постигнућа ученика 

Анализа резултата завршног испита 

План поделе ђачких књижица и сведочанстава и реализације 

припремне наставе у августу 

Израда плана припремне наставе, поправних и разредних 

испита 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

А
в
гу

ст
 (

д
в
е 

се
д

н
и

ц
е)

 

Избор руководилаца стручних већа за наредну школску годину 

Предлог Наставничког већа о подели разреда на одељења и 

броју ученика у одељењима 

Организација припремне наставе, поправних и разредних 

испита 

Организација рада стручих органа 

Подела предмета и одељења на наставнике 

Предлог Наставничког већа за одређивање одељенских 

старешина 

Именовање чланова Стручног актива за развој школског 

програма и предлози за чланове актива и тимова 

План рада Наставничког већа за наредну годину 

Усвајање распореда часова за наредну школску годину 

седница 

Наставничког 

већа 

директор, 

педагог, 

наставници 

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор који за свој рад одговара Школском 

одбору. Начин праћења реализације се остварује кроз вођење записника са седница Наставничког већа. 

Записнике о раду Наставничког већа води Марина Марчета. 

 

 

6.1.2. Програм одељењских већа и просветне активности 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Активности Носиоци реализације 

Август - септембар - Доношење плана рада Одељенског већа 

- Утврђивање планова рада: обавезне наставе, 

изборних предмета, факултативних предмета, 

Дечијег савеза, Стручног већа, сарадње са 

родитељима 

- Добродошлица првацима 

Чланови Одељењског већа 

Новембар - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Планирање родитељског састанка 

- Припрема за прославу Дана школе – Савиндана 

Чланови Одељењског већа 

Јануар - Фебруар - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугођа 

- Учешће у прослави Дана школе – Савиндана 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 
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Април - Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Припреме за извођење екскурзије 

- Реализација програма рада 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Јун - Анализа успеха и владања ученика на крају 

наставне године 

- Анализа реализације екскурзије 

- Реализација програма рада 

- Анализа рада Одељенског већа 

- Планирање родитељског састанка 

- Договор о изради Школског програма за наредну 

школску годину 

Чланови Одељењског већа 

Одељењскe старешинe првог разреда: 

Владимир Милановић, Матична школа Кремна 

Мира Богдановић, ИО Мокра Гора, 

Милијанка Лазић, ИО Биоска, 

Мирослав Радовановић, ИО Кесеровина – руководилац Одељењског већа. 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Активности Носиоци реализације 

Август - Доношење плана рада Одељенског већа 

- Утврђивање планова рада: обавезне наставе, 

изборних предмета, факултативних предмета, 

Стручног већа, сарадње са родитељима, предлог 

плана излета и рекреативне наставе 

Чланови Одељењског већа 

Новембар - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Планирање родитељског састанка 

- Припрема за прославу Дана школе – Савиндана 

Чланови Одељењског већа 

Јануар-Фебруар - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугођа 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Учешће у прослави Дана школе – Савиндана 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Април - Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Припреме за извођење екскурзије 

- Реализација програма рада 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Јун - Анализа успеха и владања ученика на крају 

наставне године, предлог Наставничком већу за 

похвале и награде 

- Анализа реализације екскурзије 

- Реализација програма рада 

- Анализа рада Одељенског већа 

- Планирање родитељског састанка 

- Договор о изради Школског програма за наредну 

школску годину 

Чланови Одељењског већа 

Одељењскe старешинe другог  разреда: 

Владимир Милановић, Матична школа Кремна 

Љубица Станић, ИО Мокра Гора, 

Милијанка Лазић, ИО Биоска, 

Мирјана Радовановић, ИО Кесеровина – руководилац Одељењског већа. 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Активности Носиоци реализације 

Август - Доношење плана рада одељенског већа 

- Утврђивање планова рада редовне наставе и 

ваннаставних активности 

- Употреба стручне литературе 

Чланови Одељењског већа 

Новембар - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Јануар-Фебруар - Анализа успеха  и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Учешче у прослави Дана школе – Савиндана 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Април - Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Припреме за извођење излета и наставе у природи 

- Реализација плана и програма 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Јун - Анализа успеха и владања ученика на крају 

наставне године 

- Анализа реализације екскурзије и школе у 

природи 

- Реализација плана и програма 

- Анализа рада стручног актива 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског већа 

Одељењскe старешинe трећег разреда: 

Мира Богдановић, ИО Мокра Гора - руководилац Одељењског већа. 

Милијанка Лазић, ИО Биоска, 

Мирослав Радовановић, ИО Кесеровина. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Активности Носиоци реализације 

Август - Доношење плана рада одељенског већа 

- Утврђивање плана рада редовне наставе и 

ваннаставних активности 

- Употреба стручне литературе 

Чланови Одељењског 

већа 

Новембар - Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског 

већа 

Јануар-Фебруар - Анализа успеха и владања на крају првог полугођа 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Учешће у прослави Дана школе – Савиндана  

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског 

већа 

Април - Анализа успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода 

- Припрема за извођење излета 

- Реализација плана и програма 

- Планирање родитељског састанка 

Чланови Одељењског 

већа 

Јун - Анализа успеха и владања на крају наставне године 

- Анализа реализације екскурзије 

- Реализација плана и програма 

- Анализа рада Стручног већа 

Чланови Одељењског 

већа 
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- Планирање родитељског састанка 

Одељењскe старешинe четвртог разреда: 

Владимир Милановић, Матична школа Кремна 

Љубица Станић, ИО Мокра Гора - руководилац Одељењског већа. 

Милијанка Лазић, ИО Биоска, 

Мирослав Радовановић, ИО Кесеровина. 

 

 

ПРОСВЕТНЕ АКТИВНОСТИ  

 

I, II, III и IV разред 

 

У школској 2018/19. години ће се у разредној настави,  у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији, реализовати образовни програм који се односи на историјске догађаје: 

1. На првом школском часу уочи празника који је посвећен: 

1)  Дану државности – Сретењу ( 15. фебруар 1835. г. ) 

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

2. На првом школском часу на дан јубилеја следећих историјских догађаја: 

1) Пробој Солунског фронта ( 15. септембар 1918. г. ) 

2) ослобођење Београда у Другом светском рату ( 20. октобар 1944. г. ) 

3) Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату ( 21. октобар 1941. г. ) 

4) Кумановска битка ( од 23. до 24. октобра 1912. г. ) 

5) Годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице ( 14. октобар 1941. г. ) 

6) битка на Кадињачи ( 29. новембар 1941. г. ) 

7) Колубарска битка ( 15. децембар 1914. г. ) 

8) Дан сећања на Погром на Косову и Метохији ( 17. март 2014. г. ) 

9) Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању ( 24. март 1999. г. ) 

10) Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији ( 6. април 1945. г. ) 

11) Пробој Сремског фронта ( 12. април 1945. г. ) 

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

рату ( 22. април 1945. г. ) 

13) Други српски устанак ( 23. април 1815. г. ) 

14) Дан победе ( 9. мај 1945. г.) 

15) велике битке Првог и Другог српског устанка 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Септембар  Разматрање и усвајање Плана 

Одељенског већа 

 Календар рада за школску 

2018/2019.годину 

 Усклађивање распореда писмених 

и контролних задатака 

 Родитељски састанак 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

Новембар  Анализа успеха и владања на крају 

првог класификационог периода 

 Реализација Годишњег плана и 

програма 

 Организација допунске и додатне 

наставе 

 Ваннаставне активности 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

Јануар-Фебруар  Реализација наставних програма Састанак Чланови Одељењског 
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допунске и додатне наставе 

 Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

 Родитељски састанак 

већа 

Април  Успех и дисциплина на крају 

трећег тромесечја 

 Мере за побољшање успеха 

 Рад ваннаставних активности 

 Екскурзија ученика 

 Родитељски састанак 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

Јун  Разговор о изведеној екскурзији 

 Успех ученика на крају наставне 

године 

 Похвале и награде ученицима 

 Родитељски састанак 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

Одељењскe старешинe петог разреда: 

Марина Марчета, Матична школа -руководилац Одељењског већа петог разреда. 
Лидија Цукавац, ИО Мокра Гора, 

Горан Гардић, ИО Биоска. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Август 1.Разматрање и усвајање плана 

Одељенског већа 

Састанак, 

гласање 

Чланови Одељењског 

већа 

2.Календар рада за школску 

2018/2019.годину 

Договор 

3.Усклађивање распореда писмених и 

контролних задатака 

Договор 

4.Родитељски састанак Договор 

Новембар 1.Анализа успеха и владања на крају 

првог класификационог пеиода 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

2.Реализација Годишњег плана и 

програма  

Састанак 

3.Организација допунске и додатне 

наставе 

Састанак 

4.Вананставне активности Састанак 

 

 

Јануар - Фебруар 

1.Реализација плана и програма 

допунске и додатне наставе 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

2.Анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта 

Састанак 

3.Родитељски састанак Састанак 

 

 

Април 

1.Успех и дисциплина ученика на 

крају трећег класификационог 

периода 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

2.Мере за побољшање успеха 

ученика 

Састанак 

3.Рад ваннаставних активности Састанак 

4.Припреме за извођење екскурзије 

ученика 

Састанак 

5.Родитељски састанак Састанак 

 

Јун 

1.Реализација екскурзије ученика Састанак Чланови Одељенског 

већа 
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2.Успех ученика на крају наставне 

године 

Састанак Чланови Одељењског 

већа 

3.Похвале и награде ученицима Састанак 

4.Родитељски састанак Састанак 

Одељењске старешине: 

Иван Јевтовић - ИО Биоска - руководилац Одељењског већа шестог разреда, 

Јадранка Дуњић - Матична школа, 

Драгана Шимшић - ИО Мокра Гора. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

Септембар 

1.Разматрање и усвајање плана 

Одељенског већа 

Сасатанак Чланови 

Одељењског већа 

2.Календар рада за школску 

2018/2019.годину 

Сатанак 

3.Усклађивање распореда 

писмених и контролних задатака 

Договор 

4.Родитељски састанак Договор 

5.Обавезни и изборни наставни 

предмети 

Састанак 

 

 

Новембар 

1.Анализа успеха и владања на 

крају првог класификационог 

пеиода 

Размена 

мишљења 

Чланови 

Одељењског већа 

2.Реализација Годишњег плана и 

програма  

 Размена 

мишљења  

3.Организација допунске и 

додатне наставе 

Договор 

4.Вананставне активности Договор 

 

 

Јануар - Фебруар 

1.Реализација плана и програма 

допунске и додатне наставе 

Размена 

мишљења 

Чланови 

Одељењског већа 

2.Анализа успеха и владања на 

крају првог полугодишта 

Размена 

мишљења 

3.Родитељски састанак Сарадња 

 

 

 

Април 

1.Успех и дисциплина ученика на 

крају трећег класификационог 

периода 

Састанак Чланови 

Одељењског већа 

2.Мере за побољшање успеха 

ученика 

Договор 

3.Анализа примене програма 

професионалне оријентације 

Размена 

мишљења 

4.Припреме за извођење екскрзије 

ученика 

Договор 

5.Родитељски састанак Договор и 

размена 

мишљења 

 

Јун 

1.Разговор о изведеној екскурзији Размена 

мишљења 

Чланови 

Одељењског већа 

2.Успех ученика на крају 

наставне године 

Састанак 

3.Похвале и награде ученицима Договор 

4.Родитељски састанак Сарадња 

Одељењске старешине: 
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Грујо Тешевић - ИО Биоска– руководилац Одељењског већа седмог разреда, 

Вукашин Арсовић - ИО Мокра Гора, 

Јелена Радибратовић - Матична школа. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - 

септембар 

-Разматрање и усвајање плана Oдељењског 

већа 

-Упознавање са Годишњим планом и 

програмом и школским календаром 

-Екскурзија ученика 

-Усклађивање распореда писмених и 

контролних задатака 

-Родитељски састанак 

-Упознавање са обавезним и изборним 

предметима 

Састанак - 

договор 

Чланови одељењског 

већа 

Новембар -Образовни стандарди за завршетак 

основног образовања 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода  

-Мере за побољшање успеха 

-Родитељски састанак 

-Извештавање са семинара 

Састанак – 

договор 

Чланови одељењског 

већа 

Јануар - 

Фебруар 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

другог класификационог периода 

-Мере за побољшање успеха 

-Родитељски састанак 

-Извештавање са семинара 

Састанак-

договор 

Чланови одељењског 

већа 

Април -Екскурзија ученика 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

-Мере за побољшање успеха 

-Резултати такмичења ученика 8. разреда 

-Родитељски састанак 

-Извештавање са семинара 

Састанак Чланови одељењског 

већа 

Јун -Разговор о изведеној екскурзији 

-Успех ученика на крају школске године 

-Похвале и награде ученицима 

-Избор ђака генерације 

-Завршни испит 

Састанак Чланови одељењског 

већа 

Одељењске старешине осмог разреда 

Данијела Мијаиловић, матична школа Кремна 

Зора Топаловић,  ИО Мокра Гора – руководилац Одељењског већа осмог разреда, 

Ана Браловић, ИО Биоска. 

 

О раду Одељењских већа води се записник. За свој рад одговарају Наставничком већу. Записник 

садржи: број присутних, дневни ред седнице Одељењског већа, одлуке Одељењског већа, предлог мера 

и потпис одељењског старешине. 
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6.1.3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Доношење плана рада Стручног већа 

- Утврђивање планова рада и подела 

активности 

- Употреба стручне литературе 

- Планирање родитељског састанка 

Састанак - 

договор 

Чланови Стручног 

већа 

Октобар - Анализа досадашње реализације ППП и 

савладаност истог 

- Договор о прослави  „Златне јесени“ 

Састанак – 

договор 

Чланови Стручног 

већа 

Децембар - Договор о припреми новогодишње 

приредбе 

- Учешће у прослави дана школе 

- Планирање родитељског састанка 

Састанак-

договор 

Чланови Стручног 

већа 

Фебруар - Дан жена – 8. март 

- Прослава Дана пролећа 

Састанак Чланови Стручног 

већа 

Април - Анализа савладаности ППП 

- Реализација програма рада 

- Планирање родитељског састанка 

- Договор око одласка на једноднрвни излет 

- Договор о завршној приредби 

Састанак Чланови 

Стручногвећа 

Јун 

 

 

- Анализа рада Стручног већа 

- Дискусија о завршној приредби и 

тестирању деце за полазак у први разред 

Састанак Чланови Стручног 

већа 

 

Чланови Стручног већа: 

1. Љубинка Селаковић, руководилац Стручног већа, 

2. Мирослав Радовановић. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

 
- анализа рада већа у претходној 

години 
јун 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

- израда Школског програма, 

Годишњег плана, наставних 

јединица и програма већа 

јун,  август 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

 
- израда месечних планова и 

програма 

на крају сваког месеца 

за следећи 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

- непосредно планирање и 

програмирање образовно-

васпитног рада 

на крају сваког месеца 

за следећи 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

2. ОРГАНИЗАЦИОНО – ТЕХНИЧКА ПИТАЊА 

 
- договор о времену одржавања 

састанака 
август 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 
- договор о реализацији 

писмених провера и вежби 
на крају клас.  периода 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 - организовање допунског рада на крају клас.  периода Стручно веће разредне састанак 
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наставе 

 
- организовање једнодневног 

излета 
мај или јун 

Школа и Стручно веће 

разредне наставе 
састанак 

 

- набавка учила, материјала за 

вежбе, практичну наставу и 

остале облике васпитно – 

образовног рада 

август 
Школа и Стручно веће 

разредне наставе 
састанак 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
- конкретизација циљева и 

задатака наставе 
на крају клас.  периода 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

- избор облика, метода и 

средстава образовно-  васпитног 

рада 

на крају клас.  периода 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

 - осмишљавање структуре часа свакодневно 
Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

- израда периодичних анализа о 

оствареним  резултатима 

образовно-васпитног рада 

на крају клас.  периода 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

 

- утврђивање индикатора за  

откривање неуспеха код  

појединих предмета 

на крају клас.  периода 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

 
- дидактичко-методичко 

осмишљавање допунског рада 
август 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 - анализа програма август 
Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

- семинари:  

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и 

васпитача за препознавање 

дискриминације и 

упознавање механизама 

заштите од дискриминације 

(бр. у кат. 132) К4 П4 

- Дигитално доба: како се 

снаћи у свету Интернета? (бр. 

у кат.333) К4 П1 
Пажња као предуслов успешне 

наставе (бр.у кат.528) К2 П3 
- Подстицајна средина за 

учење уз подршку ИКТ-а (бр. 

у кат.538) К2 П1 

у току године 
Министарство просвете 

РС 

стручна 

предавања 

 - огледни часови;  У току године  предавање 

 

- теме за стручно 

усавршавање: 

1. Да школа буде училиште 

за рад и сарадњу 

2. Деца са развојним 

тешкоћама у разредној 

настави 

3. Хват оловке и притисак 

током писања као 

детерминанте квалитета 

писања ученика разредне 

наставе 

4. Улоге наставника у 

У току године  предавање 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 31 

 

наставном процесу 

 
- презентација или извештај са 

посећених семинара 
у току године  предавање 

 

- праћење презентације или 

извештаја са семинара и 

учешће у дискусији 

у току године  

размена 

искустава, 

мишљења 

5. АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

- квантитативна и квалитативна 

анализа образовно васпитног 

рада 

на крају 

класификационих 

периода 

Стручно веће разредне 

наставе састанак 

 

- утврђивање напретка у 

остваривању образовно-

васпитних исхода везаних за 

математику и српски 

на крају 

класификационих 

периода 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

6. 
ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ДРУШТВИМА, ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА И УСТАНОВАМА 

 

- сарадња са другим већима  

(биологија, историја, српски 

језик, математика и осталих већа 

нижих разреда) 

у току године 
Стручно веће разредне 

наставе и друга већа 

сарадња, 

размена 

искустава, 

мишљења, 

договори 

 

- усклађивање распореда 

писмених провера, вежби и 

ваннаставних активности 

у току године 
Стручно веће разредне 

наставе и друга већа 

сарадња, 

размена 

искустава, 

мишљења, 

договори 

 
- сарадња са стручним 

сарадницима 
у току године 

Стручно веће разредне 

наставе и стручни 

сарадници 

сарадња, 

размена 

искустава, 

мишљења, 

договори 

 

- остваривање контаката са 

предузећима и установама 

(Учитељски факултет, 

позориште, биоскоп, библиотека, 

музеј, Црвени крст) 

- посета ученика предузећима и 

установама (позориште, биоскоп, 

библиотека, музеј, галерија) 

у току године 

Стручно веће разредне 

наставе, 

координатор факултета, 

представници одређених 

установа, ученици 

сарадња, 

размена 

искустава, 

мишљења, 

договори 

7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ВЕЋА 

 

- израда периодичних извештаја 

о оствареним резултатима и 

појединим облицима образовно-

васпитног рада 

новембар, јануар, 

април и јун 

Стручно веће разредне 

наставе израда 

извештаја 

 
- давање критичких осврта на рад 

већа 
јануар, јун 

Стручно веће разредне 

наставе 
састанак 

 

Стручно веће разредне наставе чине: 

Мирјана Радовановић – председник Стручног већа разредне наставе, 

Владимир Милановић 

Мирослав Радовановић 

Љубица Станић 

Мира Богдановић 

Милијанка Лазић 

Бранка Бошковић, наставник енглеског језика 

Милан Кнежевић, вероучитељ 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

I Планирање и програмирање рада 

Јун 1. Анализа рада већа у претходној години и 

израда извештаја 

Састанак Стручно веће 

 

 

 

Јун, Август 

1.Израда предлога плана и програма 

стручног већа српског језика 

Састанак 

2.Усвајање коначне верзије годишњег 

плана и програма рада  

Састанак, договор 

3.Непосредно планирање образовно-

васпитног рада 

Састанак, договор 

4.Израда и усклађивање распореда 

писмених и контролних задатака 

Састанак, договор 

5. Избор председника Стручног већа Састанак, договор 

II  Организационо-техничка питања 

 

Септембар 

1.Договор о динамици одржавања састанка Састанак Стручно веће 

2.Договор о реализацији писмених 

провера,допунске наставе,додатног рада и 

секција 

Састанак, договор 

Септембар и 

током године 

3.Набавка учила,зидних слика и осталих 

наставних средстава 

Састанак, договор Стручно веће, 

директор 

III Реализација образовно-васпитног рада 

Крај сваког 

месеца 

1.Избор облика, метода и средстава 

образовно-васпитног рада 

 Стручно веће 

 2.Конкретизација циљева и задатака Састанак Стручно веће 

Током године 1.Израда тестова знања за проверу из језика Састанак, 

договор 

Стручно веће 

Фебруар 1.Израда тестова знања за такмичење 

ученика 

Састанак, 

договор 

Стручно веће 

Током године 1.Осмишљавање структуре часа, 

органозација угледних часова 

Састанак, 

договор 

Стручно веће 

 2.Упознавање ученика са програмима 

рецитаторцке,драмске и литерарне секције 

Састанак, 

договор 

Стручно веће 

 3.Осмишљавање рада у секцијама Састанак, 

договор 

Стручно веће 

IV  Остваривање сарадње са другим већима,стручним 

срадницима,друштвима,факултетима,институцијама и установама 
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Август, 

фебруар и 

током године 

1.Сарадња са стручним активима из 

ужичких школа 

Састанци, 

договори, такмичење 

ученика 

Стручно веће 

Током године 1.Сарадња са градском библиотеком Састанци, 

радионице 

Стручно веће 

 2. Сарадња са управом школе Састанак, 

разговор, саветовања 

Стручно веће 

V Стручно усавршавање 

 

Август 

1.Анализа програма стручног усавршавања 

и избор семинара 

Састанак Стручно веће, 

директор 

Током године 1.Семинари (најмање по један за сваког 

члана актива) 

Стручна предавања, 

радионице, 

семинари 

Министарство 

просвете, 

локална 

самоуправа, 

школа 

VI  Aналитичко-истраживачки рад 

Јануар, Јун 1.Анализа и упоређивање резултата рада у 

одељењима, упоређивање средњих оцена 

Састанци, 

седнице одељенских и 

наставних већа, табеле 

Стручно веће 

 2.Анализа и унапређивање резултата рада у 

одељењима, упоређивање средњих оцена 

 3.Упоређивање са осталим предметима 

 

Током године 1.Истраживање узорака неуспеха у 

савлађивању одређених садржаја програма 

Састанаци Стручно веће, 

ученици 

Март, Април, 

Мај 

1.Анализа резултата такмичења ученика Састанци 

Јун 1.Анкете ученика о оквалитету наставе 

српског језика 

Састанци,часови,анкете 

VII  Праћење резултата рада 

Новембар, 

Јануар,Април, 

Јун 

1.Израда периодичних извештаја о 

оствареним резултатима 

Састанак, табеле Председник 

Стручног већа 

Јануар, Јун 1.Анализа рада већа Састанак 

Током године 1.Праћење резултата рада од стране управе 

школе 

Састанак, преглед 

евиденције 

Директор и 

секретар 

школе 

 

Чланови Стручног већа: 

Драгана Шимшић – председник Стручног већа српског језика  

Марина Марчета 

Грујо Тешевић 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

  

Време 

рализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Август-

септембар 

- Избор руководства Стручног већа 

- Подела  одељења и осталих задужења 

члановима Већа   

- Планирање активности за септембар 

- Усвајање Плана рада Већа за шк. 

2018/19. годину 

- Усвајање Годишњег плана рада 

наставе математике 

- Распоред писмених задатака и 

контролних вежби 

- Избор приоритетних наставних учила 

које треба набавити 

- Анализа резултата ученика на 

завршном тесту из математике и 

предлог мера за побољшање успеха 

Састанак, 

договор 

Стручно веће 

Октобар -  Организовање додатног рада 

-  Извођење допунске наставе 

-  Могућност претплате учен. и 

наставника на „Математички лист“ 

Састанак  Стручно веће 

Новембар  - Припрема  ученика  за  такмичење 

- Учешће наставника на семинарима 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа, 

други наставници 

Децембар-

Јануар 

-   Анализа рада Стручног већа 

-  Организација Школског такмичења из 

математике 

-  Анализа ефеката додатног рада 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Фебруар -  Општинско такмичење из математике 

-  Коришћење очигледних средстава у 

настави математике 

Састанак Чланови стручног већа 

Март -  Анализа рада допунске наставе 

-Учешће ученика на Међународном 

такмичењу из математике у организацији 

Друштва математичара Србије  „Кенгур“ 

- Анализа резултата Општинског 

такмичења и припреме за Регионално 

такмичење 

 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Април -Учешће на семинарима и анализа 

стечених знања и вештина 

- Израда очигледних средстава 

 

  

Мај  -  План извођења Припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Јун -  Анализа реализације Годишњег плана 

рада у настави математике 

- Анализа рада Стручног већа 

- Анализа успеха ученика из предмета 

математика 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 
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Чланови Стручног већа: 

Светлана Вујовић  - председник Стручног већа математике 

Снежана Даничић 

Иван Јевтовић. 

 

ПРОГРАМ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

Август-септембар 

1.Конституисање Стручног већа 

2.Утврђивање броја одељења и часова 

енглеског језика 

3.Анализа уџбеника, приручника и 

потребне литературе 

4.Договори за израду годишњег и месечних 

планова 

5.Договор о терминима извођења писмених 

задатака и контролних вежби 

6.Договор о извођењу додатне и допунске 

наставе 

7.Набавка неопходних наставних средстава 

 

 

 

Дискусија, 

договор 

 

 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

 

Октобар 

1.Разговор о сценаријима часова активне 

наставе 

2.Мотивисање ученика за рад на часу и ван 

наставе 

3.Утврђивање критеријума оцењивања 

(контролне вежбе, писмени задаци) 

4.Израда планова додатне наставе 

5.Сређивање кабинета 

6.Држање угледних часова 

 

 

Дискусија, 

анализа, 

договор 

 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

Новембар 

1.Разговор о додатним изворима знања 

2.Разговор о концепцији часова 

систематизације 

3.Припрема првог писменог задатка за 

старије разреде 

4.Типичне грешке ученика и како их 

исправљати 

5.Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

Дискусија, 

анализа, 

Договор, 

изношење 

искуства у 

раду 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

 

 

Децембар 

1.Праћење стручне литературе 

2.Проблеми у понашању ученика 

3.Разговор о напредовању ученика који 

похађају додатну наставу 

4.Проналажење мотивационих поступака 

за постизање бољих образовних и 

васпитних постигнућа ученика 

5.Припреме за прославу Дана школе и 

школску славу Светог Саву 

Дискусија, 

договор, 

иношење 

искустава у 

раду, 

одабирање 

пригодних 

садржаја 

 

 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

Јануар 

1.Анализа успеха 

2.Анализа остваривања плана и програма 

3.Предлагање мера за постизање боље 

мотивације ученика 

4.Учествовање у организацији прославе 

Дана школе и школске славе 

5.Припреме за школско такмичење 

 

 

Дискусија, 

анализа, 

договор 

 

 

 

Стручно веће 

страних језика 
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Фебруар 1.Школско такмичење и анализа успеха 

2.Разговор о начину рада са талентованим 

ученицима 

3.Стручно усавршавање наставника, 

информисање и покретање иницијативе за 

посету семинара 

Дискусија, 

анализа, 

договор 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

Март 

1.Информисање о новинама у науци и 

настави 

2.Састављање тестова за ученике који иду 

на Општинско такмичење 

3.Анализа резултата општинског 

такмичења 

4.Праћење резултата допунске наставе 

Дискусија, 

договор, избор 

одговарајуће 

литературе и 

анализа 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

Април 

1.Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

2.Истраживање неуспеха у савладавању 

одређених наставних садржаја 

3.Реципрочно учење (ученик од ученика уз 

директну помоћ наставника) 

Дискусија, 

анализа, 

договор 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

Мај 

1.Рад на педагошкој документацији 

2.Регионално такмичење 

3.Припрема за други писмени задатак 

4.Анализа рада и степена остварености 

плана и програма 

5.Презентација учешћа на семинарима 

Дискусија, 

договор, избор 

одговарајуће 

литературе и 

анализа 

 

Стручно веће 

страних језика 

 

Јун-јул 

1.Републичко такмичење-припрема 

ученика 

2.Анализа успеха на крају наставне године 

3.Сумирање резултата рада већа 

4.Припреме за наредну школску годину 

Дискусија, 

анализа, 

договор 

 

Стручно веће 

страних језика 

Чланови Стручног већа: 

Душица Каримановић – председник Стручног већа страних језика 

Бранка Бошковић 

Јелена Радибратовић 

Бранка Вукић 

Јадранка Тукић Грубиша 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар - Израда годишњих планова рада 

- Ново у настави историје и географије 

- Утврђивање фонда наставних средстава 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Октобар - Организовање допунске наставе, 

додатног рада и секција 

- Набавка учила, географских и 

историјских карата, зидних слика 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 
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Новембар - Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и ваннаставних 

активности у првом класификационом 

периоду 

- Анализа успеха ученика у првом 

класификационом периоду 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Децембар - Договор око припрема за такмичење 

ученика 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Јануар - Припреме за такмичење и рад са 

даровитим ученицима 

- Сарадња са другим стручним већима 

- Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и ваннаставних 

активности на крају првог полугодишта 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Фебруар - Припреме за такмичење 

- Семинари 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Март - Анализа успеха на такмичењима Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Април - Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и ваннаставних 

активности у трећем класификационом 

периоду 

- Анализа успеха ученика у трећем 

класификационом периоду 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Мај - Анализа екскурзија (реализација 

планираних циљева) 

- Сарадња са другим стручним већима 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Јун - Анализа реализације плана и програма 

редовне наставе и ваннаставних 

активности на крају школске године 

- Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

- Предлози за наредну школску годину 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Чланови Стручног већа: 

Лидија Цукавац, председник Стручног већа друштвених наука 

Никола Тешовић 

Зора Топаловић 

Звјездана Мијаиловић 

Милан Кнежевић 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКАЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 38 

 

Август - Конституисање стручног већа, избор 

руководиоца 

-Доношење годишњег плана стручног већа 

-Планирање наставног рада ( израда 

годишњих и месечних планова, стандарди) 

-Планирање писмених провера знања и 

иницијалних тестова 

Договор, 

сарадња 

 

 

 

 

Чланови већа 

Септембар -Усаглашавање писмених провера знања 

-Доношење плана мера за остваривање што 

квалитетнијег остварења стандарда за 

ученике осмог разреда 

-Договор о начину и инструментима 

праћења успеха ученика 

-У сарадњи са учитељима четвртог разреда 

планирање реализације по једниг часа у 

првом и другом полугодишту, са циљем 

што бољег упознавања и прилагођавања 

ученика на преласку у пети разред 

-Утврђивање потреба за опремањем 

кабинета неопходним училима 

-Примена стандарда у оцењивању и 

вредновању ученичких постигнућа 

-Планирање одређеног броја часова 

додатне наставе и рада секција у складу са 

интересовањем ученика 

-Идентификовање ученика са тешкоћама у 

учењу 

-Израда месечних плланоа за октобар 

наглашавајућ корелацију и иновације у 

настави 

  

Октобар -Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и усвајање мера 

за постизање бољих резултата 

-Договор о међусобној посети часовима и 

критеријумима за евалуацију и 

самоевалуацију 

-Анализа резултата на иницијалним 

тестовима и мере за побољшање успеха 

-Израда месечних планова за новембар 

наглашавајућ корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Новембар -Анализа постигнутих резултата са 

ученицима који имају потешкоћа у учењу 

-Усклађеност критеријума оцењивања 

(анализа примене стандарда) 

-Израда месечних планова за децембар 

наглашавајућ корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Децембар -Извештаји везани за стручно усавршавање 

наставника у установи и ван ње 

-Избор и припреме ученика за школск 

такмичења 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 
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Јануар Организација и реализација пробног 

композитног теста за ученике осмог 

разреда 

-Разматрање евентуалних проблема у 

реализацији наставних садржаја 

-Израда месечних планова за фебруар 

наглашавајући корелацију и иновације у 

настави 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и усвајање мера за постизање 

бољих резултата 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Фебруар -Организација школских такмичења и 

рангирање ученика за више нивое 

такмичења 

-Извештај о учешћу на семинарима 

-Израда месечних планова за март 

наглашавајући корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Март -Извештај о одржаним такмичењима и 

бележење пласмана и успеха ученика 

-Међусобна посета часовима и 

критеријуми за оцену дидактичко-

методичке вредности праћења часа 

-Израда месечних планова за април 

наглашавајући корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Април - Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода и усвајање мера 

за постизање бољих резултата 

-учешће у организовању и спровођењу 

ученичке екскурзије 

-Разматрање евентуалних проблема у 

реализацији наставних планова и програма 

као и наставних садржаја 

- Израда месечних планова за мај 

наглашавајући корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

Мај -Извештај о такмичењу ученика на нивоу 

округа и републике 

-Организација, спровођење и анализа 

постигнутих рзултата са пробних 

тестирања, спровођење плана мера за 

побољшање резултата на завршном испиту 

за упис у средњу школу 

-Израда месечних планова за јун 

наглашавајући корелацију и иновације у 

настави 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 
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Јун -Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

-Анализа реализације плана и програма 

свих предмета Стручног већа природних 

наука 

-Анализа остварене корелације између 

предмета 

-Анализа примене образовних стандарда 

-Избор комисија за поправне и разредне 

испите ученика 

- Усвајање извештаја рада Стручног већа 

природних наука 

-Усвајање извештаја о стручном 

усавршавању 

Договор, 

сарадња 

Чланови већа 

 

Чланови Стручног већа природних наука: 

Светлана Милошевић – председник Стручног већа 

Миливоје Богдановић 

Горан Гардић 

Јадранка Дуњић  

Милева Рогић 

Данијела Мијаиловић 

Ана Николић 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 1. Планирање садржаја за наредну годину 

2. Договор о наставним средствима и опреми 

3. Разговор о извођењу наставе, ваннаставних 

активности, смотрама, конкурсима и 

такмичењима 

- Усмени 

договор  

-  анализа  

-  састанак 

чланова већа 

-  писање 

извештаја по 

обрасцу 

 

Чланови већа и 

предметни 

наставници 

 

Октобар 1. Планирање угледних часова 

2. Рекреативни излет (промовисање празника 

МЕЂУНАРОДНИ  ДАН ПЕШАЧЕЊА - 18. 10.) 

3. Естетско уређење школе 

Новембар 1. Изложба дечијих радова на тему „Да се дете 

пита“ (промовисање празника  ДАН ДЕТЕТА - 

20. 11) 

2. Постигнути резултати у настави и ваннаставним 

активностима 

3. Договор о унапређењу наставе 

- Усмени 

договор  

-  анализа  

-  састанак 

чланова 

већа 

-  писање 

извештај

а по 

обрасцу 

 

Чланови већа 

Децембар 1. Резултати рада ученика и проблеми при 

реализацији предвиђеног програма 

2. Успех ученика на крају 1. полугодишта 

3. Размена искустава – стручно усавршавање 

(извештај) 

Јануар- 

Фебруар 

1. Резултати рада слободних активности 

2. Прослава школске славе и дана школе – 

Савиндан 

3. Реализација Светосавског ликовног конкурса 

4. Изложба ликовних радова ученика на тему 

„Живот без дуванског дима“ (промовисање 

НАЦИОНАЛНОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНА – 31. 

- Усмени 

договор  

-  анализа  

-  састанак 

чланова 

већа 

-  писање 

Чланови већа и 

предметни 

наставници 
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01.) извештај

а по 

обрасцу 

 

Март 1. Постигнути резултати у редовној настави и 

ваннаставним активностима на крају 3. 

квалификационог периода 

2. Набавка уџбеника за наредну школску годину 

Април 1. Изложба Васкршњих јаја 

2. Разговор о методама рада са даровитим 

ученицима 

3. Изложба дечијих радова у природи 

(обележавање светског празника  ДАН 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ – 22. 04. 

- Усмени 

договор  

-  анализа  

-  састанак 

чланова 

већа 

-  писање 

извештај

а по 

обрасцу 

 

Чланови већа и 

предметни 

наставници 

 

Мај 1. Изложбе и приредбе на крају школске године 

2. Сарадња са учитељима 4. разреда  

Јун 1. Реализација програма и успех на крају школске 

године 

2. Рад већа и задужења наставника за наредну 

школску годину 

- Усмени 

договор  

-  анализа  

-  састанак    

чланова 

већа 

-  писање 

извештај

а по 

обрасцу 

 

Чланови већа и 

предметни 

наставници 

 

Август 1. Планирање васпитно – образовног рада и 

усвајање планова рада 

2. Утврђивање критеријума оцењивања 

3. Предлози о сарадњама са културним 

институцијама и учешћима на такмичењима, 

смотрама и конкурсима 

*Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: води се евиденција кроз 

записнике, за свако веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних 

наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, 

закључци, мере које се предузимају.  

*Напомена: У складу са стручним усвршавањем наставника, угледни часови ће бити реализовани 

након похађања стручних семинара, где ће наставници имплементирати у настави оно што су усвојили 

на семинару,а одржани угледни часови ће бити документовани. 

Чланови Стручног већа:  

Биљана Лазаревић – председник Стручног већа 

Милан Антонијевић 

Марија Миладиновић 

Бранка Бошковић 

     

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Време 

рализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Август-

септембар 

1.усвајање годишњег плана рада 

стручног већа 

2.Подела секција на наставнике 

Састанак, 

договор 

Стручно веће 

Октобар 1.Усвајање предлога о учешћу на 

такмичењима 

2. Учешће на Општинском првенству 

3. Организовање недеље спорта 

Састанак  Стручно веће 

Децембар 1.Подела задатака око организације 

прославе Дана школе 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа, 

други наставници 
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Јануар 1.Доношење одлуке о учешћу наставника 

на стручном усавршавању 

2. Анализа рада у првом полугодишту 

Припреме за општинско првенство у 

малом фудбалу 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Фебруар 1.Припрема за учешће на такмичењима у 

малом фудбалу и атлетици 

Састанак Чланови стручног већа 

Март 1.Припреме за учешће на такмичењима у 

атлетици 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Април 1. Организовање недеље спорта 

2. Организација угледног часа 

3.Организација једнодневног излета и 

пролећног кроса 

4. Учешће на такмичењу из атлетике 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Мај 1. Усаглашавање критеријума за 

оцењивање ученика 

2. Анализа рада секција 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Јун 1.Анализа успеха ученика на спортским 

такмичењима 

Састанак, 

договор 

Чланови стручног већа 

Чланови стручног већа: 

Ана Браловић – председник Стручног већа 

Александар Петровић 

Вукашин Арсовић 

 

      

6.1.4. ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

 

а)  Програм рада Стручног актива за развојно планирање 

 

ЧлановиСтручногактивазаразвојно планирањесу: 

 

1.  Данијела Мијаиловић, председник Стручног актива за развојно планирање 

2.  Драгица Лучић, директор 

3. Бранка Аџић, педагог 

4. Љубинка Селаковић 

5.Данка Милисављевић, представник Савета родитеља 

6. Мирољуб Поповић, представник јединице локалне самоуправе  

7.Драгомир Стаменић, представник Ученичког парламента 

 

 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Реализација активности планираних Школским развојним планом 

Анализа резултата завршног испита 

Предлози за побољшање квалитета наставе, учења и школске климе 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

М
ар

т Реализација активности планираних Школским развојним планом 

Анализа резултата рада ученика 

Предлози за побољшање квалитета наставе, учења и школске климе 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 
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Ју
н

 
Реализација активности планираних Школским развојним планом 

Анализа провере остварености прописаних стандарда и циљева учења 

Анализа резултата рада ученика 

Анализа резултата завршног испита 

Aнализа извештаја о самовредновању 

Предлози за побољшање квалитета наставе, учења и школске климе 

Предлог руководиоца Стручног актива за наредну школску годину 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

А
в
гу

ст
 

Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску годину 

Израда извештаја о реализацији Акционог плана за текућу школску 

годину 

Израда плана рада Стручног актива за наредну школску годину 

Израда Акционог плана за наредну школску годину 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива 

Праћење реализације програма Стручног актива за развојно планирање, остварује се вођењем записника са 

састанака Актива, а носиоци праћења су чланови Актива. 

 

 

б) Програм рада Стручног актива за развој школског програма  

  

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

1. Бранка Аџић, педагог школе и председник Стручног актива за развој школског програма 

2. Драгица Лучић, директорка школе 

3. Мирјана Радовановић 

4. Горан Гардић 

5. Зора Топаловић 

 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Реализација школских и припремног предшколског програма 

Анализа резултата завршног испита 

Упоредна анализа писане провере остварености стандарда 

Предлози за унапређење наставног процеса 

   састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

М
ар

т 

Реализација школских и припремног предшколског програма 

Анализа резултата рада ученика 

Предлози за унапређење наставног процеса 
састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

М
ај

 Анализа резултата пробног завршног испита 

Предлози за унапређење наставног процеса 
састанак  

Актива 

чланови  

Актива  

Ју
н

 

Реализација школских и припремног предшколског програма 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа провере остварености прописаних стандарда и циљева 

учења 

Анализа резултата рада ученика 

Предлог руководиоца Актива за наредну школску годину 

Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу школску 

годину 

Израда програма рада Стручног актива за наредну школску годину 

састанак  

Актива 

чланови 

Актива  

Праћење реализације програма Стручног актива за развој школског програма, остварује се вођењем 

записника са састанака Актива, а носиоци праћења су чланови Актива. 

 

 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 44 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

 
1. Бранка Аџић, координатор тима 

2. Милијанка Лазић 

3. Ана Браловић 

4. Данијела Мијаиловић 

5. Снежана Даничић 

6. Наташа Челиковић, родитељ 

 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
п

те
м

б
ар

-

О
к
то

б
ар

- 

Идентификовање ученика са тешкоћама у развоју и напредовању 

тј. ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању; 

Именовање  чланова Тимова за пружање додатне подршке  за 

сваког идентификованог ученика; 

Разматрање Индивидуалног образовног плана за сваког ученика 

појединачно и давање на усвајање  Педагошком колегијуму. 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Ја
н

у
ар

-Ф
еб

р
у
ар

 

Вредновање  резултата рада код ученика који су наставу похађали 

по ИОП-у за прво полугодиште;  

Писање и слање Извештаја ИРК за децу која уче по измењеном 

програму или имају неки други вид образовне подршке одобрен 

од стране ИРК (ради праћења индивидуалног плана подршке); 

По указаној потреби - извршити идентификовање ученика са 

тешкоћама у развоју и напредовању; 

Именовање  чланова Тимова за пружање додатне подршке  за 

сваког идентификованог ученика; 

Размартање Индивидуалног образовног плана за сваког ученика 

појединачно и давање на усвајање  Педагошком колегијуму. 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

М
ар

т-
А

п
р
и

л
-М

ај
 

Разматрање начина полагања завршног испита на крају обавезног 

образовања за ученикеосмих разреда којима је потребна додатна 

образовна подршка; 

Израда акционог плана за планирање, организовање и спровођење 

завршног испита 2018/19.године за ученике осмих разреда, којима 

је потребна додатна образовна подршка; 

Израда листе ученика за упис под посебним условима; 

Стална координација између родитеља и Школске управе око 

одласка ученика на Здравствену комисију при ШУ, за упис под 

посебним условима. 

Извештај ИРК о даљем професионалном усмеравању ученика 

приликом уписа у средње школе. 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Ју
н

 

Евалуација – вредновање реализације Индивидуалних образовних 

планова  

Писање и слање Извештаја ИРК за децу која иду по измењеном 

програму (ради праћења индивидуалног плана подршке). 

Рад на педагошкој документацији на изради нових ИОП-а за 

школску 2019/20. годину. 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Праћење реализације програма Тима за инклузивно образовање, остварује се вођењем записника са 

састанака тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Чланови Тима за заштиту од ДНЗЗ-а су: 

 

1. Драгица Лучић, директор школе 

2. Бранка Бошковић – координатор тима 

3. Бранка Аџић, педагог 

4. Владимир Милановић 

5. Мирољуб Поповић, представник јединице локалне самоуправе 

6. Видан Стаменић, представник Савета родитеља  

7. Марија Аћимовић - секретар школе 

8. Сретен Турудић, представник Ученичког парламента 

 

 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
eп

те
м

б
ар

-о
к
то

б
ар

 

Израда програма рада Тима. 

Састанак Тима ради израде Програма превенције и планирања мера 

интервенције у случају појаве ДНЗЗ у школској средини 

Идентификовање ученика на одељењским већима која показују неке 

од облика тешкоћа у понашању, као и ученика који са неадекватним 

понашањем 

Праћење реализовања планираних превентивних активности 

Консултације на нивоу Тима у случају појаве ДНЗЗ и предузимање 

даљих корака према упутству о поступању у установу у случају 

појаве ДНЗЗ. 
 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Н
о
в
ем

б
ар

-д
ец

ем
б

ар
 

Анализа понашања ученика након одржаних одељењских већа да би 

се стекао увид које мере и стратегије су делотворне као превентивне 

мере заштите од појаве ДНЗЗ и предлози одељењских старешина и 

стручне службе школе за унапређивање 

Праћење реализовања планираних превентивних активности. 

Консултације на нивоу тима у случају појаве ДНЗЗ и предузимање 

даљих корака према упутству о поступању у установу у случају 

појаве ДНЗЗ. 

 
 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Ја
н

у
ар

-ф
еб

р
у
ар

-м
ар

т 

Анализа понашања ученика након завршеног првог полугодишта и 

раматрање ефикасности предузетих мера заштите. 

Планирање активности којима ће се обезбедити реинтеграција или 

поновно укључивање свих учесника насиља у заједницу установеи 

њихов даљи безбедан и квалитетан живот и рад у установи.  

Праћење реализовања планираних превентивних активности. 

Консултације на нивоу тима у случају појаве ДНЗЗ и предузимање 

даљих корака према упутству о поступању у установу у случају 

појаве ДНЗЗ. 
 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 
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А
п

р
и

л
-м

ај
-ј

у
н

 
Анализа понашања ученика након одржаних одељењских већа да би 

се стекао увид које мере и стратегије су делотворне као превентивне 

мере заштите од појаве ДНЗЗ и предлози одељењских старешина и 

стручне службе школе за унапређивање. 

Праћење реализовања планираних превентивних активности 

Консултације на нивоу Тима у случају појаве ДНЗЗ. 

Анализа стања безбедности у школи, планирање активности за 

следећу школску годину. 

састанак 

Тима 

чланови 

Тима 

Праћење реализације плана Тима за ДНЗЗ, остварује се вођењем записника са састанака Тима, а 

носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 

ЧлановиТима за Самовредновање су: 

1. Бранка Аџић, координатор тима 

2. Горан Гардић 

3. Мира Богдановић 

4. Миливоје Богдановић 

5. Кнежевић Марина, представник Савета родитеља  

6. Данијела Мијаиловић, представник Школског одбора 

7. Сретен Турудић, представник Ученичког парламента 

 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Договор о стратегијама – начинима рада, одабир области 

Подела задужења 

Договор око инструмената који ће се користити 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Ја
н

у
ар

 

Анализа до сада урађеног, договор око наредних корака 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

А
п

р
и

л
 

Анализа до сада урађеног, договор око наредних корака 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Ју
н

 

Анализа добијених резултата 

Писање Извештаја о самовредновању 

Израда акционог плана према резултатима самовредновања и  

стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима за самовредновање, остварује се вођењем записника са састанака 

Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

 

Чланови Тима су: 

1. Горан Гардић, координатор тима 

2. Марина Марчета 
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3. Јелена Радибратовић 

4. Гордана Вејновић, родитељ 
 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

Реализације 

С
еп

те
м

б
ар

  

Израда програма рада Тима за школску  2018/2019. годину 

Подела задужења члановима Пројектног тима састанак 

Тима 

чланови  

Тима  

Н
о

в
ем

б
ар

 -
 

Ф
еб

р
у

ар
 

Претрага понуђених  конкурса на одговарајућим сајтовима 

Прикупљање материјала за израду пројекта 

Писање радне верзије предлога пројекта 

Аплицирање  

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

А
п

р
и

л
 Анализа реализованих активности Тима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

М
ај

  

Претрага понуђених  конкурса на одговарајућим сајтовима 

Израда извештаја о раду Тима  

Израда плана рада  Тима за наредну годину 

Избор руководиоца Тима за наредну школску годину 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима за израду пројеката остварује се вођењем записника са састанака 

Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Чланови Тима су: 

 

1. Бранка Аџић, педагог 

2. Данијела Мијаиловић 

3. Ана Браловић 

4. Зора Топаловић 

5. Грујо Тешевић 

6. Вукашин Арсовић 

7. Јелена Радибратовић 

8. Видан Стаменић, представник Савета родитеља 

9. Данијела Ћосић, представник Ученичког парламента 

10. представник јединице локалне самоуправе 

 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

  Израда плана рада Тима; 

Планирање радионица које ће се реализовати кроз часове 

одељењског старешине, на основу претходног договора са ОС; 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 
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Д
ец

ем
б

ар
 Праћење реализације радионица; 

Договор о реализацији ПО активности: Родитељи као Експерти у 

програму ПО; 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

А
п

р
и

л
 

Сарадња са средњим школама и договор око организовања 

презентација у нашој школи  

Сарадња са фирмама и које су спремне да прихвате ученике у оквиру 

активности  Реални сусрети - Успостављање договора школе и 

фирми о сарадњи; 

Договор о посетама и планирање особа који ће водити ученике; 

Анкетирање и избор заинтересованих ученика 7. и 8. разреда за 

посету предузећима и средњим школама; 

Реализовање посете заинтересованих ученика 7. и 8. разреда 

Праћење реализације  радионица на часовима одељењског 

старешине. 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 
 

Ју
н

 Анализа рада Тима и реализације програма ПО 

Писање извештаја о раду Тима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима за професионалну оријентацију, остварује се вођењем записника са 

састанака Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – за медије, школски сајт и летопис школе 

 

Чланови Тима су: 

Горан Гардић – координатор тима 

Јадранка Дуњић 

Љубинка Селаковић 

Бранка Бошковић 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

,о
к

то
б

ар
 

Избор руководиоца Тима 

Усвајање Плана рада Тима 

Подела активности 

Прикупљање информација о значајним догађајима из школског 

живота 

Сарадња са локалним медијима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима  

Д
ец

ем
б
ар

 Договор о начину прикупљања информација и начину њихове објаве 

поводом Дана школе 

Договор о унапређивању и ажурирању сајта и вођењу Летописа 

Прикупљање информација о значајним активностима које се спроводе 

у школи и њихово редовно објављивање и ажурирање на сајту школе 

Сарадња са локалним медијима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

М
ар

т,
ап

р
и

л
,

м
ај

 

Прикупљање информација о значајним догађајима из школског 

живота (за сајт школе и Летопис). 

Медијска пропраћеност културних активности у школи састанак 

Тима 

чланови  

Тима 
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Ју
н

 
Прикупљање информација о значајним догађајима из школског 

живота (додела награда ученицима 8. разреда – ученик генерације, 

носиоци дипломе „Вук Караџић“,  носиоци посебних диплома и др.) 

Писање Летописа школе 

Анализа рада Тима и писање Извештаја о раду Тима. 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима за маркетинг школе остварује се вођењем записника са састанака 

Тима, а носилац праћења су чланови Тима 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ) 

 

Чланови Тима су: 

1. Јелена Радибратовић, координатор тима 

2. Бранка Аџић, педагог 

3. Звјездана Мијаиловић 

4. Љубинка Селаковић 

 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

Реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

Израда Плана стручног усавршавања на нивоу установе за 2018/19. 

годину 

Избор семинара који ће се реализовати на нивоу школе 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

ф
еб

р
у
ар

  

Евидентирање стручног усавршавања за све наставнике и стручне 

сараднике   

Анализа реализације плана стручног усавршавања за прво 

полугодиште 

Анализа ефеката свих облика стручног усавршавања на реализацију 

наставног просеца  

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

м
ај

  Евидентирање стручног усавршавања за све наставнике и стручне 

сараднике   

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

ју
н

 

Анализа реализације плана стручног усавршавања за друго 

полугодиште 

Разматрање ефеката свих облика стручног усавршавања на 

реализацију наставног процеса и квалитет знања ученика 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

А
в
гу

ст
 

Писање Извештаја о стручном усавршавању током 2018/19. године 

Анализа стања за даље стручно усавршавање према исказаним 

потребама за одређеним компетенцијама и приоритетима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних 

сарадника, остварује се вођењем записника са састанака Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ  НОВОУПИСАНИМ УЧЕНИЦИМА, НОВИХ 

НАСТАВНИЦИМА И ПРИПРАВНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

 

Чланови Тима су: 

1. Драгица Лучић, координатор тима 

2. Бранка Аџић, педагог 

3. Марија Аћимовић, секретар 

4. Миливоје Богдановић 

- према потреби укључивање одељењских старешина 1. и 5. разреда 

 

В
р

ем
е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

Реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 -
 

О
к
то

б
ар

 

Евиденција новоуписаних ученика 

Договор о начину праћења прихваћености у вршњачкој 

групи/разреду (комуникација,социјализација, постигнућа...) 

Договор око организовање предавања стручне службе школе за 

родитеље ученика првог разреда 

Саветодавни рад са родитељима и по потреби заједничко 

планирање укључивања њихове деце у ваннаставне активности 

ради боље адаптације и социјализације 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Н
о
в
ем

б
ар

 Праћење прихваћености у вршњачкој групи/разреду 

(комуникација, социјализација, постигнућа...), по потреби 

израда плана прилагођавања за децу која нису адаптирана 

Саветодавни рад са родитељима  

 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Ф
еб

р
у
ар

 -
 М

ар
т 

Посета предшколским групама и разговор са будућим 

ученицима првог разреда 

Договор око организовања посете предшколских група 

ученицима нижих разреда и учитељицама 

Упознавање предшколских група са радом и просторијама 

школе 

Праћење прихваћености у вршњачкој групи/разреду 

(комуникација, социјализација, постигнућа...), по потреби 

израда плана прилагођавања за децу која нису адаптирана 

Саветодавни рад са родитељима и по потреби заједничко 

планирање укључивања њихове деце у ваннаставне активности 

ради боље адаптације и социјализације 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

М
ај

 -
 Ј

у
н

 

Праћење прихваћености у вршњачкој групи/разреду 

(комуникација, социјализација, постигнућа...), по потреби 

израда плана прилагођавања за децу која нису адаптирана 

Саветодавни рад са родитељима и по потреби заједничко 

планирање укључивања њихове деце у ваннаставне активности 

ради боље адаптације и социјализације 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 51 

 

А
в
гу

ст
 

Подршка новим наставницима и приправницима: 

− Информисање о динамици  рада и упућивање у обавезе и 

одговорности наставника 

− Упознавање са подзаконским актима који се примењују у 

школи и инструктивна подршка у примени подзаконских 

аката 

− Упознавање са радом Тимова, Актива, Већа... 

− Одређивање ментора приправницима 

− Информисање о процедури и обавезама током 

приправничког стажа 

− Информисање о роковима за приправнички стаж 

− Посета часовима и повратна информација са препорукама 

састанак 

Тима 
чланови Тима 

Праћење реализације програма Тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу, 

остварује се вођењем записника са састанака Тима, а носиоци праћења су чланови Тима. 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

Чланови Тима су: 

1. Драгица Лучић - директор школе, координатор тима 

2. Данијела Мијаиловић 

3. Бранка Аџић – педагог 

4. Иван Јевтовић 

5. Љубица Станић 

6. Мирољуб Поповић 

7. Гордана Вејновић, родитељ 
 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 Праћење и анализа квалитета елемената образовно-васпитног рада 

у установи: 

 

- Остваривање Школског програма 

- Утврђивање резултата рада ученика 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима  

Ф
еб

р
у

ар
 

Праћење и анализа квалитета елемената образовно-васпитног рада 

у установи: 

 

- Остваривање Школског програма 

- Остваривање стандарда постигнућа 

- Развоја компетенција (ученика и наставника) 

-Утврђивање резултата рада ученика 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

А
п

р
и

л
 

Праћење и анализа квалитета елемената образовно-васпитног рада 

у установи: 

 

- Остваривање Школског програма 

- Утврђивање резултата рада ученика 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 
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Ју
н

 
Праћење и анализа квалитета  свих елемената образовно-

васпитног рада у установи: 

 

- Остваривање Школског програма 

- Остваривање стандарда постигнућа 

- Развоја компетенција (ученика и наставника) 

- Утврђивање резултата рада ученика 

- Анализа резултата самовредновања 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима остварује се вођењем записника са састанака Тима, а носилац 

праћења су чланови Тима. 

 
 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Чланови Тима су:  

- учитељи првог разреда 

- наставници петог разреда 

Ана Браловић 

Горан Гардић 

Бранка Аџић, педагог – координатор тима 

 
 

В
р
ем

е 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

- Формирање Тима и договор о даљем раду 

- Израда програма рада Тима 

састанак 

Тима 

чланови  

Тима  

О
к
то

б
ар

 - Пружање помоћи наставницима у осмишљавању и креирању 

часова који развијају међупредметне компетенције 

- Креирање базе припрема за часове који развијају 

међупредметне компетенције, објављивање припрема на сајту 

школе 

  

Ф
еб

р
у
ар

-

М
ар

т 

- Креативна радионица и израда разних украсних предмета за 

продајну изложбу поводом 8. марта и Нове године 

- Организовање продајне изложбе ученичких радова 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Ју
н

 - Анализа реализације рада Тима 

- Израда Извештаја о раду Тима 
састанак 

Тима 

чланови  

Тима 

Праћење реализације програма Тима остварује се вођењем записника са састанака Тима, а носилац 

праћења су чланови Тима. 

 

 

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Јадранка Дуњић, координатор 
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6.1.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

 

1. Драгица Лучић, директор 

2. Бранка Аџић, председник Актива за развој школског програма и педагог 

3. Данијела Мијаиловић, председник Актива за развојно планирање 

4. Мирјана Радовановић, председник стручног већа разредне наставе 

5. Драгана Шимшић, председник стручног већа наставника српског језика 

6. Светлана Вујовић, председник стручног већа наставника математике 

7. Лидија Цукавац, председник стручног већа наставника друштвених наука 

8. Душица Каримановић, председник стручног већа наставника страних језика 

9. Светлана Милошевић, председник стручног већа наставника природних наука 

10. Биљана Лазаревић, председник стручног већа наставника ликовне културе и музичке културе 

11. Ана Браловић, председник стручног већа наставника физичког васпитања 

12. Љубинка Селаковић, председник стручног већа васпитача 

13. Координатори стручних тимова  

 

 

В
р
ем

е 
 

Активности/теме 
Начин 

реализације  

Носиоци 

реализације  

С
еп

те
м

б
ар

 

Информисање чланова о питањима од значаја за рад школе 

Доношење плана рада педагошког колегијума 

План инструктивно – педагошког увида 

Разматрање и усвајање ИОП-а 

План стручног усавршавања и избор члана задуженог за 

праћење остваривања плана стручног усавршавања установе 

Упознавање чланова о планираним активностима у текућој 

школској години у оквиру школског развојног плана 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

О
к
то

б
ар

-

Н
о
в
ем

б
ар

 Анализа резултата завршног испита 

Анализа успеха и владања ученика 

Такмичења ученика  

 

 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

Директор 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

Ја
н

у
ар

 

Разматрање квалитета образовно-васпитног рада 

Организација такмичења и учешће на такмичењима 

Потребе стручних већа за наставним средствима, опремом и 

училима 

План припремне наставе за завршни испит 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 
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Ф
еб

р
у

ар
 

Анализа рада стручних органа 

Анализа резултата провере остварености прописаних стандарда 

постигућа ученика 

Анализа и разматрање  плана  стручног усавршавања за текућу 

школску годину 

Разматрање реализације школских и припремног предшколског 

програма и предлози за побољшање 

Информисање о посећеним семинарима и процена њиховог 

квалитета 

Извештај директора и педагога о инструктивно-педагошком 

увиду 

Усвајање вреднованих резултата рада ученика који су наставу 

похађали по ИОП-у за прво полугодиште 

Разматрање и усвајање ИОП-а за друго полугодиште 

 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

А
п

р
и

л
-М

ај
 

Анализа резултата пробног завршног испита 

Анализа успеха и владања ученика 

Информисање чланова о резултатима остваривања акционог 

плана у оквиру самовредновања рада школе 

Анализа остварености школског развојног плана за текућу 

школску годину 

План доделе диплома, сведочанстава и награда ученицима 

осмог разреда 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

Ју
н

 

Анализа остварености школских и припремног предшколског  

програма 

Анализа резултата провере остварености прописаних стандарда 

постигнућа ученика 

Анализа резултата завршног испита 

Анализа реализације плана стручног усавршавања 

Анализа рада педагошког колегијума 

Усвајање вреднованих резултата рада ученика који су наставу 

похађали по ИОП-у за друго полугодиште 

Извештаји директора и педагога о инструктивно-педагошком 

увиду 

Анализа рада стручних органа школе 

седница 

Педагошког 

колегијума 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

Начин праћења реализације се остварује кроз вођење записника са седница Педагошког колегијума. На 

почетку школске године одређује се записничар који води и стара се о записницима.  

 

 

6.1.6. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

Област 

рада 
Активности 

Време 

реализације 

Предвиђени 

сарадници 

 

1
.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 Извештаја рада школе и 

његових појединих делов 
јун 

Директор, 

секретар, 

наставници, 

васпитачи 

Учествовање у изради Годишњег плана рада  школе и 

његових појединих делова  

август-

септембар 

 

Директор, 

секретар, 

наставници, 

васпитачи 
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Учествовање у планирању активности везаних за  

Стручни актив за развој школског програма 

Учествовање у планирању активности везаних за  

Самовредновање и вредновање рада школе 

Учествовање у планирању, програмирање и 

организацији  Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Учествовање у Тиму за инклузивно образовање, 

израда индивидуалних образовних планива за ученике 

по инклузивном приступу, учешће у раду са 

наставницимау припреми  и изради индивидуалних 

образовних планова, 

Учешће у тиму за Професионалну оријентацију 

Учешће у тиму за стручно усавршавање наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

Учешће у тиму за подршку новоуписаним ученицима, 

наставницима и приправницима у прилагођавању у 

школском животу 

 

током године Директор, 

секретар, 

наставници, 

васпитачи 

Припремање годишњег плана рада педагога август-

септембар 

Директор, 

наставници 

Припремање месечних  планова рада педагога на почетку 

сваког месеца 

Директор, 

наставници 

Праћење и помоћ ученицима првог и петог разреда у 

адаптацији на услове и задатке школског живота  

септембар Одељењске 

старешине првог 

и петог разреда, 

наставници 

Учествовање у припреми и изради индивидуалнних 

образовних планова за ученике по инклузивном 

приступу, учешће у раду са наставницимау припреми  

и изради индивидуалних образовних планова 

август-

септембар, 

јануар-

фебруар 

педагог, 

одељенске 

старешине, 

наставници, 

васпитачи 

Учешће у праћењу и унапређивању реализације свих 

облика образовно васпитног рада са акцентом на 

прилагођеност програмских садржаја сазнајним 

могућностима ученика, оптерећеношћу ученика,  

њиховим индивидуалним напредовањем и 

мотивацијом за рад и учење 

 

новембар 

фебруар 

април 

јун 

Директор, 

наставници 

Учешће у планирању и организовању појединих 

облика сарадње са другим институцијама-  сарадње 

школе са окружењем, као и учешће у осмишљавању 

школе као пријатељског амбијента за дете  

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

секретар 

Учествовање у избору и  планирању  ваннаставних и  

ваншколских активности каои културних 

манифестација 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Учествовање у планирању активности које се односе 

на сарадњу школе са родитељима ученика, 

образовним, културним и другим институцијама из 

локалне заједнице 

током 

школске 

године 

Директор, 

родитељи, 

одељенске 

старешине 
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Учешће у организацији завршног испита за ученике 8. 

разреда 

 

мај, јун Директор, 

одељенске 

старешине 
2
. 

П
р
аћ

ењ
е 

и
 в

р
ед

н
о
в
ањ

е 
о
б

р
аз

о
в
н

о
- 

в
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п
и

тн
о
г 

р
ад

а 
ш

к
о
л
е 

Систематско праћење и вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања деце, односно ученика 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, 

као и ефикасности нових организационих облика рада 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и 

активности рада установе 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана 

фебруар 

јун 

 

наставници, 

васпитачи 

Иницирање и учествовање у истраживањима 

васпитнo-образовне праксе у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе 

у остваривању свих програма васпитно–образовног 

рада 

јун 

 

Директор, 

наставници, 

васпитачи, 

библиотекари 

Учествовање у праћењу реализације остварености 

стандарда постигнућа ученика 

 

фебруар 

јун 

наставници, 

васпитачи 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера 

за њихово побољшање 

 

новембар,феб

руар, 

април,јун 

наставници, 

васпитачи 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима изавршним испитима за 

упис у средње школе 

мај - јун 

 

наставници, 

васпитачи 

Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха 

 

новембар,феб

руар, 

април,јун 

наставници, 

васпитачи 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика. новембар, 

фебруар, 

април,јун 

наставници, 

васпитачи 

3
.Р

ад
 с

а 

в
ас

п
и

та

ч
и

м
а 

и
 

н
ас

та
в
н

и
ц

и
м
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Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима 

при постављању циљева, њиховом конкретизовању и 

операционализовању кроз задатаке васпитно – 

образовног рада 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 
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Пружање помоћи васпитачима у усклађивању 

програмских захтева са ндивидуалним 

карактеристикама деце 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Присуствовање, реализација и анализа угледних 

часoва, тематских недеља 

Током 

школске 

године 

Наставници 

Пружање стручне помоћи васпитачима, односно 

наставницима наунапређивању квалитета васпитно – 

образовног рада, односно наставе увођењем иновација 

и иницирањем коришћења савремених метода  и 

облика рада 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Укључивање у рад на естетском и педагошком 

обликовању простора, ентеријера и екстеријера 

установе 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Пружање помоћи наставницима у проналажењу 

начина за имплементацију општих и посебних  

стандарда 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких 

знања и умења 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Мотивисање васпитача, односно наставника на 

континуирано стручно усавршавање  и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци 

 

Август-

септембар 

наставници, 

васпитачи 

Анализирање реализације праћених активности у 

школској установи, часова редовне наставе у школама 

и других облика васпитно – образовног, односно 

образовно- васпитног рада којима је присуствовао и 

давање предлога за њихово унапређење 

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Праћење начина вођења педагошке документације 

васпитача и наставника 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор,настав

ници, васпитачи 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима 

у коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима 

у осмишљавању рада са децом, односно ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Оснаживање васпитача, односно наставника за рад са 

децом, односно ученицима из осетљивих друштвених 

група  

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Пружање помоћи наставницимау остваривању 

задатака професионалне оријентације и каријерног 

вођења и унапређивање тога рада 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

одељењске 

старешине 8. 
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разреда 

 

Пружање помоћи васпитачима односно, наставницима 

у реализацији огледних и угледних активности, 

односно часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским састанцима 

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Упознавање  одељењских старешина и одељењских 

већа са релевантним карактеристикама нових ученика 

 

Август-

септембар 

наставници, 

васпитачи 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењског 

старешине 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници 

Пружање помоћи  васпитачима, односно, 

наставницима  у остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

4
. 
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Праћење дечјег развоја и напредовања Новембар, 

фебруар, 

април, јун 

наставници, 

васпитачи 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 

ученичког парламента 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

ученици 

Рад на професионалној оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници,учен

ици 

Учествовање у изради педагошког профила детета, 

односно ученика за децу односно ученике којима је 

потребна додатна подршка израда индивидуалног 

образовног плана 

континуиран

о  током 

школске 

године 

наставници, 

васпитачи 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика 

који врше повреду правила понашања у школи или се 

не придржава одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостане са наставе пет часова, односно 

који својим понашањем угрожава друге у остваривању 

њихових права 

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Одељенски 

старешина, 

наставници, 

родитељи  

Радионица за ученике нижих разреда из „Чувари 

осмеха“ и „Еликсир толеранције 1“ 

 

октобар-

јануар 

одељењске 

старешине 

Радионица за ученике петог разреда: „Методе и 

технике успешног учења“  

 

октобар одељењске 

старешине 

Радионица за ученике 6. и 7. разреда: „Невербална 

комуникација“ 

 

март одељењске 

старешине 

Радионица за ученике 8. разреда у оквиру април одељењске 
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професионалне оријентације 

 

старешине 

Обележавање међународног Дана толеранције новембар одељењске 

старешине 

Креативна радионица за ученике – израда 

декоративних предмета за продајну изложбу поводом 

Нове године и 8. марта (промовисање 

предузетништва) 

 

Децембар 

март 

одељењске 

старешине, 

Тим за развој МК 

и П 

5
. 

С
ар

ад
њ

а 
са

 р
о
д

и
те

љ
и

м
а/

 д
р
у
ги

м
 з

ак
о
н

ск
и

м
 з

ас
ту

п
н

и
ц

и
м

а 
у

ч
ен

и
к
а 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада 

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду 

са децом, односно ученицима  са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

континуиран

о  током 

школске 

године 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Рад са родитељима, односно старатељима у циљу 

прикупљања  података о деци 

континуиран

о  током 

школске 

године 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету 

август-

септембар 

 

Директор, 

одељењске 

старешине, 

родитељи,  

Саветодавно- инструктивни рад са родитељима 

ученика који имају потешкоћа у учењу, владању или 

имају неку од развојних тешкоћа 

континуиран

о  током 

школске 

године 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима деце укључене у 

инклузију 

током 

школске 

године 

родитељи 

Информисање родитеља о плановима уписа, мерилима 

и критеријума уписа у средње школе, завршном 

испиту 

мај одељењски 

старешина 

6
. 

Р
ад

 с
а 

д
и

р
ек

то
р

о
м

, 
ст

р
у

ч
н

и
м

 с
ар

ад
н

и
ц

и
м

а 
и

 

п
р

ат
и

о
ц

ем
 у

ч
ен

и
к
а 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна 

размена информација 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

стручни 

сарадници из 

других школа 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заједничком планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа и извештаја 

о раду школе 

 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

стручни 

сарадници из 

других школа 

Сарадња са директором на планирању активности у 

циљу јачања наставничких и личних компетенција 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор 

Сарадња са  пратиоцима детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке 

деци/ученицима  за које се доноси индивидуални 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор,одеље

њске стрешине, 

пратилац 

ученика 
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образовни план 

 
7
. 

Р
ад

 у
 с

тр
у

ч
н

и
м

  
о

р
га

н
и

м
а 

и
 т

и
м

о
в
и

м
а Учествовање у раду наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених 

анализа, прегледа) 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Учествовање у раду педагошког колегијума, и 

стручних актива за развојно планирање и развој 

предшколског, школског програма 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Руковођење и учествовање у раду појединих тимова 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи, 

родитељи 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе. 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

 8
. 
С

ар
ад

њ
а 

са
 н

ад
л
еж

н
и

м
 у

ст
ан

о
в
ам

а,
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
ја

м
а,

 у
д

р
у
ж

ењ
и

м
а 

и
 ј

ед
и

н
и

ц
о
м

 л
о
к
ал

н
е 

са
м

о
у
п

р
ав

е 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  установама које 

доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-

образовног, односно образовно-васпитног рада 

установе 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници,васп

итачи 

Сарадња са канцеларијом за младе и другим 

удружењима грађана и организацијама које се баве 

програмима за младе 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници 

Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу 

локалне самоуправе, које се баве унапређивањем 

положаја деце и ученика и услова за раст и развој 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

васпитачи 

Сарадња са Националном службом за запошљавање 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Директор,Нацина

лна служба за 

запшљавање 

Сарадња са Регионалним центаром за професионални 

развој запослених у образовању Ужице 

током 

школске 

године 

сарадници РЦУ 

9
. 

В
о
ђ
ењ

е 
д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
је

, 
п

р
и

п
р

ем
а 

за
 

р
ад

 и
 с

тр
у

ч
н

о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

континуиран

о  током 

школске 

године 

 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе и васпитних активности  на 

нивоу школе 

континуиран

о  током 

школске 

године 

 

Прикупљање података о ученицима и чување  

материјала  који садржи личне податке о ученицима у 

складу са етичким кодексом педагога 

континуиран

о  током 

школске 

године 

одељењске 

старешине 

Стручни сарадник педагог се стручно усавршава: 

праћењем стручне  литературе, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање на 

интернету, похађањем семинара, стручних скупова, 

континуиран

о  током 

школске 

године 

Стручни 

сарадници из 

других школа 
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разменом искуства и сарадњом са другим стручним 

сарадницима. 

 

 

6.2.ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

 

6.2.1. Програм рада директора школе 
 

   

се
п

те
м

б
ар

 

Припрема за разматрање, доношење и усвајање годишњег плана рада, извештаја о 

раду и других планова и извештаја стручних и других органа, актива и тимова 

Пријем ученика првог разреда и утврђивање бројног стања свих ученика 

Контрола набавке уџбеника 

Извршење распореда часова 

Разговор са новоизабраним наставницима 

Организација рада припремне предшколске групе у издвојеном одељењу 

Учешће у формирању Савета родитеља школе 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

о
к
то

б
ар

 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Присуство седницама одељењских већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Учествовање у раду Школског одбора 

Рад на изради пројеката 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

н
о
в
ем

б
ар

 

Увид у реализацију изборног програма 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Анализа успеха и дисциплине на крају класификационог периода 

Учествовање у раду Школског одбора 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

д
ец

ем
б
ар

 

Остваривање увида у пословање школе 

Организација годишњег пописа 

Припреме за прославу Дана школе 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Присуство седницама одељењских већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Учествовање у раду Школског одбора 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 
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ја
н

у
ар

 

Разматрање Извештаја о попису 

Полугодишња анализа реализације Годишњег плана рада 

Припрема за израду завршног рачуна за претходну годину 

Припрема за израду финансијског плана за текућу годину 

Прослава Дана школе 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Организација за учешће ученика на такмичењима 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

ф
еб

р
у

ар
 

Доношење одлука у вези завршног рачуна за претходну годину и финансијског 

плана за текућу годину на Школском одбору 

Подношење извештаја Школском одбору 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Учествовање у раду Школског одбора 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

м
ар

т 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

ап
р
и

л
 

Праћење редовности оцењивања ученика 

Припреме за упис деце у први разред 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Присуство седницама одељењских већа 

Инструктивно-педагошки увид 

Анализа успеха и дисциплине на крају класификационог периода 

Учествовање у раду Школског одбора 

Учествовање у успоствљању контакта са предузећима, институцијама у 

реализацији Реалних сусрета у програму ПО за ученике 7. и 8. разреда 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

м
ај

 

Организационе, кадровске и материјалне припреме за наредну годину 

Контрола извршења обавезног фонда часова 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Именовање комисија за испите у јунском року 

Инструктивно-педагошки увид 

Учествовање у раду Школског одбора 

Учествовање у успоствљању контакта са предузећима, институцијама у 

реализацији Реалних сусрета у програму ПО за ученике 7. и 8. разреда 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 
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Организација припреме ученика осмог разреда за пријемне испите и организација 

активности за упис ученика у средње школе 

Израда Извештаја о раду у овој школској години 

Израда Годишњег програма рада за наредну школску годину 

Израда плана и извештаја Педагошког колегијума 

Организација израде планова и извештаја стручних органа школе и других органа, 

актива и тимова 

Награде и похвале ученика 

Утврђивање послова које треба урадити током распуста на одржавању објеката 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Припрема седнице Педагошког колегијума 

Присуство седницама одељењских већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године периода 

Учествовање у раду Школског одбора 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

ав
гу

ст
 

Организација припремне наставе, поправних и других испита 

Организационе припреме за почетак школске године 

Подела предмета и одељења на наставнике 

Решавање кадровских проблема 

Припрема елемената за израду распореда часова за наредну годину 

Утврђивање броја ученика и одељења за наредну школску годину 

Вођење евиденције и документације 

Припрема седнице Наставничког већа 

Преглед педагошке документације 

Провера и унос података у Доситеј 

директор, 

педагог, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства 

 

 

6.2.2. ПРОГРАМ РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

 

Врста активности Начин реализације Време рализације 

Израда уговора о раду,  и свих 

других врста уговора 

Самостално применом важећих 

прописа 

Током године 

Припремање предлога за измене 

и допуне општих аката школе и 

тумачење истих 

Самостално применом важећих 

прописа 

По потреби 

Праћење законских и других 

прописа и указивање на обавезе 

које проистичу из истих 

Самостално  Стално 

Присуство седницама 

руководећих органа школе и 

давање објашњења и тумачења 

Самостално Током године 

Припрема и обрада материјала за 

седнице органа управљања школе 

Самостално, сарадња са 

директором школе и 

председницима органа 

управљања 

Током године 

Вођење записника и чување 

документације 

Самостално Током године 

Стручни и административно-

технички послови код 

спровођења конкурса за пријем 

радника 

Самостално По потреби 

Вођење кадровске евиденције за 

раднике школе 

Самостално Стално током године 

Пријава и одјава радника у Самостално По потреби 
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надлежним службама 

Води евиденцију о обавези 

полагања испита за лиценцу 

наставника као и стручних испита 

осталих радника 

Самостално  Током године 

Евиденција о стручном 

усавршавању запослених 

У сарадњи са наставницима Током године 

Контактирање са Градском 

управом и Школском управом 

ради решавања одређених 

правних питања из делатности 

школе 

У договору са директором школе По потреби 

Правно технички послови око 

избора органа школе, комисија и 

сл. 

Самостално применом важећих 

прописа 

По потреби 

Израда потврда, уверења, 

дупликата сведочанстава и сл. 

Самостално применом важећих 

прописа 

По потреби 

Прати прописе везане за вођење 

службене евиденције у школи и 

указује на обавезе које проистичу 

из прописа 

Самостално применом важећих 

прописа 

Током године 

 

 

 

6.3. ПРОГРАМ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

 

6.3.1. Школски одбор 

 

Чланови Школског одбора: 

 

Име и презиме Овлашћени предлагач: 

Мирољуб Поповић Јединица локалне самоуправе 

 Јединица локалне самоуправе 

 Јединица локалне самоуправе 

Снежана Драгутиновић Савет родитеља школе 

Видан Стаменић Савет родитеља школе 

Марија Миленковић Савет родитеља школе 

Љубинка Селаковић Наставничко веће школе 

Данијела Мијаиловић председник Наставничко веће школе 

Вукашин Арсовић Наставничко веће школе 

 Представник Ученичког  парламента 

 

Програм рада Школског одбора 

В
р

ем
е 

 

Активности/теме  
Начин 

реализације  

Носиоци 

реализације  
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С
еп

те
м

б
ар

 -
 о

к
то

б
ар

 
Усвајање извештаја о самовредновању 

Усвајање извештаја о реализацији развојног плана школе 

Усвајање извештаја о реализацији школских и припремног 

предшколског програма 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду у школској 2017/2018. 

години 

Именовање чланова Стручог актива за развојно планирање 

Избор члана Школског одбора у Тим за самовредновање 

Избор члана Школског одбора у Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Усвајање Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину 

Доношење плана стручног усавршавања запослених 

 

седница 

Школског 

одбора 

председник 

Школског 

одбора, 

директор, 

педагог 

Н
о

в
ем

б
ар

- 

д
ец

ем
б

ар
 

Разматрање записника о извршеним прегледима школе 

Избор комисије за попис 

Договор о прослави Дана школе 

Сагласност на уговоре о издавању школског простора 

седница 

Школског 

одбора 

председник 

Школског 

одбора, 

директор  

Ја
н

у
ар

-ф
еб

р
у
ар

 

Усвајање Извештаја пописне комисије 

Разматрање и усвајање Завршног рачуна за 2018. годину 

Доношење финансијског плана за 2019. годину 

Усвајање предлога плана јавних набавки за 2019. годину 

Разматрање плана припремне наставе за завршни испит 

Усвајање полугодишњег извештаја о сталном стручном 

усавршавању 

Усвајање извештаја о раду директора Школе 

Анализа прославе Дана школе 

Анализа полугодишње реализације Годишњег плана рада школе 

Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање успеха 

седница 

Школског 

одбора 

председник 

Школског 

одбора, 

директор, 

педагог 

М
ар

т 

Давање сагласности директору школе за потписивање Уговора о 

извођењу екскурзија 

седница 

Школског 

одбора 

председник 

Школског 

одбора, 

директор 

Ју
н

 

План награђивања и похваљивања ученика 

Именовање Комисије за утврђивање запослених за чијим је 

радом престала потреба 

Инвестициона улагања - реализација и план приоритета за 

наредну годину 

Анализа успехаи понашања ученика на крају школске године 

Анализа резултата провере остварености прописаних стандарда 

постигнућа ученика 

Анализа резултата завршног испита 

Усвајање извештаја о остваривању стручног усавршавања 

запослених 

Кадровска питања 

Усвајање извештаја са реализованих екскурзија и наставе у 

природи 

Извештај о раду директора Школе 

седница 

Школског 

одбора 

председник 

Школског 

одбора, 

директор, 

педагог 

 

Председник Школског одбора је Данијела Мијаиловић. Праћење реализације програма Школског одбора 

остварује се кроз записнике са седница Школског одбора. Записнике води секретар школе Марија 

Аћимовић. 
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7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Школски програм, глобални (годишњи) планови и оперативни планови чине саставни део овог 

програма, а налазе се у архиви школе. 

 

 

8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ 

ЦИКЛУСУОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

8.1.1. Програм одељењских старешина од 1. до 4. разреда 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШК. 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ДРУГОГ  РАЗРЕДА  ЗА ШК. 2018/19.ГОДИНУ 

 

1
. 
Т

ем
а

 –
 Ј

а
 и

 д
р

у
ги

 

1.  Поново у школи– повратак у школу 

2.  Наш знак одељења– стварамо знак одељења 

3.  Наши дланови–представљање себе 

4.  Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх 

5.  Моји снови–o чему често сањамо 

6.  Моје жеље–које су нам жеље 

7.  Лица и осећања– наша осећања 

8.  Кад сам срећан 

9.  Д као другрство.........– како да будемо добри другари - радионица из „Еликсир 

толеранције 1“ - педагог 

2
. 

Т
ем

а
–

 

Б
о
н

т
о
н

 10.  Семафор лепих речи 

11.  Како да будемо добри...– покажимо како да будемо добри једни према другима 

12.  Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима 

13.  Помоћ или нешто друго–шапутање на часу –да ли је помоћ или нешто друго 

Област/тема Месец Тип часа Ук. 

Р. 

бр 

Назив 
IX X XI XII I II III IV V VI Обр. Утв. 

 

1. Ја у школи 4 2         4 2 6 

2. Здравље и безбедност  2 3     2 1  6 2 8 

3. 
Ненасилна 

комуникација 
  1 1  1 1 1 2 1 6 2 8 

4. Како учити    2 2  2 1   5 2 7 

5. Савремена технологија      1    1 2  2 

6. Празници    1 1  1  1  3 1 4 

7. Рециклажа         1  1  1 

Укупно 4 4 4 4 3 2 4 4 5 2 27 9 36 
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14.  Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика 

15.  Дужности редара–које су дужности редара 

16.  Уредимо  учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици 

и школи.Уређивање паноа 

17.  Радионица из „Чувари осмеха“ - педагог 

18.  Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 

19.  Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и 

Божићних празника 

20.  Празници некада и сада – представљамо представом како се некад празник 

славило, а како сада 

21.  Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле 

22.  Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

23.  Реч је....... – које су нам ружне навике 

3
. 

М
о
ја

 о
се

ћ
а
њ

а
 и

 ј
а
 

24.  Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

25.  Изабран је....... – бирамо хигијеничара у одељењу, благајника... 

26.  Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

27.  Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом 

28.  У сусрет пролећу – чувајмо природу 

29.  Форе и фазони – први април – Дан шале 

30.  Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

31.  Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

32.  Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 

33.  Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији 

34.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

35.  Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске заједнице 

током ове школске године 

36.  Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА  ЗА ШК. 2018/19.ГОДИНУ 

 

 Активност везана за тему 

1
. 
Т

ем
а

 –
 Ј

а
 и

 д
р

у
ги

 1.  Поново у школи– повратак у школу 

2.  Мој портфолио – презентовање портфолија 

3.  Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

4.  Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5.  Кад порастем бићу... 

6.  Дечја недеља 

7.  Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.  Радионица из „Чувари осмеха“ - педагог 

9.  Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

2
. 
Т

ем
а

–
 

Б
о

н
т
о

н
 

 

10.  Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

11.  Хајде да се договоримо 

12.  Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13.  Кад настане збрка 

14.  Радионица из „Еликсир толеранције 1“ - педагог 

2
. 

Т
ем

а
–

 

Б
о
н

т
о
н

 

 

15.  Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици 

постигли резултате које су до сада поставили 

16.  Наша радна соба – како уредити радну собу 

17.  Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 
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 Активност везана за тему 

18.  

19.  Божић 

20.  Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21.  Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

22.  Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи. Уређивање паноа 

23.  Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24.  Рециклирај не фолирај 

3
. 
М

о
ја

 о
се

ћ
а

њ
а

 и
 ј

а
 

25.  Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог 

марта 

26.  Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

27.  

28.  Здравље на уста улази 

29.  Добродошлица ластавицама 

30.  Весели одељенски састанак –први април дан шале 

31.  Васкршњи штанд – припремамо штанд за Васкрс 

32.  Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају компјутер 

33.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

34.  Правимо наш часопис – електронска форма 

35.  Научили смо – представљамо свој портфолио 

36.  Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА  ЗА ШК. 2018/19.ГОД. 

 

1. Тема – Ја и други 

1.  Поново у школи- повратак у школи 

2.  Мој портфолио – презентовање портфолија 

3.  Ми смо тим-представљање одељења као тим 

4.  Како да откријем своје способности– ученици износе своја интересовања 

5.  Кад порастем бићу… 

6.  Наши рођендани– ученици сазнају датуме рођења својих другова 

7.  Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.  Мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља 

9.  Радионица из „Еликсир толеранције 1“ 

2. Тема – Бонтон 

10.  Бонтон у учионици 

11.  Поштујемо правила– поштујемо правила у школи  

12.  Учимо о пријатељству  

13.  Како неговати пријатељство– како да сачувамо и негујемо пријатељство 

14. Тегла врлина 

15. Толеранција према разликама 

16.  Божић– како прослављамо Божић 

17. Радионица из „Чувари осмеха“ 

18. Новогодишњи маскембал- органузујемо маскембал на нивоу разреда 

19.  Свети Сава– правимо пано поводом Светог Саве 

20.  Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици постигли резултате које 

су до сада поставили 

21.  Здрава храна– посета медицинске сестре 

22.  Здравље на уста улази– чиме треба да се хранимо 
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23.  Честитка за маму, баку–правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

24.  Пушење или здравље 

25.  Недеља здравих уста и зуба 

3. Тема - Моја осећања и ја 

26.  Здрава храна – квиз 

27.  Моја осећања  

28.  Дан позоришта 

29.  Дан шале 

30.  Васкршњи вашар– припремамо штанд за Васкрс 

31. и 32.  Игре без граница  

33.   Шта треба да  читамо– развијање љубави према читању 

34.   Моје четворогодишње путовање– представљају  свој најважнији догађај у досадашњем школовању 

35.   Научили смо– представљамо свој портфолио 

36.   Желим да се представим– припремамо приредбу за крај школске године 

 

1.      Безбедност деце у саобраћају 
2.      Полиција у служби грађана 
3.      Насиље као негативна појава 
4.      Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 
5.      Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
6.      Превенција и заштита деце од трговине људима 
7.      Заштита од пожара 
8.      Заштита од техничко- технолошких опасности и природних непогода 

НАПОМЕНА : Теме у оквиру програма Основе безбедности деце  ће се реализовати у договору са 

предавачима на месечном нивоу. 
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8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

 

ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  У ПРВОМ РАЗРЕДУ ШК. 2018/19. ГОД. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  У ДРУГОМ  РАЗРЕДУ ШК. 2018/19. ГОД. 

 

1.    Договор о начину рада слободних активности 

2.    16. 9. Светски дан заштите озонског омотача 

3.    Играмо се у природи 

4.    Путује небо у радосном оку – сликамо јесен 

5.    Правимо икебану 

6.    Пишемо песме 

7.    Настави започету причу 

8.    18. 10. Дан пешачења 

9.    Кишни дан – цртеж 

10.  Скупљамо јесење плодове 

11.  20. 11. Дан детета 

12.  Певамо и играмо 

13.  Сазнали смо о … 

14.  10. 12. Дан људских права 

15.  Уз песму и игру се дружимо 

16.  Пољана сребрна, бела – сликамо зиму 

17.  Читамо песме Љубивоја Ршумовића  

18.  Заменимо игре за дечаке са играма за девојчице 

19.  Говоримо стихове дечјих песника 

20.  31. 1. Национални дан без дуванског дима 

21.  Израда поклона за маму 

22.  14. 2. Светски дан очувања енергије 

23.  Листамо дечју штампу 

24.  Сва шума постаје зелена и распевана – сликамо пролеће 

25.  Користимо енциклопедије и речнике 

26.  22. 3. Светски дан воде 

Област/тема Месец Тип часа Ук. 

Ред.

број 

Назив IX X XI XII I II III IV V VI Обр. Утвр.  

1. Ја и дечја права 1 1          2 2 

2. Пројекат у најави 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 10 

3. Здравље и безбедност  1 2 2     1  4 2 6 

4. 
Ненасилна 

комуникација 

1 1 1 1 1   1   5 1 
6 

5. Књига као извор знања      1 1    2  2 

6. Савремена технологија    1   1 1 1  4  4 

7. Празници 1    1   1 1  3 1 4 

8. Рециклажа       1   1  2 2 

Укупно 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 26 10 36 
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27.  Моја омиљена игра 

28.  Идемо у шетњу 

29.  22. 4. Дан планете земље 

30.  Све у мени данас је шарено – сликамо бојама и речима 

31.  9. 5. Међународни дан птица 

32.  Шетња у природи 

33.  Изложба радова 

34.  Дружимо се са … (дечјим песником, глумцем) 

35.  5. 6. Светски дан заштите животне средине 

36.  Одељенска приредба. Анализа остварених резултата 

 
 

ПРОГРАМ  РАДА  СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ШК. 2018/19. ГОД. 

 

1. Разговор о начину и плану рада слободних активности 

2. Очистимо свет-17 септембар 

3. Ризница језичких игара 

4. Путује небо у радосном оку – сликамо јесен             

5. Обележавање светске недеље дивљих животиња-7 октобар 

6. Путује небо у радосном оку-сликамо јесен речима 

7. Дан пешачења-18 октобар 

8. Аранжирање икебане 

9. Светски дан чистог ваздуха-3 новембар 

10. Песма је сутон што сада пада са неба – и ми смо песници 

11. Дан детета-20 новембар 

12. Научили смо, играмо 

13. Листамо дечије часописе 

14. Певамо и играмо 

15. Пољана сребрна, бела – сликамо зиму 

16. Пољана сребрна, бела – сликамо зиму речима 

17. Овако је било – сценски приказ једног дана 

18. Свако има неку тајну – говоримо о Мирославу Антићу 

19. Извештавамо о школском животу 

20. Избор текстова и илустрација за одељенске новине 

21. Национални дан без дувана-31 јануар 

22. Поклон урађен мојом руком 

23. Заменимо игре за дечаке и девојчице 

24. Сећамо се Десанке Максимовић 

25. Пролеће, данас радост ћеш се звати – Д. Максимовић 

26. Светски дан воде-22 март 

27. Сва шума постаје зелена и распевана – сликамо пролеће 

28. Користимо енциклопедије 

29. Покажи колико си спретан 

30. Дан планете земље- 22.април 

31. Покажи колико си спретан 

32. Међународни дан птица-9. мај 

33. Сазнао сам, сазнајте… сазнајте и ви 

34. Идемо у шуму 

35. Светски дан заштите животне средине-5 јун 

36. Анализа остварених резултата рада слободних активности 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ШК. 2018/19. ГОД. 

 

1. Разговор о начину и плану рада слободних активности 
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2. 16. септембар - Светски дан заштите озонског омотача 

3. Ризница језичких игара 

4. Путује небо у радосном оку – сликамо јесен 

5. Путује небо у радосном оку – сликамо јесен речима 

6. Сазнали смо о свом месту 

7. Пада киша – учионица као играоница 

8. 18. октобар - Дан пешачења 

9. Песма је сутон што сада пада са неба – и ми смо песници 

10. Речи које се више не употребљавају у говору – архаизми 

11. 20. новембар - Дан детета 

12. Мала школа плеса 

13. Листамо дечије часописе 

14. 10. децембар -  Дан људских права 

15. Пољана сребрна, бела – сликамо зиму 

16. Пољана сребрна, бела – сликамо зиму речима 

17. Овако је било – сценски приказ једног дана 

18. Свако има неку тајну – говоримо о Мирославу Антићу 

19. Извештавамо о школском животу 

20. 31. јануар - Национални дан без дуванског дима 

21. Израда новина 

22. 14. фебруар - Светски дан очувања енергије 

23. Заменимо игре за дечаке и девојчице 

24. Сећамо се Десанке Максимовић 

25. Пролеће, данас радост ћеш се звати – Д. Максимовић 

26. 22. март - Светски дан воде 

27. Сва шума постаје зелена и распевана – сликамо пролеће 

28. Користимо енциклопедије 

29. 22. април - Дан планете земље 

30. Откривамо свет уметничких слика 

31. 9. мај - Међународни дан птица 

32. Откривамо свет уметничких слика 

33. Сазнао сам, сазнајте… сазнајте и ви 

34. Идемо у шуму 

35. 5. јун - Светски дан заштите животне средине 

36. Анализа остварених резултата рада слободних активности 

 

 

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

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

8.2.1. Програм одељењских старешина од 5. до 8. разреда 

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Време реализације Садржај рада 

Септембар -Укључивање ученика у школске активности (распоред часова, 

предметни наставници, обавезе) 

-Упознавање са распоредом часова 

-Спровођење анкете о слободним активностима 

-Правила понашања у школи 
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Октобар -Радионица: „Методе и технике успешног учења“ - педагог  

-Утицај породице на психосоцијални развој детета 

-Сараднички однос,развој сарадничке комуникације 

-Односи међу генерацијама 

-Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији 
Новембар -Успех ученика на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање успеха 

-Динамика сукоба, стратегије и стилови понашања у сукобу 

-Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема 

-Васпитање за правилну исхрану 

Децембар -Хранљиве материје 

-Болести неправилне исхране 

-Здравље и физичка активност 

-Организација квизова 

Јануар -Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Раст и развој 

-Полне карактеристике, пубертет 

-Хумани односи између полова 

 

 

 

 

Фебруар -Васпитавање за одржавање личне хигијене 

-Орално здравље 

Март -Понашање на јавним местима 

-Агресивно понашање, насиље у породици 

-Култура рада (радне навике, одговорност према раду, стваралаштву) 

-Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље 

(компјутерска зависност 

Април -Успех ученика на крају трећег класификационог периода и мере за 

побољшање успеха 

-Превенција алкохолизма 

-Злоупотреба дроге 

-Превенција наркоманије 

Мај -Моралне норме и вредности, позитивни примери 

-Организација екскурзија и излета 

-Однос појединца и друштва према човековој средини 

-Изложбе ученичких радова и обележавање Дана заштите животне 

средине 

Јун -Разговор о изведеној екскурзији 

-Анализа успеха на крају школске године,упућивање ученика на 

поправне испите, подела сведочанстава, књижица, диплома 

 

Одељењске старешине V разреда: 

Марина Марчета (матична школа) – руководилац одељењског већа 5. разреда 

Лидија Цукавац (ИО Мокра Гора) 

Горан Гардић (ИО Биоска) 
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ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

 

 

Време реализације Садржај рада 

Септембар 1. Школски календар и распоред часова 

2. Шта желим и шта могу 

3. Безбедност деце у саобраћају - МУП 

4. Конструктивно решавање конфликата 

5. Солидарност и осећања која нас покрећу на поступке солидарности 

Октобар 6. Посета Градској галерији 

7. Орална хигијена 

8. Полиција у служби грађана - МУП 

9. Исхрана - правилна и неправилна 

Новембар 10. Био сам срећан што сам тако поступио 

11. Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја 

12. Правилно учење - како да учење буде игра  

13. Насиље као негативна појава - МУП 

Децембар 14. Радна атмосфера у одељењу 

15. Уважавање различитости 

16. Квиз такмичење 

17. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП 

Јануар 18. Сиромашан и богат 

19. Свети Сава - живот и дело 

20. Сређивање педагошке документације (дневник, књижице) 

Фебруар 21. Светски дан очувања енергије – 14.2. 

22. Анализа успеха и владања у првом полугодишту 

Март 23. Љубав у породици (поводом 8. марта) 

24. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП 

25. Светски дан шума – 21.3. и Светски дан воде – 22.3. 

26. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог школе 

Април 27. Злостављање деце у породици и заједници 

28. Анализа успеха и владања на трећем тромесечју 

29. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП 

30. Посета Народном музеју 

Maj 31. Реаговање у случају насилног понашања 

32. Припреме за екскурзију 

33. Болести зависности 

34. Заштита од пожара - МУП 

Јун 35. Слободно време и шта са њим 

36. Заштита од техничко- технолошких опасности и природних непогода - 

МУП 

37. Какав смо успех постигли – анализа. 

НАПОМЕНА : Теме у оквиру програмаОснове безбедности деце  ће се реализовати у договору са 

предавачима на месечном нивоу. 

 

Одељењске старешине VI  разреда: 

Иван Јевтовић (ИО Биоска) - руководилац одељењског већа 6. разреда 

Јадранка Дуњић (матична школа) 
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Драгана Шимшић (ИО Мокра Гора) 

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОД. 

 

време Активности / теме начин 

реализације 

носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

1. Школски календар и распоред часова, избор 

руководства одељенске заједнице 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор 

ученика за ученички парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. Подстицање радног самопоуздања, упознавање и 

прихватање сопствених вредности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

о
к
то

б
ар

 

5. Успостављање, неговање и развијање ненасилне 

комуникације 

6. Лична хигијена 

7. Правилна исхрана 

8. Однос међу генерацијама 

9. Радионица 7: Самоспознаја - аутопортрет 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

н
о
в
ем

б
ар

 

10. Радионица 1: Упознајем себе 

11. Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

12. Радионица 2:Професионална оријентација и 

договарање о начину рада 

13. Радионица 3: У свету интересовања 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

д
ец

ем
б
ар

 14. Радионица 4: У свету вештина и способности 

15. Радионица 6: У свету вредности 

16. Радионица 10: Мој тип учења 
радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ја
н

у
ар

 

17. Радионица 13: Слика савременог света рада 

18. Припреме за прославу Савиндана 

19. Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

20. Дан државности (15. фебруар) 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ф
еб

р
у
ар

 

21. Односи ученика у одељењу 

22. Рад на педагошкој документацији радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

м
ар

т 

 

23. Радионица 15: Повезивање области рада са 

занимањима 

24. Дан сећања на прогон на Косову (17. март 2014.) 

25. Дан сећања на страдале у нато бомбардовању (24. 

март 1999.) 

26. Индивидуални разговори са ученицима 

 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ап
р
и

л
 

27. Радионица 17: Припреме за интервју 

28. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог 

29. Анализа додатног рада, допунске наставе и 

резултата такмичења 

30. Обележавање Дана планете Земље – 22. април 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 
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м
ај

 
31. Разговор о екскурзији 

32. Радионица 16: Путеви образовања и каријере 

33. Болести зависности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ју
н

 

34. Анализа успеха ученика на крају године 

35. Сређивање педагошке документације 

36. Адекватно коришћење слободног времена  

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Одељењске старешине VII  разреда: 

Грујо Тешевић (ИО Биоска) – руководилац одељењског већа 7. разреда 

Вукашин Арсовић (ИО Мокра Гора)  

Јелена Радибратовић (матична школа) 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

Време реализације Активности/теме Начин 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

1. Школски календар и распоред часова, избор руководства 

одељењске заједнице 

радионица, 

разговор 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор ученика за 

ђачки парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. 
 

Успостављање, неговање и развијање ненасилне 

комуникације 

 

ОКТОБАР 

5. Oбeлежавање светске недеље дивљих животиња  и Дана 

пешачења 

радионица, 

разговор 

6. Лична хигијена, правилна исхрана 

7. Однос међу генерацијама 

8. Радионица 1: Упознајем себе 

НОВЕМБАР 

9. Посета Градској галерији радионица, 

разговор 

10. Радионица 2: У свету интересовања 

11. Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

12. Радионица 3: Графикон интересовања 

ДЕЦЕМБАР 

13. Радионица 10: Слика савременог света и кључне 

компетенције за занимања 

радионица, 

разговор 

14. 10.12. Дан људских права 

15. Радионица 11: Образовни профили у средњим школама; 

Радионица 12: Мрежа средњих школа 

16. Радионица 13: Захтеви занимања- одговарајуће 

способности и контраиндикације 
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ЈАНУАР 

17. Радионица 14: Сазнајем са интернета куда после ОШ радионица, 

разговор 

18. Радионица 15: Путеви образовања и каријере 

19. Припреме за учешће у прослави Дана школе 

20. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

ФЕБРУАР 

21. Радионица 17: Опис занимања помоћу мапе ума радионица, 

разговор 

22. Радионица 18: Критеријум за избор школе 

МАРТ 

23. Адекватно коришћење слободног времена радионица, 

разговор 

24. Радионица 19: Испитивање ставова 

25. Радионица 21: Оријентација ствара јасну слику 

26. Радионица 24: Остварујемо учење путем реалних сусрета 

АПРИЛ 

27. Наркоманија радионица, 

разговор 

28. Радионица 20: Експерти у нашој школи 

29. Анализа успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода 

30. Радионица 27.  Радионица 28. 

МАЈ 

31. Разговор о предстојећој екскурзији разговор 

32. Уређивање дворишта и обележавање интернационалног 

дана климе и међународног  дана птица 

33. Посета Народном музеју 

34. Завршни испит. Сређивање педагошке документације 

 

Одељењске старешине VIII  разреда: 

Зора Топаловић (ИО Мокра Гора) – руководилац одељењског већа 8. разреда 

Данијела Мијаиловић (матична школа)  

Ана Браловић (ИО Биоска) 

 

 

8.2.2. Програм слободних активности  

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ у предметној настави 

 

 

 

Назив активности 

 

Разред 

Планирано 

часова на 

годишњем 

нивоу 

 

Задужени наставник 

Драмска секција V-VIII 36 Драгана Шимшић, Марина 

Марчета 
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Спортска секција-фудбал V-VIII 18 Вукашин Арсовић 

Спортска секција-одбојкашка VII,VIII 18 Вукашин Арсовић 

Спортска секција-кошарка V-VIII 18 Вукашин Арсовић 

Хор виших разреда V-VIII 18+18 Марија Миладиновић 

Ликовна секција V-VIII 36 Милан Антонијевић 

Еколошка секција 
V-VIII 16 

Данијела Мијаиловић  

Милева Рогић 

Руска секција V-VIII 12+12 Јадранка Тукић Грубиша 

Шаховска секција V-VIII 12 Светлана Вујовић 

 

 

ПРОГРАМ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

  

Назив активности 

 

Разред 

Планирано часова 

на годишњем 

нивоу 

Септембар - Формирање секције и договор о раду 

- План рада за текућу школску годину 

- Основни појмови позоришне уметности 

- Основни појмови позоришне уметности 

 

V-VIII 

1 

1 

1 

1 

Октобар - Посета позоришту 

- Разговор о огледној представи 

- Избори новог текста за драмску игру 

- Подела улога 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Новембар - Читачка проба ( рад за столом ) 

- Читачка проба ( анализа ликова ) 

- Читачка проба ( основна идеја ) 

- Читачка проба ( читање по улогама ) 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Децембар 

 

- Распоредна проба: груписање лица и ствари на 

сцени 

- Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 

- Распоредна проба: сценске радње 

- Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Јануар - Генерална проба 

- Учешће секције на прослави Дана Светог Саве 

- Анализа рада секције у првом полугодишту 

V-VIII 1 

1 

1 

Фебруар -Историја позоришта и драме 

-Сусрет са професионалним глумцем 

-Распоред пробе: вежба акцента и паузе 

-Посета позоришту 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Март -Распоредне пробе: звучни и други ефекти 

- Распоредне пробе: костими и маске 

- Распоредне пробе: израда декора 

-Генерална проба 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Април -Генерална проба 

-Премијера - Дан школе 

-Гостовање представе у другим школама 

-Учешће на фестивалима и такмичењима 

V-VIII 1 

1 

1 

1 

Мај -Беседништво 

-Такмичење у беседништву 

-Гледање телевизијске драме или слушање радио – 

драме 

-Стваралачки писмени рад: Писање сценских дела - 

драматизација 

V-VIII 1 

1 

1 

 

1 
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Јун -Стваралачки писмени рад: Писање сценских дела 

– драматизација 

-Разматрање извештаја о раду секције, предлагање 

чланова секције за похвале и награде 

V-VIII 1 

 

1 

 

 

ПРОГРАМ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ – ФУДБАЛ  
Циљ и задаци: 

 

Циљ фудбалске секције  је да се разноврсним и систематским спортским  вежбањем допринесе 

остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а 

да се, при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у 

изабраном спорту. 

Општи оперативни задаци: 

- задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем;  

- подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као 

доприносом за бржу социјализацију личности;  

- развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и 

доживљавању личног учинка у изабраној спортској грани;  

- примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења;  

- развој и усавршавање моторичких способности;  

- формирање морално-вољних квалитета личности.  

Посебни оперативни задаци: 

- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације и прецизности 

изабране спортске гране;  

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране спортске 

гране;  

- примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у сложеним 

условима (кроз игру и такмичење);  

- усвајање етичких вредности: поштовање партнера - противника, правила такмичења и фер плеја. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

 Септембар 

1. Упознавање ученика са планом рада и организацијом  (обрада)  

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности  

наставника у  

образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци 

извођења програма 

18 

Техника и 

тактика, 

правила, 

такмичења 

-дискусија 

-увежбавање 

-самопроцењивање 

-демонстрација 

вежби  

-асистенција при 

извођењу вежбе 

-дискусија 

-групни 

-фронтални 

 

-развој моторичких 

способности и примена 

моторичких умења, навика у 

свакодневним и 

специфичним условима 

живота 

- стицање и  

 

развијање свести о потрби 

здравља и очувања здравља 

и природе 
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2. Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте прстима  (орада) 

3. Одбијање и додавање лопте прстима у пару и тројкама  (увежбавање) 

4. Игра преко мреже у три контакта   (увежбавање) 

 

Октобар 

5.  Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте ,,чекићем“  (обрада) 

6.  Одбијање и додавање лопте ,,чекићем“ у пару и тројкама  (увежбавање) 

7.  Одбијање и додавање лопте прстима и ,,чекићем“ из различитих положаја у тројкама 

8.   игра преко мреже у три контакта  

 

Новембар 

 9.  Основни положај тела, руку и шака при извођењу тенис сервиса  (обрада) 

10.  Увежбавање тенис сервиса 

11.  Сервирање-пријем-додавање 

12.  Игра преко мреже 

 

Децембар 

13.   Ударање по лопти за извођење смеча без мреже 

14.   Залет и наскок у смеч 

15.   Техника смеча у целини 

16.   Игра преко мреже 

 

Јануар 

17.   Учење корака у припремној фази блокирања 

18.   Јединични блок 

19.   Смеч сервис, пријем- напад смеч преко блока 

 

Фебруар 

20.   Увежбавање пређених техничких елемената кроз игру преко мреже 

21.   Смеч дијагонала, смеч паралела 

22.   Блокирање групни блок, двојни, тројни 

23.   Увежбавање сви смечеви, пријем – блокирање 

 

Март 

24.   Распоред одбране пријем лопте припрема напада 

25.   Промена играча код освојеног поена 

26.   Увежбавање пређених елемената 

27.   Смеч ,,кувањем“ улаз у скок, распоред  

 

Април 

28.   Игра преко мреже , кретање играча у игри 

29.   Игра смеч сервис, пријем, смеч на мрежи, блокаде 

30.   Игра са применом основних правила игре 

 

Мај 

 31.     Игра преко мреже уз примену суђења 

 32.     Игра преко мреже уз примену суђења 

 33.     Контролна утакмица са другим одељењем 

 34.     Контролна утакмица са другим одељењем 

Јун 

        35. Организовање и учешће на турнирима 

        36. Организовање и учешће на турнирима( игра одељење против одељења) 

 

 

Назив активности Разред Планирано час. 

 на год. нивоу 

Задужени 

наставник 
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-Упознавање са одбојкашком игром VII,VIII 1 Вукашин Арсовић 

-Одбојкашки став VII,VIII 1 Вукашин Арсовић 

-Одбијање лопте прстима и одбијање лопте 

подлактицама 

VII,VIII 4 Вукашин Арсовић 

-Одбијање лопте прстима и подлактицама VII,VIII 2 Вукашин Арсовић 

-Сервирање и пријем сервиса VII,VIII 2 Вукашин Арсовић 

-Блокирање VII,VIII 2 Вукашин Арсовић 

-Повезивање елемената VII,VIII 3 Вукашин Арсовић 

-Одбојкашка игра са правилима и суђењем VII,VIII 3 Вукашин Арсовић 

 

 

ПРОГРАМ РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Школске 2018/2019.год. кошаркашка секција ће радити два пута недељно. Секцију ће чинити 

ученици коjи су заинтересовани за кошарку. 

Током школске године биће организована међуодељенска такмичења по разредима. Учествоваће се и на 

општинском такмичењу. 

Циљеви рада: 

-Савладавање елемената кошаркашке технике 

- Рад на учењу и савладавању индивидуалне и групне тактике 

- Стварање пријатељских веза кроз трениге и такмичења 

- Рад на техници, индивидуалној  и групнној тактици 

 

Септембар             

- Формирање секције, ученици се сами пријављују на почетку месеца 

- Основни кошаркашки став, држање лопте, узимање лопте и заузимање       кошаркашког става 

- Додавање лопте са две руке( техника избачаја) 

- Одбранбени сав 

- Кретање после сваког додавања 

- Штафетне игре пре и после додавања 

Октобар 

- Промена правца и брзине кретања 

- Постављање у одбрамбени став 

- Постављање у одбрани на линију ( у троугао) лопта -  нападачки став без лопте 

- Рад ногу у одбрани 

- Вођење лопте у месту и кретању 

 

Новембар 

- Трчање - откривање- уђи унутра, вежба кретања одбране и напада 

- Постављање у одбрани у зависности удаљеност лопте 

- Вођење лопте заустављање, додавање са две и једном руком 

- Пивотирање,заштита лопте и ослобађље за додавање и полазак у дриблинг 

 

Децембар 

- Додавање лопте са једном руком, директно и од тло 

- Померање играча у одбрани на померење нападача 

- Агресивност на лопту 

- Игра 3:3 и 5:5 

- Игра утакмица 

 

  Јануар 

- Померање играча у одбрани на додавање лопте 

- Постављање зоне- човек 

- Кретање играча у одбрани( пратити кретање лопте) 
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- Финта додавања, шута и улаз до краја- двокорак 

- Игра после финте 

 

Фебруар 

-  Заустављање из јдног и два контакта 

- Пивотирање, и продор на кос са шутом    

- Пивотирање, два на једног 

- Игра 2:2; преко целог терена 

- Игра 3:2 прко целог терена 

 

 Март 

       -   Игра  на пола терена и на целом терену 

       -   Учешће на турнирима 

       -   Крис- крос, контра напад 

       -   Игра 5:5. Уз суђење 

 

 Април 

        -  Контра напад са два и више играча 

        -  Контра уз одбрану 

        -  Одигравање пријатељских утакмица 

 

 Мај 

        -Организовање турнира смена против смене по одељењима 

 

Јун 

        - Одигравање и организовање турнира међу одељењима 

 

За спортске секције су задужени следећи наставници:Вукашин Арсовић, Александар Петровић, Ана 

Браловић 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ХОРА ВИШИХ РАЗРЕДА 
Композиције које ће хор припремити су (часова 36): 

 

1. Химна Боже правде 

2. Химна Светог Саве 

3. Јечам жела-народна 

4. Нек свуд љубав сја 

5. „Девојко мала“ 

6. „Када свеци марширају“ 

7. „Иза дуге“ 

8. „Ој јесење дуге ноћи“ 

 

Чланови хора учествоваће на свим приредбама и другим важним манифестацијама које ће бити 

организоване у току школске године.. 

 

Вођа хора: Марија Миладиновић 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ  

 

Садржај програма Број 

часова 

Начин остваривања програма Врсте активности 

Формирање групе и 

упознавање чланова са 

1 - Усаглашавање распореда 

часова изабраних ученика и 

Слушање, сугестије, предлози 
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планом рада секције одређивање дана за одржавање 

секције 

- учешће у припреми програма 

за Дан школе (Савиндан) и 

слично 

- учешће на ликовним 

конкурсима 

- посета институцијама културе 

 

Уређење хола школе 12 - естетска анализа радова (5) 

- рад на поставци изложбе 

одабраних радова у холу школе 

(5) 

- дискусија и естетско 

вредновање 

- одабир радова 

- организација школских паноа 

Развијање личног 

ликовног израза 

20 - слободна тема (ликовна 

техника по избору)  (8) 

- цртање по моделу  (5) 

- сликање по моделу (5) 

- фотографија  (2) 

- цртање и сликање 

- цртање 

- сликање 

- фотографисање мотива по 

слободном избору; естетско 

вредновање и одабир 

најуспелијих радова 

Посета изложби у 

Градској галерији и 

музеју. Посета 

Уметничкој школи. 

3 Упознавање културних 

вредности кроз садржаје 

организованих посета   

одабраних изложби 

- посматрање уметничких дела и 

естетско вредновање 

Разговор, анализа, размена 

утисака 

 

Предметни наставник: 

Милан Антонијевић 

 

ПРОГРАМ РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
Планом рада еколошке секције предвиђено је учешће ученика у евентуалним пројектима и конкурсима 

током читаве године. 

 

Бр. 

часова 

 

Активности -теме 

 

Начин реализације 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

3 Акција чишћења школског 

дворишта  

Скупљање папира и пластичног 

отпада око школе и игралишта 

ученици, 

наставник 

октобар, 

фебруар 

мај 

3 Уређење школског 

дворишта и учионице 

Брига о цвећу, прављење расада 

(пластичне чаше – употреба 

пластичне амбалаже и смањење 

количине отпада), садња цвећа у 

школском дворишту. 

ученици, 

наставник 

током 

школске 

године 

1 Радови ученика на тему 

екологије, еколошке 

поруке у холу школе, 

кабинету биологије 

Литерарни радови, ликовни 

радови, уметност отпада, украсни 

предмети 

ученици, 

наставник 

током 

школске 

године 

4 Обележавање важних 

датума у екологији ( Дан 

озонског омотача, Дана 

вода, Дан планете Земље, 

Дан животне средине... ) 

Документарни програми, 

презентације, радови ученика, 

учешће на конкурсима, израда 

паноа 

ученици, 

наставник 

током 

школске 

године 

2 Уређење школског Прављење расада (пластичне чаше ученици, друго 
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дворишта и учионице – употреба пластичне амбалаже и 

смањење количине отпада), садња 

цвећа у школском дворишту. 

наставник полугодиште 

2 Компостирање Прављење и постављање 

компостера од гајбица или жице, 

пуњење компостера, употреба 

компоста у акцији озелењавања 

ученици, 

наставник 

март 

3 Климатске промене Опажање временских прилика, 

мерење брзине ветра, температуре, 

количине падавина, смена 

годишњих доба - показатељи 

ученици, 

наставник 

друго 

полугодиште 

 

Наставници: Данијела Мијаиловић руководилац секције, Милева Рогић, Ана Николић 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈE РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Назив активности Разред Планирано часова на 

годишњем нивоу 

Задужени наставник 

Руска секција (V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

 Септембар:Оснивање секције за руски 

језик и доношење плана рада -

Школа,школски простор,школски 

прибор,активности,излети. 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Октобар: Ја и моји другови -дружење -

спорт 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Новембар: Породица и блиско 

окружење: -Ужа и   шира породица 

суседи прија гељи -кућни њубимци и 

обавезе према њима 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Децембар: -Празници: -Нова година 

,Ускрс и други важни празници -

Разматрање учествовања у програму 

прославе Дана школе 

(V-VIII) 24 Јадранка 

ТукићГрубиша 

Јануар: Учествовање у програму 

прославе Дана школе 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Фебруар: -Разматрање могућности 

учествовања ученика на такмичењу из 

руског језика,досадашња припремљеност 

и даље припремање ученика 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Март: -Пропреме за такмичење и учешће 

на такмичењу 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Април: -Анализа успеха на такмичењу -

Окружење 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 
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Мај: -Основни подаци о земљи чији се 

језик учи 

(V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

Јун: -Анализа рада руске секције (V-VIII) 24 Јадранка Тукић 

Грубиша 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ШАХОВСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

- Избор чланова шаховске секције 

СЕПТЕМБАР     -     Договор о раду секције 

ОКТОБАР           -    Различита  шаховска отварања                                    

НОВЕМБАР       -    Шаховске завршнице  (мат дамом, мат топом, мат помоћу два ловца. мат ловцем и 

скакачем, разни проблеми) 

ДЕЦЕМБАР        -  Средишњице – стратегија и тактика 

- Записивање шаховских партија 

ЈАНУАР              -  Припреме за Општинско такмичење у шаху 

ФЕБРУАР            -  Анализа резултата на Општинском такмичењу и припрема за  

                                          Регионално такмичење 

МАРТ                    -   Регионално такмичење  

АПРИЛ                 -  Анализа резултата на Регионалном такмичењу и припреме за  

    Републичко такмичење у шаху 

МАЈ                       -  Шаховски проблеми 

ЈУН                        -  Систематизација знања – отварања, средишњице и завршнице, шаховски проблеми 

 

Наставник: Светлана Вујовић 

 

 

 

8.2.3. План и програм Недеље спорта 

 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести  о важности сопственог 

здравља и безбедности о потреби неговања развоја физ.способности, као и превенције насиља, 

наркоманије,малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм 

школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења  свих ученика у спортским дисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

 Недеља спорта у оквиру школског програма планирана је у првој недељи октобра у првом 

полугодишту, у оквиру Дечије недеље, а у другом полугодишту у другој недељи априла. Планирани су 

турнири организовани по узрасту и годишту, од најмлађих до најстаријих. 

 

 

8.3. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

 

време 

реализације 

садржаји активности носиоци активности 

септембар -Конституисање ученичког парламента 

-Усвајање програма рада 

-Разматрање предлога за уређење школе 

 

-Одељ.ст. 7. и 8. разреда 

-Ученици, наставник задужен за 

УП, секретар школе 

октобар -Разматрање правила понашања и дисциплине -Ученици 
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Ученички парламент чине: 

 

1. Кристина Станковић 

2. Јована Бешлић 

3. Драгомир Стаменић 

4. Сретен Турудић 

5.  Ана Буквић 

6. Младен Рогић 

7. Данијела Ћосић 

8. Данијела Пејић  

9.  Василије Јанковић 

10. Дијана Крсмановић 

11. Наталија Жарковић  

12. Сузана Чечарић 

 

Председник Ученичког парламента je Сретен Турудић. Наставник задужен за рад Ученичког 

парламента је Јелена Радибратовић.  

ученика и односа ученика и наставника 

-Предлог за израду табле за обавештавање 

ученика 

-Одељ. старешине 

-Управа школе 

-Наставник задужен за УП 

новембар -Учешће ученика на спортским и другим 

такмичењима 

- Предлагање чланова за стручни актив за 

школско развојно планирање 

 

-УП, наставници који организују 

такмичења 

децембар -Информисање других ученика школе о 

активностима УП 

-Предлози за садржај прославе Дана школе 

-УП 

- Одељ. старешине 

-Наставници задужени за 

организацију прославе ДШ 

фебруар -Учешће у процесу планирања развоја школе и 

процесу самовредновања школе 

-Учешће у избору уџбеника 

-УП 

-Стручни активи 

-Тим за самовредновање 

-Тим за ШРП 

март -Предлагање мера за безбедност ученика 

-Организација волонтерских акција за уређење 

школског дворишта и побољшање квалитета 

живота у школи 

-УП 

-Наставник задужен за УП 

-Тим за заштиту деце од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

април -Разатрање питања значајних за професионално 

опредељење ученика 

-Припрема за завршни испит осмака 

-УП 

-Стручна већа 

- Одељ. старешине 

- Управа школе 

мај -Анализа резултата са такмичења 

-Предлагање слободних и ваннаставних 

активности за следећу годину 

-Организација другарске вечери за 8.разред 

-Учешће на Фестивалу знања у граду 

-УП 

-Наставник задужен за УП 

- Одељ. старешине 8.разр. 

јун -Презентација најуспешнијих ученичких радова на 

сајту школе 

-Учешће у изради школског програма 

-Предлагање маршута за екскурзије 

-Спровођење анкете о школској клими и 

резултатима рада 

 

-УП 

-Наставник задужен за УП 

- Одељ. старешине и комисија за 

екскурзије 

-Председници стручних већа за 

предмете 
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8.4. ПРОГРАМ РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОД. 

 

За рад Подмлатка  Црвеног крста за школску 2018/2019. годину, задужени су: Данијела 

Мијаиловић, Ана Николић 

 

Подмладак Црвеног крста свој план усклађује са планом Општинског одбора Црвеног крста из 

Ужица ради спровођења заједничких акција: учлањавање ученика у Подмладак Црвеног крста, 

хуманитарне акција на прикупљању помоћи, солидарне акције, предавања за ученике, учешће на 

ликовним и литерарним конкурсима и сл. 

 

Назив активности Начин рада 
Време 

 реализације 

Носиоци 

активности 

Доношење одлуке о о усвајању програма рада  

Бирање руководства подмлатка 
дискусија 

разговор 
септембар 

Ученици,  

наставници 

 

Учешће у трци „За срећније детињство” 

Промоција  хуманих вредности 

Акција „Безбедност деце у саобраћају” 

 

учешће у трци 

дискусија 

презентација 

октобар 

Наставници, 

Ученици, 

волонтери 

Црвеног крста 

Обележавање 1. децембра - Дана борбе против 

сиде 

Обележавање 5. децембра - Дана волонтера 

Промоција  хуманих вредности 

дискусија 

презентација 
децембар 

Наставници, 

Ученици, 

волонтери 

Црвеног крста 

Промоција  хуманих вредности акција фебруар 
Наставници,  

ученици 

Обука екипа у пружању прве помоћи; 

Обука ученика 4. разреда за квиз ,,Шта знам о 

Црвеном крсту” 

предавање 

презентација 

демонстрација 

март 

Патронажна  

служба Дома 

Здравља, 

волонтери 

Црвеног крста 

Обука екипа у пружању прве помоћи 

Обележавање 7. априла – светског дана здравља 

Учешће на конкурсу „Крв живот значи” 

Општинско такмичење – квиз  ,,Шта знам о 

Црвеном крсту” 

предавање 

дискусија 

презентација 

демонстрација 

април 

Патронажна  

служба Дома 

Здравља 

 

Обележавање 8. маја светског дана Црвеног 

крста 

Градско такмичење у пружању прве помоћи  

предавање 

демонстрација 
мај 

Наставници,  

ученици, 

 волонтери 

Црвеног крста 

 

Анализа рада Подмлатка Црвеног крста 
дискусија јун 

Наставници,  

ученици, 

волонтери 

Црвеног крста 

Данијела Мијаиловић 

 

 

8.5. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и 

задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање 

с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима.  
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Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и 

естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  

- проучавање објеката и феномена у природи,  

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  

- развој и практиковање здравих стилова живота,  

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју,  

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

Родитељи ће се путем анкете изјашњавати за предложену дестинацију 

 

Разред Време Релација 

Припремна предшк. група 

Први разред 

Други разред 

Трећи разред 

Четврти разред 

мај 2019. год. 

 

Мокра Гора – Кремна – Биоска – Кесеровина – 

Златибор – Увачко  језеро – Радоињско језеро – 

Стопића пећина – водопади у Љубишу – Дино  

парк Златибор – Биоска – Кремна – Мокра Гора 

Пети разред 

Шести разред 

Седми разред 

Осми разред 

Април - мај 

2019. год 

1. Дводневна екскурзија 

Мокра Гора - Кремна- Биоска – Ужице - Чачак – 

Краљево – Крушевац – Параћин – Зајечар – 

Неготин – Кладово – Доњи Милановац – Голубац 

– Велико Градиште – Смедерево – Велика Плана – 

Крагујевац – Чачак – Ужице – Мокра Гора 

 

2. Једнодневни излет 

Мокра Гора – Кремна – Тара –Бајина Башта – 

Љубовија - Мали Зворник-БањаКовиљача – 

Тршић – МанастирТроноша – Кремна – Мокра 

Гора 

 

 

Посете 

 

Планирају се посете биоскопских, као и позоришних представа, изложби и сл. у складу са узрастом и 

интересовањем ученика. 

 

 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  

ЗАНЕМАРИВАЊА 
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    ПРЕВЕНЦИЈА 

Садржаји рада Тима за заштиту 

деце од насиља 

Начин остваривања 

програма В
р

ем
е 

Место 

реализ

ације 

програ

ма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Информисање родитеља/старатеља 

са циљем стицања минимума знања 

и вештина неопходних за 

превенцију, препознавање, процену 

и реаговање на појаву свих облика 

ДНЗЗ деце/ ученика 

Предавање на родитељском 

састанку 

С
еп

те
м

б
ар

 

Учион

ице 

школе 

Одељењске 

старешине, 

учитељи 

и васпитачи 

Информисање деце/ученика са 

циљем стицања минимума знања и 

вештина неопходних за превенцију, 

препознавање, процену и 

реаговање на појаву свих облика 

ДНЗЗ деце/ ученика 

Радиоице на часу 

одељењског старешине  

Т
о

к
о

м
 

го
д

и
н

е 

Учион

ице 

школе 

Одељењске 

старешине, 

Учитељи, 

Васпитачи и 

педагог 

Обележавање Дана толеранције 
Израда паноа који ће бити 

изложени у холу школе 

1
6
.Н

о
в
ем

б

ар
 

Школа 

Тим за заштиту 

деце од ДНЗЗ, 

ученици, 

наставници, 

педагог 

Недеља лепих порука 
Писање порука на паноима 

школе 

Децемб

ар 
Школа 

Одељењске 

старешине, педагог 

Изложба дечјих радова на тему 

пријатељства 

На часовима ликовне 

културе, одељењског 

старешине  М
ар

т Хол 

школе 

Учитељи, 

наставници 

ликовне културе 

Обезбеђивање превентивне и 

заштитне улоге школског спорта и 

спорстких активности у заштити 

ученика 

Организовање недеље 

школског спорта 

М
ај

 Школа 

Наставници 

физичког 

васпитања 

Осам предавања у оквиру програма 

,,Основи безбедности деце“ на 

часовима одељењског старешине 

од октобра до маја месеца 

Ученици 4. и 6.разреда 

Током 

шк.год.

у 

договор

у са 

предава

чима  

Школа 
МУП, директор и 

ОС 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Активност Начин остваривања 
Време  

 
Место  Носиоци  

Сазнање о насиљу - 

откривање је први 

корак у заштити 

деце/ученика од 

насиља. 

Сазнање од  детета/ученика 

или посредно: вршњака, 

наставника, родитеља... 

Током 

школске 

године 

Матичне 

школе и ИО 

Крвавци и 

Злакуса 

Одељењске 

старешине,учитељи 

и васпитачи, Тим за 

заштиту ДНЗЗ 

Прекидање, 

заустављање насиља 

Реаговање на новонасталу 

ситуацију 

Увек, кад се 

дешава 

насиље, 

злостављање, 

занемаривање 

Просторије 

школе, 

двориште... 

Свака одрасла особа 

која има сазнање 

о насиљу у обавези 

је да реагује тако 

што ће прекинути 
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насиље или позвати 

помоћ 

Смиривање 

ситуације 

Обезбеђивање сигурности 

за 

дете/ученика, 

раздвајање, разговор са 

актерима... 

Увек, кад се 

дешава 

насиље, 

злостављање, 

занемаривање 

Просторије 

школе, 

двориште 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ и свака 

одрасла особа која 

је присутна за време 

насиља 

Консултације 

Разјашњавање околности и 

ализирање чињеница; 

Процена нивоа ризика; 

Израда плана заштите; 

Спречавање 

некоординисане акције, 

које могу водитипоновном 

проживљавању искуства 

жртве. 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ и по потреби 

службе изван 

школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе, ШУ 

Разврставање 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

према нивоима 

Разврставање насиља, 

злостављања и 

занемаривања на нивое 

ради обезбеђивања 

уједначеног поступања 

школе када су актери деца-

ученици 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу 

У оквиру 

установе, 

школе 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ 

 

Предузимање 

неопходних мера на 

нивоу школе 

 

 

Информисање родитеља о 

насиљу или особе од 

поверења у случајевима 

сумње на насиље, 

договор о заштитним 

мерама према 

деци/ученицима, 

предузимање законских 

мера и организовање 

посебних програма 

оснаживања деце/ученика 

за 

конструктивно поступање у 

ситуацији  насиља; 

Непосредно 

по појави 

сумње и/или 

по стицању 

информација 

о насиљу 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

служби: 

здравствену 

службу; 

Министарств 

унутрашњих 

послова 

Центра за 

социјални рад 

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ и 

по потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе  

центра за социјални 

рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе 

Укључивање 

представника УП у 

решавању сукоба 

међу ученицима 

Вршњачка едукација - 

радионичарски рад 

Током 

школске 

године 

У оквиру 

установе, 

школе 

УП, Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина 

Праћење ефеката 

предузетих мера 

 

Кроз одабране активности 

обезбедити 

реинтеграцију у заједницу 

установе и њихов даљи 

живот и рад План 

реинтеграције ће зависити 

од фактора као што су: 

врста и тежина насилног 

чина, последице насиља, 

број учесника и сл. 

Након 

предузетих 

мера 

Уоквиру 

установе, 

школе, по 

потреби 

укључивање 

надлежних 

служби: 

здравствена 

служба; 

Министар-

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

ДНЗЗ, одељењски 

старешина, 

наставник, 

васпитач, родитељ и 

по потреби службе 

изван школе: 

надлежне службе 

локалног центра за 
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ство 

унутрашњих 

послова, 

Центра за 

социјални рад 

социјални рад; 

специјализоване 

службе локалне 

здравствене 

установе, ШУ 

Информисање ШУ о 

трећен нивоу насиља 

Салњем мејла или путем 

телефона 

Када се деси, 

у року од 24 

часа 

Школа 

Директор или 

руководилац Тима 

за ДНЗЗ 

 

Чланови Тима за заштиту од ДНЗЗ-а су: 

 

1. Драгица Лучић, директор школе 

2. Бранка Бошковић – координатор тима 

3. Бранка Аџић, педагог 

4. Владимир Милановић 

5. Мирољуб Поповић, представник јединице локалне самоуправе 

6. Видан Стаменић, представник Савета родитеља  

7. Марија Аћимовић - секретар школе 

8. Сретен Турудић, представник Ученичког парламента 

 

 

9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 

 

9.2.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

 

У школској 2017/18. години, реализација програма ПО оствариваће се кроз предмете српски језик, 

грађанско васпитање, кроз информатику и кроз часове одељењског старешине. Програм има за циљ 

успостављање функционалног и одрживог програма ПО за ученике/цекojи завршавају основну школу. 

         Основни циљ програма ПО је подстицање развоја личности ученика да промишљено, ваљано и 

реално донесу одлуке o избору школе и занимања, да планирају каријеру и укључивање у свет рада. 

Aктивности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима омогућавају да примерено 

узрасту, израде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, 

компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о врсти школе коју ће уписати при завршетку осмог 

разреда. 

 

Концепт програма ПО остварује кроз делове: 

1. Самоспознаје –препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнуће и склоности 

преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења; 

2. Информисање о занимањима и каријери; 

3. Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – која води ка остваривању жељеног 

занимања; 

4. Реални сусрети са светом рада  

5. Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, одговорно, промишљено доношење 

одлуке о избору школе или занимања. 

 ПО подразукмева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и 

утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и 

остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци 

при Националној служби за запошљавање и други. 

 

Носиоци активности и реализације програма ПО у нашој школи су: одељењске старешине, 

наставници, васпитачи, стручни сарадници и директор школе.    

 

Тим за професионалну орјентацију чине: 

 

1. Бранка Аџић, педагог - координатор 
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2. Данијела Мијаиловић 

3. Ана Браловић 

4. Зора Топаловић 

5. Грујо Тешевић 

6. Вукашин Арсовић 

7. Јелена Радибратовић 

8. Видан Стаменић, представник Савета родитеља 

9. Данијела Ћосић, представник Ученичког парламента 

10. представник јединице локалне самоуправе 

 

Активности 
Начин остваривања 

програма 

Време 

реализације 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Израда радова на часу ликовне 

културе/активности о различитим 

занимањима 

За време ликовне  

културе/активности 

Прво  

полугодиште 

 

Васпитач, 

учитељи 

Израда радова на часу ликовне културе 

,,Ја за десет година“ од 5. до 8. разреда 

Изложба радова у 

холу школе 

Прво и друго  

полугодиште 

 

Наставник 

ликовне 

културе, 

координатор 

ПО тима 

Реализација радионица из програма ,,ПО 

на прелазу у средњу школу“ за ученике 

7. и 8.разреда  

 

На часовима  

одељењског 

старешине, кроз 

предмете српског 

језика, информатике и 

грађанског васпитања 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

наставници и 

чланови ПО 

тима 

Организовање посета  представника 

средњих школанашој школи и 

презентација њихових образовних 

профила  

На часовима 

одељењског 

старешине 

Мај. 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

Обавештавање ученика о  

данима отворених врата у 

средњим школама и посета ,,Сајму 

образовања“ 

На часовима  

одељењског 

старешине 

Мај  

Стручни 

сарадници, 

од. старешине 

осмих разреда 

Реализација реалних сусрета и 

упознавање са светом рада 

Посете предузећима и 

установама 

Март-април  -

мај  

Директор, 

стручни 

сарадници и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ 

 

      Дечји савез чине сви ученици од првог до четвртог разреда који се за њега определе добровољно.  

За рад Дечјег савеза су задужени су следећи наставници:  

Мира Богдановић -  ИО Мокра Гора  

Владимир Милановић – Кремна 

Милијанка Лазић – ИО Биоска 

Мирослав Радовановић – ИО Кесеровина – председник. 

 

ПРОГРАМ РАДА  ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
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Програм  добродошлице 

– Свечано обележавање и укључивање деце у први разред  

– Дечја недеља 

– Дечји дан – замена улога ученика и наставника 

 

Поход пријатељства 

– Укључивање у програм Дечјег савеза Србије 

– Другарски сусрети на крају првог и другог полугодишта 

 

Смотре, игре, стваралаштво 

– Изложбе ликовних и литерарних радова ученика наше школе за време прославе Савиндана – Дана 

школе 

– Турнир ученика на крају првог и другог полугодишта 

– Међуодељенска спортска такмичења ученика нижих и виших разреда у друштвеним играма 

 

Дечје радости поводом Божића и Васкрса 

– Организовање размене дечјих умотворина, рукотворина, књига, уџбеника, школског прибора на 

почетку школске године 

 

Конкурси 

– Учешће на свим ликовним и литерарним конкурсима у организацији Дечјег савеза 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈИ РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

Август 

 

1. септембар  

 

Од почетка школске 

године до краја Дечје 

недеље 

– Планирање програма рада Дечјег савеза 

 

– Свечано обележавање и укључивање деце у први разред 

– Деца – деци, акција дечје солидарности 

– Организовање размене дечјих умотворина, рукотворина, књига, 

уџбеника, школског прибора на почетку школске године 

Октобар 

– Дечја недеља – афирмација дечјих права и презентација 

стваралаштва деце 

– Свечано обележавање пријема деце у Дечји савез 

– Програм добродошлице за нову генерацију првака – Дрво 

генерације – сађење новог дрвета у Парку генерације 

– Еколошке активности 

Новембар 

– Културно стваралаштво деце – учешће на конкурсима ликовног и 

литерарног стваралаштва 

– Уређење школског простора – најлепша учионица 

Децембар 

– Универзалне новогодишње честитке Дечјег савеза Србије – 

најбољи радови деце за израду и дистрибуцију честитки 

– Божићне честитке и поклони урађени својом руком 

– Другарски сусрети – весели новогодишњи састанак 

Јануар 

– Ликовно представљање прославе Божића 

– Учешће Дечјег савеза у програму прославе Дана школе – 

Савиндана  

Фебруар 

(акција траје током целе 

наставне године) 

– Дечје игре без граница – акција за ученике четвртог разреда 

Март – Сакупљачке акције –акције прикупљања секундарних сировина 

Април 

– Културно стваралаштво деце – Доситејево перо – деца бирају 

најбоље књиге за децу 

– Организовање такмичења у украшавању Васкршњих јаја 

Мај 
– Дани изазова – масовна акција све деце – учешће у спортско – 

рекреативним активностима  
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У току летњег распуста 

– Организовање и извођење излета у природи 

– Организовање летовања по принципу стваралачких радионица уз 

друштвено забавне активности током летњег распуста у оквиру 

републичког Дечјег савеза 

– Анализа рада организације Дечји савез 

 
9.2.3. ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Септембар 

- Упознавање ученика са радом школске библиотеке 

- Формирање библиотечке секције школе и израда њеног плана и програма рада 

- Покретање других врста секција у зависности од интересовања ученика: драмска, новинарска, 

рецитаторска и друге. Одређивање динамике реализације њихових активности. 

- Упознати ученике првог разреда са радом библиотеке и пословима библиотекара. 

- Обележавање међународног дана писмености (8. септембар). Организовање радионице на тему вртса 

писмености (медијакса, дигитална, информатичка писменост). 

- Промоција рада школске библиотеке путем сајта школе. 

- Обележавање Европског дана језика (26. септембар) у сарадњи са активом наставника страних језика. 

Октобар 

- Обележавање Дечје недеље. 

- Планирање набавке потребне литературе и публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике, 

као и медијатечке грађе. 

- Посета Сајму књига у Београду. 

- Обележавање Светског дана школских библиотека (последњи понедељак у октобру). 

Новембар 

- Обележавање Европског дана науке (7. новембар). 

- Обележавање међународног дана детета (20. новембар). 

Децембар 

- Обележавање Дана библиотекара Србије (14. децембар). Радионица за ученике: „Моја идеална 

библиотека“. Предлози ученика за унапређивање рада библиотеке. 

- Креативна радионица поводом новогодишњих празника. 

Јануар 

- Обележавање школске славе Светог Саве организовањем ликовних и литерарних конкурса. 

- Израда електронског каталога књига. 

Фебруар 

- Обележавање Међународног дана матерњег језика (21. фебруар). Радионица на тему 

интеркултуралности и неговања језичке и културне различитости. Час читања поезије или других 

књижевних текстова на различитим језицима. 

- Обележавање Националног дана књиге (28. фебруар). Час читања поезије у библиотеци у сарадњи са 

наставницима разредне и предметне наставе. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке током првог полугодишта. 

Март 

- Обележавање Дана слободе приступа информацијама (16. март). Радионица на тему медијске 

писмености. 

- Обележавање Светског дана поезије (21. март). Припремити снимак на којима сами песници или 

познати глумци читају песме, снимак пројектовати ученицима у библиотеци. 

 

Април 

- Обележавање Међународног дана дечје књиге (2. април). Креативна радионица на којој ће ученици 

стварати своје сликовнице и писати бајке, или правити лутке за луткарску представу коју ће сами 

осмислити и изводити. 

- Обележавање Светског дана књиге и ауторских права (23. април). 

Мај 

- Радионице на тему професионалне оријентације за ученике 8. разреда. 

- Организовати посете средњим школама. 
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- Проглашење најчитаније књиге у протеклој години. 

- Организовање дана размене старих уџбеника. 

- У сарадњи са одељењским старешином ученике обавестити о задужењима и неопходности враћања 

позајмљених књига и литературе пре краја школске године. 

- Анализа потреба за литератутом, периодичним публикацијама за ученике, наставнике и стручне 

сараднике, као и медијатечке грађе. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке током првог полугодишта. 

Август 

- Припрема и израда годишњег, месечних и оперативних планова рада. 

- Сређивање књижног фонда, утврђивање стања књига у библиотеци и заштита оштећене библиотечке 

грађе. 

- Ревизија библиотечко-медијатечке грађе. 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године. 

- Просторно уређење школске библиотеке. 

 
 

Библиотекари: 

Марина Марчета – Матична школа 

Драгана Шимшић – ИО Мокра Гора 

Грујо Тешевић – ИО Биоска 

 

 

9.2.4. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Тема и садржај Начин остваривања 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Безбедност здравља 

на раду запослених 

и ученика –заштита 

од пожара 

Демонстрција гашења 

пожара од стране 

обучених локалних 

ватрогасаца 

Ватрогасна 

јединица у 

сарадњи са 

школом и 

локалном 

самоуправом. 
Ученици и 

запослени  

У току 

школске 

године 

Безбедност 

здравља на раду 

запослених и 

ученика –заштита 

од пожара 

Побољшање 

безбедности у 

саобраћају 

запослених и 

ученика школе 

Покретање иницијативе 

ради побољшања 

безбедности у саобраћају 

постављањем семафора 

и лежећих полицајаца на 

прилазима школе, 

организовање предавања 

о саобраћају 

Саобраћајна 

полиција, 

наставници ТО, 

ученици, 

родитељи и 

запослени у 

школи 

У току 

школске 

године 

Побољшање 

безбедности у 

саобраћају 

запослених и 

ученика школе 

Чишћење снега  и 

леда на прилазима 

школи , и скидање 

леденица са крова 

на улазима и 

излазима школе 

Организована акција 

Запослени у 

школи 

,корисници 

фискултурне сале 

,одабрани 

родитељи 

У зимским 

месецима по 

потреби 

Чишћење снега  и 

леда на прилазима 

школи , и скидање 

леденица са крова 

на улазима и 

излазима школе 

 

 

9.2.5. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
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Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном 

раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци 

извођења програма 

Први дан у школи „ Добро 

дошли прваци “ 

Припрема 

драмских и 

поетских 

текстова 

Рад са 

ученицима на 

реализацији 

садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

 

Индивидуални 

 

Рад у пару 

 

Групни 

 

Развијање другарских 

односа међу ученицима 

 

Развијање посебних 

интересовања и 

склоности према глуми 

и рецитовању 

Дечија недеља – пријем 

првака у Дечији савез 

Припрема 

рецитала и 

скечева 

Избор 

драмских и 

поетских 

текстова  

 

Прати и 

усмерава рад 

ученика 

 

Руковођење 

програмом 

Значај породице у 

одрастању сваког детета 

 

Љубав према члановима 

породице 

Прослава Нове Године Предлажу 

драмске и 

поетске 

текстове 

 

Расправњају о 

драмским и 

поетским 

текстовима 

Анализирају 

битне одлике 

драмских 

дела: радња, 

ликови, 

дијалог, 

монолог 

 

Самостално 

изводе 

драмске и 

поетске 

текстове 

 

Са ученицима 

врше избор 

текстова који 

ће се 

увежбавати 

 

Врши избор 

поетских 

текстова 

 

Расправља о 

одликама 

драмских и 

поетских 

текстова 

 

Упућује 

ученике у 

анализу 

битних 

одлика 

драмских 

дела  (радња, 

ликови, 

сцена) 

Процењује и 

врши избор 

радова који ће 

учествовати 

на 

Светосавском 

конкурсу 

 

Продубљивање 

ученичких знања из 

књижњвности ( драмски 

и поетски текстови ) 

 

Развијање код ученика 

љубави према 

уметности 

 

Развијање љубави према 

сценској уметности 

 

Развијање посебних 

интересовања и 

склоности према глуми, 

рецитовању, литерарном 

стварању 

Развијање интересовања 

за бављење културном 

делатношћу (глума, 

новинарство, књижевно 

стваралаштво, 

лингвистика) 

Презентовање културне 

делатности школе у 

друштвеној средини 

(месна заједница, 

општина) 

Програм поводом Дана 

школе 

Развијање интересовања за 

бављење културном 

делатношћу (глума, 

новинарство, књижевно 

стваралаштво, лингвистика) 

 

Представљају 

резултате свог 

рада 

 

Пишу задатке 

на тему 

 

Уређују зидне 

новине 

 

Обележавање 8. марта 

Учешће ученика на 

Општинској смотри 

рецитатора 
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Писац – гост у школи Избор 

драмских и 

поетских 

текстова и 

реализација ( 

наступ на 

приредби ) 

 

Самостално 

представљање 

ученика – 

извођење 

поетског 

текста 

 

Предлажу 

који ће писац 

бити гост у 

школи 

 

Избор и 

увежбавање 

текстова за 

приредбу за 

крај школске 

године. 

Рад са 

ученицима на 

увежбавању 

садржаја 

 

Рад са 

ученицима 

рецитаторима, 

техника 

говора 

стихова 

(дикција, 

интонација, 

акценат, 

реченични 

акценат) 

 

Крај школске године  

(приредба) 

 

 

9.2.6. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци 

извођења програма 

Недеља спорта 

(у одбојци, 

фудбалу, 

баскету, 

стоном тенису, 

елементарним 

играма) 

-Учешће у 

турнирима 

-

Самопроцењивањ

е 

-Увежбавање 

-Екипна сарадња 

-Упоређивање 

умења и вештина 

Суђење на 

турнирима 

Фронтални, 

групни 

-Примена стечених 

знања, умења и 

навика у сложенијим 

условима (кроз игру, 

такмичење...)                                    

- формирање 

морално-вољних 

квалитета личности 

- задовољавање 

социјалних потреба 

за потврђивањем и  

групним 

поистовећивањем 

Недеља спорта 

(у одбојци, 

фудбалу, 

баскету, 

стоном тенису, 

атлетици, 

елементарним 

играма) 

-Учешће на 

турнирима 

-

Самопроцењивањ

е 

-Увежбавање 

-Екипна сарадња 

-Упоређивање 

умења и вештина 

Суђење на 

турнирима 

Фронтални, 

групни 

-Примена стечених 

знања, умења и 

навика у сложенијим 

условима (кроз игру, 

такмичење...)                                    

- формирање 

морално-вољних 

квалитета личности 

- задовољавање 
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социјалних потреба 

за потврђивањем и  

групним 

поистовећивањем 

Светосавски 

турнир у 

стоном тенису 

-Учешће на 

турниру 

-

Самопроцењивањ

е 

-Увежбавање 

-Екипна сарадња 

-Упоређивање 

умења и вештина 

Селекција екипа и 

суђење на турниру 

Фронтални, групни 

-Примена стечених 

знања, умења и 

навика у сложенијим 

условима (кроз игру, 

такмичење...)                                    

-развој моторичких 

способности и 

примена моторичких 

умења, навика у 

свакодневним и 

специфичним 

условима живота 

- развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности 

Јесењи крос -Учешће у трци 

-

Самопроцењивањ

е 

-Увежбавање 

-Упоређивање 

умења и вештина 

Селекција 

такмичара и вођење 

на крос или 

организовање кроса 

у школи 

индивидуални 

-развој моторичких 

способности и 

примена моторичких 

умења, навика у 

свакодневним и 

специфичним 

условима живота 

- развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности 

Пролећни крос Учешће у трци 

-

Самопроцењивањ

е 

-Увежбавање 

-Упоређивање 

умења и вештина 

Селекција 

такмичара и вођење 

на крос или 

организовање кроса 

у школи 

 

-развој моторичких 

способности и 

примена моторичких 

умења, навика у 

свакодневним и 

специфичним 

условима живота 

- развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности 
 

 

9.2.7. ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни 

задаци извођења 

програма 
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Формирање тима за 

социјалну заштиту 

деце који чине: 

директор, руководиоци 

одељењских већа и 

представници ђачког 

парламента. 

Присуство 

састанцима 

тима 

 

Активно 

учешће у 

доношењу 

одлука 

Присуство 

састанцима тима 

 

Активно учешће у 

доношењу одлука 

Састанци тима Идентификација 

социјално угрожене 

деце и пружање 

адекватне помоћи 

Прикупљање 

информација и 

евидентирање деце 

којима је потребна 

социјална заштита 

Израда 

реферата 

 

Вршњачка 

едукација 

Едукација ученика 

Разговори 

Предавања 

 

Кретивне 

радионице 

Идентификација 

деце којима је 

социјална заштита 

потребна 

 

Развијање осећаја 

солидарности, 

хуманости и 

емпатије код деце 

Прикупљање новчаних 

средстава и обилазак 

породица социјално и 

здравствено угрожене 

деце 

 

Покретање 

иницијативе 

 

Учествовање у 

организацији 

посете 

 

Организација 

продајних 

изложби и 

манифестација 

у циљу 

прикупљања 

средстава 

Организација 

посета 

 

Усмеравање 

ученичких 

активности 

 

Техничка подршка 

 

Укључивање 

локалне заједнице 

у акције 

прикупљања 

средстава 

Групни рад 

Радионице 

Развијање осећаја 

солидарности, 

хуманости и 

емпатије код деце 

 

Развијање свести о 

заради новца и 

одговорног односа 

према новцу 

Достављање података 

о породицама 

социјално угрожених 

Центру за социјални 

рад 

 

Упознавање са 

обавезама и 

одговорностима 

одраслих 

 

Упознавање са 

правима детета 

 

Препознавање 

проблема и 

ситуација код 

вршњака када 

је потребно да 

се укључе 

одрасли 

Предавање 

 

Презентације 

 

Организација 

радионица 

 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

 

Сарадња са 

породицама 

Групни рад 

Радионице 

Пружање адекватне 

помоћи социјално 

угроженој деци 

 

Оспособљавање 

ученика за 

препознавање 

проблема у свом 

окружењу 

 

Познавање 

механизама и 

начина решавања 

проблема 

Материјална помоћ 

Центра за социјални 

рад ипомоћ других 

правних и физичких 

лица за ученике 

социјалноугроженог 

стања 

Учествовање у 

осмишљавању 

медијске 

кампање 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад и 

другим физичким 

и правним лицима 

 

Сарадња са 

породицама 

Медијска 

кампања 

Оспособљавање 

ученика за 

различите видове 

комуникације с 

циљем прикупљања 

помоћи 
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9.2.8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Садржај  

програма 

Активности ученика 

у образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни 

задаци извођења 

програма 

Примарна 

селекција 

отпада 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-развијај у еколошку 

свест 

-истражују 

-учествују у 

радионицама и еко-

патролама 

-учествују у вршњачкој 

едукацији и едукацији 

грађана 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

секцијама у школи 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

 

- презентују 

наставни садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају 

рад ученика 

-подстичу свест о 

значају примарне 

селекције 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

ученика 

-организују сарадњу 

са осталим школама 

-фронтални,  

-

индивидуални

,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају значај 

примарне и 

секундарне 

селекције отпада и 

рециклаже папира, 

пластике, метала, 

стакла и органског 

отпада 

-развију способност 

преношења знања 

на остале ученике и 

чланове своје 

породице 

-развијају 

креативност, 

еколошки пожељно 

понашање и 

способност 

лобирања и 

презентовања 

резултата рада  

-развију способност 

преношења знања 

на остале ученике и 

чланове своје 

породице 

 

Обележавање 

значајних 

еколошких 

датума 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-упознају 

-усвајају 

-представљају 

резултате рада 

-учествовање на 

конкурсима и 

пројектима 

 

 

- презентују 

наставни садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају 

рад ученика 

-подстичу свест о 

значају озонског 

омотача , вода, о 

загађивању и 

негативним 

последицама 

-организација 

конкурса и 

пројеката 

 

-фронтални, 

-

индивидуални

, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај 

озонског омотача за 

опстанак живих 

бића 

-упознају људске 

активности и 

загађиваче који 

уништавају озонски 

омотач 

-схвате последице 

неодговорног 

понашања 

-се упознају  са 

могућностима 

заштите животне 

средине 
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Акције 

чишћења, 

уређења и 

озелењавања 

школског 

простора 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-упознају 

-усвајају 

-представљају 

резултате рада 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

ученика 

-припремају 

материјал за рад и 

осмишљавају 

ентеријер 

-фронтални, 

-

индивидуални

, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај 

зелених површина у 

процесу стварања 

кисеоника 

-схвате значај 

очувања животне 

средине и бриге о 

свом окружењу 

-развијају радне 

навике и љубав 

према природи 

Зелени талас 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у 

радионицама  

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

- презентују 

наставни садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају 

рад ученика 

-организују 

радионице и 

практичан рад 

ученика 

-фронтални,  

-

индивидуални

,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају еколошке 

факторе и њихов 

значај за живи свет 

-схвате  повезаност 

загађивања и 

климатских 

промена 

-схвате узајамне 

односе живих бића 

и животне средине  

-схвате значај 

еколошке 

равнотеже за 

одржавање 

екосистема 

-остваре сарадњу са 

ученицима из 

других школа и 

презентују добијене 

резултате 

Организација 

излета у 

заштићено 

природно 

добро 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

-организују излет  и 

практичан рад 

ученика 

-припремају 

материјал за рад и 

осмишљавају 

задатке и дели 

задужења 

-усмерава 

промоцију излета на 

школском сајту 

-фронтални,  

-

индивидуални

,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај 

зелених површина у 

процесу стварања 

кисеоника 

-схвате значај 

очувања животне 

средине и бриге о 

свом окружењу 

-развијају радне 

навике и љубав 

према природи 

-схвате значај 

заштите очуваних 

екосистема  

-упознају облике 

заштите екосистема 

и станишта 

 

Организација 

еколошке 

представе за 

Дан школе и 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-осмишљава 

сценски наступ 

-усмерава ученичке 

идеје 

-фронтални,  

-

индивидуални

,  

Ученици треба да: 

-развијају вештину 

сценског наступа 

-науче да представе 



Годишњи план рада ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

 

страна| 102 

 

школску славу -учествују у 

радионицама  

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-презентују научено 

родитељима и 

посетиоцима приредбе 

-дели задужења 

-помаже у изради 

костима 

-заказује пробе 

-групни 

-рад у пару 

 

окружењу значај 

заштите животне 

средине  

- учествују у 

развијању еколошке 

свести код деце и 

одраслих 

 

 

9.2.9. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

 

Саджај  

програма 
Активности  

Начин 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци 

извођења програма 

Праћење реализације 

планираних активности 

Општа 

хигијена и 

вашљивост 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања о значају 

опште хигијене 

 

Примена стечених знања на 

часовима редовне наставе 

 

Примена знања у сузбијању 

вашљивости 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Болести 

прљавих руку 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање и примена знања о 

болестима прљавих руку 

 

Стицање знања о начинима 

превенције 

 

Форимирање ставова о 

правилној хигијени руку 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Сачувајмо леп 

осмех 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања о значају 

хигијене усне дупље 

 

Стицање знања о 

правилном одрржавању 

хигијене усне дупље 

 

Стицање знања о 

превенцији болести усне 

дупље 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Правилна 

исхрана 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања у значају 

правилне исхране 

(комбиновању намирница, 

енергетској вредности 

појединих намирница, 

правилном ритму уношења 

хране) 

 

Формирање става о 

правилној исхрани 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 
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Пубертет Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао променама 

у пубертету 

 

Уочавање разлика између 

полова 

 

Стицање знања о 

спречавању деликвенције у 

пубертету 

 

Превенција 

болести 

зависности – 

пушење и 

алкохолизам 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао штетном 

утицају дуванског дима на 

организам 

 

Стицање знања о штетнм 

утицају алкохола на 

организам 

 

Стицање знања о облицима 

зависности  

 

Стицање знања о мерама за 

спречавање болести 

зависности 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Здрави 

стилови 

живота 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао важности 

спорта и рекреације  

 

Стицање знања о важности 

боравка у природи 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Превенција 

полно 

преносивих 

болести 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Формирање ставова 

везаних за полне односе 

 

Стицање знања о полно 

преносивим болестима 

 

Стицање знања о 

превенцији полно 

преносивих болести 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Превенција 

употребе 

дрога 

Упознавање 

родитеља и 

наставника са 

Протоколом о 

поступању у 

ситуацијама 

присуства и 

коришћења 

психоактивних 

супстанци у о-в 

установама 

 

Организација 

предавања и 

радионица на 

часу одељењског 

старешине 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

Трибине 

Упознавање са обавезама и 

процедурама реаговања у 

ситуацијама сумње или 

сазнања о употреби дрога 

 

Стицање знањао штетном 

утицају дроге на организам 

 

Развијање личних 

потенцијала и јачање 

самопоуздања код ученика 

 

Развијање вештина 

одупирања социјалном 

притиску и критичког 

мишљења 

 

Стицање знања о мерама за 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 
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Превентивне 

активности 

стручних тимова 

на локалу – 

организовање 

трибина за 

ученике, 

наставнике и 

родитеље 

 

Сарадња са 

МУП-ом на 

реализацији 

програма 

„Основи 

безбедности 

деце“ 

 

 

спречавање болести 

зависности 

 

 

 

 

9.3. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ 

 

 

Назив пројекта Носилац пројекта 
Реализатори пројекта 

Временска динамика-

трајање 

    

 

 

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Преглед стручног усавршавања наставника ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна, направљен је на 

основу личних планова стручног усавршавања наставника. 

На седници Наставничког већа (август 2018. године), договорено је да се на нивоу школе 

организује семинар, у школи, или у РЦУ, уколико буду постојале могућности, а који би био обавезан за 

све запослене наставнике предметне и разредне наставе. Како се овакав вид организовања семинара 

показао као ефикасан, нема разлога да се са оваквим активностима не настави. 

 

Предлог Тима за стручно усавршавање наставника је да се овај семинар реализује на нивоу 

школе, за све запослене у школи. 

 

НAЗИВ СЕМИНАРА: „Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са 

образовним стандардима“  

 

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 543 

КОМПЕТЕНЦИЈА: К2 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

ПРИОРИТНА ОБЛАСТ: П3 - УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ НА ИСХОДЕ (ПОДИЗАЊЕ НИВОА МЕТОДИЧКИХ ЗНАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ЦИЉЕВЕ И 

ИСХОДЕ ПРЕДМЕТА/ОБЛАСТИ) 

БРОЈ САТИ: 8 

НИВО: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ, 

УЖИЦЕ 

 

 

Р.бр. УУСТАНОВИ ВАН УСТАНОВЕ 

1. СВЕТЛАНА МИЛОШЕВИЋ, професор хемије 
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 - Угледни часови: 

Р.број наставне јединице 33,VII разред, 

Кремна. Ковалентна веза, грађење 

молекула елемената и једињења, обрада, 

угледни час. 

Р.број наставне јединице 55, VII разред, 

Кремна; Расвори, утврђивање, угледни час. 

- Излагање са похађањем семинара 

- Слушање излагања са семинара 

- Презентације уџбеника  различитих 

издавачких кућа 

Семинари: 

- Одељенски старешинам  у савременој школи

  

К3,П2 

- Оснаживање наставника и васпитача  за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације  

К4,П4 

- Праћење, вредновање и подстицање напредовања 

ученика у складу са образовним стандардима

  

К2,П2 

- Како помоћи ученицима са проблемима у 

понашању  

К3,П1 

- Како са насиљем и васпитним проблемима у 

школиК4,П4 

2.  БРАНКА БОШКОВИЋ, наставник енглеског језика 

 - Ивођење угледног часа (новембар, април) 

- Присуство на удледним часовима код 

колега 

- Излагање о посећеним семинарима 

Семинари: 

- Парадокси интернета кат. Број 3 К4  П1 

3.  ГОРАНГАРДИЋ, професор техничког образовања 

 - Угледни час из Технике и технологије 5. 

разред 7. час „Улога, значај и историјски 

развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава 

према намени“ (1 час обрада) 

- Присуство на угледном часу са анализом 

и дискусијом 

- Излагање са семинара 

- Присуство на излагању са семинара са 

анализом и дискусијом 

Семинари: 

- К.бр. 31. Како помоћи ученицима с проблемима у 

понашању К3,П4 

- К.бр. 149. Стрес у школи – превазилажење 

промена К4, П 4 

- К.бр. 132. Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације 

К4 П4 

- К.бр. 513. Обука наставника за примену 

различитих метода учења у настави К2 П3 

4. МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ,  професор ликовне културе 

 -Извођење  угледних часова, дискусија и 

анализа 

- Посматрање угледних часова, дискусија и 

анализа  

- Припрема и реализација ликовних 

конкурса  

- Презентација стеченог знања са стручних 

усавршавања ван установе 

Семинари: 

- Савремени методички приступ дечјем ликовном 

стваралаштву К3 П1 

- Дечије ликовно стваралаштво и сценска 

уметностК1 П2 

- Непокретно културно наслеђе у служби 

занимљивог школског часаК1 П3 

- Наставник као креатор климе у одељењу 

К3 П3 

5. ЉУБИНКА СЕЛАКОВИЋ, васпитач 

 - Извођење и посматрање угледних 

активности и часова, дискусија и анализа 

- Презентовање и слушање облика 

Стручног усавршавања 

- Сарадња са Стручним већима млађих 

разреда 

 

Семинари: 

- Дигитално доба: Како се снаћи у свету 

Интернета?! К:4 П:1 кат. бр.333 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације К:4 П:4 

кат. бр.132 

- Како са насиљем и васпитним проблемима у 

школи К:4 П:4  кат. бр.113 

- Зимски сусрети учитеља 

- Остваривање контаката са предузећима и 
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установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

6. ВЛАДИМИРМИЛАНОВИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови 

- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

Семинари: 

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

7. ДУШИЦА КАРИМАНОВИЋ, професор енглеског језика 

 - Угледни час (октобар) 

- Посета угледном часу 

- Презентација семинара 

- Стандарди постигнућа и наставни програми као 

главне смернице за обликовање наставе страних 

језика 

- Од учионице до причаонице – контекстуално 

усвајање страног језика 

- Настава енглеског језика заснована на 

интердисциплинарном приступу 

- Динамика часа страног језика: елементи, 

стратегије и активности за конципирање, 

реализовање и евалуирање часа 

- Дигиталне компетенције у настави страних 

језика: израда портфолија учења 

- Creative methodology for maximising student 

engagement in EFL classroom 

8. АНА БРАЛОВИЋ, професор физичке културе 

 - Излагање са стручног усавршавања 

- Присуство излагању са стручног 

усавршавања 

- Извођење угледних часова 

- Присуствовање угледним часовима са 

анализом и дискусијом, сарадња у 

припреми и реализацији 

- Семинар: 

-  Шта ученици треба да знају о физичкој 

активности и како томе да их научимо (К1, 8 

бодова, кат. број 1007) 

- Семинар: Једна мала лопта, може променити свет 

(К1, 8 бодова, кат. број 997) 

- Семинар: Вредновање у физичком васпитању-

модели оцењивања (К1 , 8 бодова, кат.број 994) 

- Стручни скупови 

9. ЈЕЛЕНА РАДИБРАТОВИЋ, професор енглеског језика 

 - Излагање са стручног усавршавања 

- Присуство излагању са стручног 

усавршавања 

- Извођење угледних часова 

- Присуствовање угледним часовима са 

анализом и дискусијом, сарадња у 

припреми и реализацији 

-Семинари:  

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а 

К2, П1 

-Стрес у школи - превазилажење, промена 

- Како унапредити ангажовање ученика креирањем 

електронских часова на Мудл платформиК2 П3 

- Дигиталне компетенције у настави страних 

језика: израда портфолија учења 

- Creative methodology for maximising student 

engagement in EFL classroom 

10. ЉУБИЦА СТАНИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови Семинари:  
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- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

11. МИЛИВОЈЕ БОГДАНОВИЋ, професор физике 

 - угледни часови 

- десеминације 

- завршни испит 

- Семинар: Како помоћи ученицима с проблемима 

у понашању 

- Семинар: Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите 

- Семинар: Планирање и реализација наставних 

метода по фазама часа 

12. МИРА БОГДАНОВИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови 

- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

Семинари:  

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

13. МИЛЕВА РОГИЋ, професор биологије 

  

-Извођење  угледних часова, дискусија и 

анализа 

- Посматрање угледних часова, дискусија и 

анализа  

-Припрема и реализација такмичења 

ученика 

-Сарадња са удружењем наставника 

биологије „Опстанак“( пројекти, 

радионице) 

-Израда пробних композитних тестова за 

8.разред и тестова за проверу остварености 

стандарда за све разреде на крају првог и 

другог полугодишта 

-Стручно усавршавање на нивоу стручних 

већа- хоризонтално учење (Примена 

наученог са семинара и хоризонтално 

Семинари: 

- Како унапредити ангажовање ученика креирањем 

електронских часова на Мудл платформи К2 П1 

- Репродуктивно здравље младих-шта добар 

наставник треба да знаК3 П4 

- Настава усмерена на развијање компетенција 

ученикаК2 П1 
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учење) 

14. ЗОРА ТОПАЛОВИЋ, професор географије 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари: 

- Стрес у школи- превазилажење,промена (К4 П4); 

кат.бр.149 

- Пажња као предуслов успешне наставе(К2 П3); 

кат.бр.528 

- Парадокси Интернета(К4 П1); кат.бр.340 

- Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз 

наставу географије(К1 П3); кат.бр.795 

15. ЗВЈЕЗДАНА МИЈАИЛОВИЋ, професор географије 

  

- Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари: 

- ИКТ као подршка саморегулисаном учењу 

К2,П1 

- Индивидуализација наставе уз уважавање 

разлике у стиловима учења ученика К2,П3 

- Информатичке мрвице К2,П1 

- Обука наставника за примену различитих метода 

учења у настави К2,П3 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а 

К2,П1 

- Праћење, вредновање и подстицањe напредовања 

ученика у складу са образовним стандардима 

К2,П3 

- Планирање и реализација наставних метода по 

фазама часа К2,П3 

- Откривање региона кроз амбијентлну наставу 

К2,П3 

- Како са насиљем и васпитним проблемима у 

школи К4,П4 

- Како помоћи ученицима са проблемима у 

понашању К3,П4 

16.  ЛИДИЈА ЦУКАВАЦ, професор историје 

 

 

 

 

 

 

- Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари: 

- Кат.бр.50. Обука наставника за решаванје 

дисциплинских проблема у настави - К3 П4  

- Кат.бр.147 Историја између мита и науке  K1 П 3 

 

17.  НИКОЛА ТЕШОВИЋ, професор историје 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари: 

- Кат.бр.50. Обука наставника за решаванје 

дисциплинских проблема у настави - К3 П4  

- Кат.бр.147 Историја између мита и науке  K1 П 3 

 

18. ЈАДРАНКА ДУЊИЋ, професор техничког образовања 

 - Угледни час из Технике и технологије 5. 

разред  21,22 час  Техничко цртање као 

основ графичке комуникације 

- Присуство на угледном часу са анализом 

и дискусијом 

- Излагање са семинара 

- Присуство на излагању са семинара са 

анализом и дискусијом 

Семинари: 

- К.бр. 31. Како помоћи ученицима с проблемима у 

понашању К3,П4 

- К.бр. 149. Стрес у школи – превазилажење 

промена К4, П 4 

19. ДАНИЈЕЛА МИЈАИЛОВИЋ, професор биологије 
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- Израда плана професионалног 

усавршавања 

- Организовање и реализација школских 

приредби и предавања 

- Презентација садржаја са семинара које 

сам похађала. 

- Присуствовање презентацијама које 

организују друге колеге. 

- Припрема и реализација угледног часа. 

- Присуство угледним часовима својих 

колега. 

- Израда извештаја професионалног 

усавршавања 

Семинари: 

- Репродуктивно одрастање и старење  (каталошки 

број 627-К1, П1)  

- Примена мултимедије у настави биологије и 

екологијe (каталошки број 637-К2, П1)  

- Креативни приступ еколошким темама у школи ( 

К2, П3) 

20. АНА НИКОЛИЋ, професор биологије 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

Семинари: 

- Међупредметни приступ настави и учењу и 

развој компетенција ученика 

- Образујумо и васпитајмо децу/ученике да чувају 

животну средину 

- Обука наставника за решавање дисциплинских 

проблема у настави 

- Управљање пројектима из области заштите 

животне средине 

21. ВУКАШИН АРСОВИЋ, наставник физичке културе 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

 

22. ДРАГАНА ШИМШИЋ, професор српског  језика и књижевности 

 - Угледни часови 

- Сарадња са другим већима (већа нижих 

разреда, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

Семинари:  

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације К:4 П:4 

кат. бр.132 

- Обука наставника за примену различитих метода 

учења у настави К:2 П:3 кат. бр.513 

- Пажња као предуслов успешне наставе К:2 П:3 

кат. бр.528 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ- 

а К:2 П:1 кат. бр.538 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

23. МИРJAНА РАДОВАНОВИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови 

- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

Семинари:  

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 
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- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

24.  ГРУЈО ТЕШЕВИЋ, професор српског језика и књижевности 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

25.  МАРИНА МАРЧЕТА, професор српској језика и књижевности 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

Семинари: 

- 827  К1  П3 

Ка  савременој  настави  српског  језика  и 

књижевности  II; 

Друштво  за  српски  језик  и  књижевност  Србије; 

дана 1 / бодова  8 

- 833  К1  П3 

Републички  зимски  семинар; 

Друштво  за  српски  језик  и  књижевност  Србије; 

дана  3 / бодова 24 

-  Докторске  академске  студије; 

Филолошки  факултет  Београд 

26. СВЕТЛАНА ВУЈОВИЋ, професор математике  

 - Извештаји са семинара  

- Огледни час (новембар) 

- Огледни час или радионица(мај) 

- Присуство огледном часу 

Семинари: 

- Интерактивна табла и развој дигиталних вештина  

 К2 

- Интернет технологије у служби наставе К1 

- Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање 

домаћих задатака 

К2, П1 

- Пројектна настава К1, П3 

- Организација и реализација интегративне наставе 

у амбијенталним учионицама К2 

- ИКТ као подршка саморегулисаном учењу 

К2, П1 

- Методе/технике и веб алати у настави усмереној 

на исходе К2,П3 

- Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

 К2 

- Интегрисана амбијентална настава К2 

- Интерактивна табла као подршка иновативним 

методама у настави К2, П3 

- Како унапредити ангажовање ученика креирањем 

електронски часова на Мудл платформи К2, П1 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а 

К2, П1 

27. ИВАН ЈЕВТОВИЋ, професор математике  

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 
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28. БИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор ликовне културе 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари:  

- Активирајмо ученике подстицајним задацима-

К2П3 

29. МАРИЈА МЛАДЕНОВИЋ, професор музичке културе 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

Семинари:  

- Стрес у школи - превазилажење, промена 

- Парадокси интернета 

- Обука наставника за решавање дисциплинских 

проблема у настави 

30. AЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, професор физичке културе 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

 

31. МИЛИЈАНКА ЛАЗИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови 

- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

Семинари:  

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

32. МИРОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ, професор разредне наставе 

 - Угледни часови 

- Теме за предавање на седницама 

Стручног већа: 

1.Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2.Деца са развојним тешкоћама у разредној 

настави 

3.Хват оловке и притисак током писања као 

детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4.Улоге наставника у наставном процесу  

- Сарадња са другим већима (већа разредне 

наставе, већа друштвених наука, природних 

наука, спорта, уметности) 

- Сарадња са стручним сарадницима 

Семинари:  

- Зимски сусрети учитеља 

- Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање 

механизама заштите од дискриминације (бр. у кат. 

132) 

- Дигитално доба: како се снаћи у свету 

Интернета? (бр. у кат.333)  

- Пажња као предуслов успешне наставе (бр.у 

кат.528) 

- Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-

а(бр. у кат.538) 

- Остваривање контаката са предузећима и 

установама (Учитељски факултет, позориште, 

биоскоп, библиотека, музеј, црвени крст) 

33. БРАНКА ВУКИЋ, професор руског језика  

 - Извођење угледног часа  -Зимска школа,семинар за наставнике руског 
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- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

језика 

34. ЈАДРАНКА ТУКИЋ-ГРУБИША, професор руског језика  

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

 -Зимска школа,семинар за наставнике руског 

језика 

35. СНЕЖАНА ДАНИЧИЋ, професор разредне наставе 

 - Извођење угледног часа 

- Присуствовање и дискусија на угледном 

часу 

- Излагање са стручних усавршавања 

 - Присуствовање излагању са стручног 

усавршавања 

 

Семинари:  

- К.бр. 31. Како помоћи ученицима с проблемима у 

понашању К3,П4 

- К.бр. 149. Стрес у школи – превазилажење 

промена К4, П 4 

- К.бр. 132. Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминацијеК4 П4 

36. БРАНКА АЏИЋ, стручни сарадник- педагог 

 - Угледна радионица за ученике нижих 

разреда из „Чувари осмеха“ и „Еликсир 

толеранције 1“ 

- Угледна радионица за ученике 6. и 7. 

разреда: „Невербална комуникација“ 

- Присуствовање угледним часовима и  

учешће у њиховој анализи 

- Презентација знања и вештина стечених 

на семинару 

Семинари: 

- „Инклузивно образовање и индивидуални 

образовни план (ИО и ИОП)“, К2, П2, кат. бр. 178 

- „Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – 

невербална комуникација у функцији васпитно-

образовног процеса и сарадње“, К4, П4, кат. бр. 

104 

- „Стрес у школи – превазилажење, промена“, К4, 

П4, кат. бр. 149 

Предложени семинари ће се реализовати у складу са финансијским могућностима школе и запослених, а 

на основу одлуке Педагошког колегијума школе. 

 

 

Тим за стручно усавршавање: 

Јелена Радибратовић  - координатор 

Звјездана Мијаиловић 

Бранка Аџић 

Љубинка Селаковић 

 

 

 

 

 

 

10.2.  ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА  

 

Садржај 

(тема или назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 
Ниво 

Време 

реализације 
Реализатор 

Сипозијуми, 

конгреси, 

 Стицање 

квалификација

Присуство 

акредитованим 

Републички, 

окружни или  

У току 

школске 

Стручњаци из 

приоритетних 
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конференције, 

окригли 

сто,трибине, сабори  

за директоре, 

стручна и студијска 

путовања 

,развој 

способности, 

талената, 

потенцијала и 

самоиспуњење

  

програмима 

ваншколских 

установа 

општински године области 

 

Информационе 

технологије 

Информацион

е технологије 

Упознавање са 

новим 

технологијама и 

начином 

коришћења 

Средња 

школа, Актив 

директора 

Континуирано Стручњаци из 

наведене 

области 

Руковођење и 

управљање, 

обезбеђивање 

законитости рада 

установе 

Обезбеђење 

законитости 

рада установе, 

развијање 

компетенција 

директора 

Присуство Републички, 

окружни или  

општински 

У току 

школске 

године 

Стручњаци из 

те области 

Вештина владања 

собом – асертивна 

комуникација 

К4 Присуство 

семинару 

 

Републички, 

ваншколски 

У току 

школске 

године 

Друштво 

психолога 

Србије 

Настава 

оријентисана на 

исходе 

К1-3 Присуство 

семинарима 

Републички, 

ваншколски 

У току 

школске 

године 

Стручњаци из 

наведене 

области 

Анализа и 

унапређивање 

квалитета рада 

установе (систем 

интерне контроле 

квалитета и 

самовредновања) 

К1-3 Присуство 

семинарима 

Републички, 

ваншколски 

У току 

школске 

године 

Стручњаци из 

наведене 

области 

Присутвовање и 

анализа угледних 

часова 

Настава и 

учење 

Присуствовање и 

учешће 
У установи 

У току 

школске 

године 

Присутни, 

директор 

Размена искуства 

на нивоу стручих 

органа, 

самовредновање, 

праћење стручне 

литературе, ШРП 

Више области 

Размена 

информација, 

самосталан рад 

У установи 

Током 

школске 

године 

Присутни, 

директор 

Извештаји са 

семинара и анализа 

Управљање и 

руковођење 

Присуствовање и 

учешће 

Актив 

директора 

Током 

школске 

године 

Директор 
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10.3. ПРОГРАМ ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ УВИДА ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА 

ШКОЛЕ 

 

 

Име и презиме наставника 

Облик наставе: редовна, додатни рад, 

допунска настава, секција, час 

одељењског старешине 

Време посете часа 

Марија Миладиновић Обавезан октобар 

Душица Каримановић Обавезан октобар 

Снежана Даничић Обавезан октобар 

Ана Николић Обавезан октобар 

Александар Петровић Изборни октобар 

Зора Топаловић Час одељењског старешине октобар 

Ана Браловић Час одељењског старешине октобар 

   

Мирослав Радовановић Обавезан новембар 

Милијанка Лазић Обавезан новембар 

Иван Јевтовић Обавезан новембар 

Марина Марчета Час одељењског старешине новембар 

Лидија Цукавац Час одељењског старешине новембар 

Светлана Вујовић Допунска настава новембар 

   

Драгана Шимшић Обавезан децембар 

Никола Тешовић Обавезан децембар 

Звјездана Мијаиловић Изборни децембар 

Горан Гардић Час одељењског старешине децембар 

   

Љубинка Селаковић Обавезан март 

Владимир Милановић Обавезан март 

Светлана Милошевић Обавезан март 

 

 

 

11.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

План укључивања родитеља, односно других законских заступника ученика у рад школе 

 

План 

укључивања 

родитеља, 

односно 

другог 

законског 

заступника у 

рад школе 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Организациј

а „Отвореног 

дана школе“ 

када 

родитељи 

могу да при 

1.1. Израда 

распореда 

посета часовима 

и учествовања 

родитеља у 

настави 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

Током 

школске 

године 

Утврђени су 

термини када 

родитељи могу 

да посете 

часове и 

учествују у 

настави. 

Евиденција у 

дневнику о-в 

рада 
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присуствују 

и учествују у 

образовно-

васпитном 

раду  

1.2. 

Информисање 

родитеља путем 

сајта школе 

Наставници 

задужени за 

сајт школе 

Током 

школске 

године 

Креирана је 

страница за 

родитеље у 

оквиру веб-

сајта школе 

Сајт школе 

2. 

Укључивање 

родитеља и 

старатеља у 

наставне и у 

остале 

активности 

2.1. Родитељи 

као сарадници 

при 

организацији и 

реализацији 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Током 

петогодишњег 

периода 

Већи број 

родитеља је 

укључен у 

организацију и 

реализацију 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

Извештај са 

реализованих 

приредби, 

изложби, 

спортских и 

других 

такмичења 

2.2. Родитељи 

као сарадници  

при реализацији 

излета, 

екскурзија, 

радионица, 

хуманитарних 

акција ... 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

педагог 

Током 

петогодишњег 

периода 

Већи број 

родитеља је 

укључен у 

организацију и 

реализацију 

излета, 

екскурзија, 

радионица, 

хуманитарних 

акција ... 

Записници са 

састанака СР, 

дневници о-в 

рада 

2.3. 

Учествовање 

родитеља 

ученика у 

изради ИОП-а 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

петогодишњег 

периода 

Родитељи 

ученика су 

укључени у 

процес израде 

ИОП-а. 

Педагошка 

документација

, записници са 

састанака 

Тима 

2.4. 

Укључивање 

родитеља у 

процес 

професионалне 

оријентације 

ученика  

Тим за 

професионалн

у оријентацију 

Континуирано Већи број 

родитеља 

укључен је у 

процес 

професионалне 

оријентације 

ученика 

(реализација 

реалних 

сусрета, 

родитељи о 

свом 

занимању...) 

Евиденција у 

дневнику о-в 

рада 

3. 

Укључивање 

родитеља у 

процес 

одлучивања 

3.1. Учешће у 

организационим 

питањима 

школе (Савет 

родитеља, 

Школски одбор) 

Директор Током године Родитељи су 

преко Савета 

родитеља и 

Школског 

одбора 

укључени у 

организациона 

питања школе. 

Записник са 

састанака СР и 

ШО 

3.2. Анкетирање 

родитеља о 

сарадњи са 

школом, 

потребама и 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

Континуирано Извршено је 

анкетирање 

родитеља о 

сарадњи са 

школом, 

Анкетни лист 

за родитеље 
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очекивањима 

родитеља 

њиховим 

потребама и 

очекивањима. 

4. Едукација 

и 

саветодавни 

рад са 

породицом 

4.1. 

Организовање 

предавања за 

родитеље 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Током 

петогодишњег 

периода 

Организована 

су предавања 

за родитеље. 

Записник са 

родитељског 

састанка, 

Дневник рада 

педагога 

4.2. 

Саветодавни рад 

са 

заинтересовани

м родитељима 

Педагог Током 

петогодишњег 

периода 

Обављени су 

саветодавни 

разговори са 

заинтересовани

м родитељима. 

Дневник рада 

педагога 

 

 

11.1.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Чланови савета родитеља по одељењима: 

 

Име и презиме Представник одељења 

Горан Вујадиновић Предшколска група Мокра Гора 

Горан Вујадиновић 1, 2. и 4. Кремна 

Сања Радивојевић 1. и 3. ИО Мокра Гора 

Данка Милисављевић 2. и 4. ИО Мокра Гора 

Јасмина Бокан Лазић 1, 2, 3. и 4. ИО Биоска 

Марија Костић 1. и 3. ИО Кесеровина 

Јелена Марковић 2. и 4. ИО Кесеровина 

Тихомир Турудић 5. Кремна 

Јулијана Милисављевић 5. ИО Мокра Гора 

Владан Рогић 5. ИО Биоска 

Бојан Шпирић 6. Кремна 

Вера Бошњаковић 6. ИО Мокра Гора 

Драган Зарић 6. ИО Биоска 

Миливоје Јанковић 7. Кремна 

Сања Радивојевић 7. ИО Мокра Гора 

Марина Кнежевић  7. ИО Биоска 

Видан Стаменић 8. Кремна 

Невена Чечарић 8. ИО Мокра Гора 

Наташа Челиковић 8. ИО Биоска 

 

 

Програм рада Савета родитеља: 

Време  Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 
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С
еп

те
м

б
ар

–
о
к
то

б
ар

 
Разматрање Извештаја о раду школе у школској 

2017/2018.години 

Разматрање предлога Годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. годину 

Разматрање Извештаја о реализацији Развојног 

плана школе 

Разматрање Извештаја о реализацији школских и 

припремног предшколског програма 

Разматрање Извештаја о самовредновању 

Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика 

Предлог мера за осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитног рада 

Сарадња родитеља и школе, услова за рад и 

безбедност деце – анализа и мере за побољшање 

Давањесагласности на програм и организовање 

екскурзије и наставе у природи 

Одлука о висини дневница за екскурзије и 

наставу у природи 

Предлог члана Савета родитеља у Тим за 

самовредновање 

Предлог члана у Стручни актив за развојно 

планирање 

Изборродитеља у Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

Упознавање са принципима инклузивног 

образовања и врстама подршке које се пружају у 

школи 

седница 

Савета 

родитеља 

председник 

Савета 

родитеља, 

директор, 

стручни 

сарадници 

школе 

М
ај

 -
 ј

у
н

 

 

Разматрање успеха и понашања ученика на крају 

школске године 

Анализа резултата провере остварености 

прописаних стандарда постигнућа ученика 

Разматрање резултата завршног испита 

Разматрање Извештаја о остварености програма 

екскурзије и наставе у природи 

Упознавање са уписним активностима 

Избор представника родитеља за праћење 

активности везаних за упис ученика у средње 

школе 

Изборни предмети за наредну школску годину 

Листа уџбеничких комплета за наредну школску 

годину 

Општи осврт на укупно функционисање и рад 

школе 

седница 

Савета 

родитеља 

председник 

Савета 

родитеља, 

директор, 

стручни 

сарадници 

школе  

Председник Савета родитеља сазива и руководи седницама. Своје предлоге, питања и ставове упућује 

органу управљања, дирекотру и стручним органима установе. Председник Савета родитеља је Сања 

Радивојевић, а записничар секретар школе. 

 

 

 

11.1.2. РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

Током школске године свако одељење ће реализовати најмање 5 родитељских састанака на 

којима ће се анализирати постигнућа ученика,  на класификационим периодима, дисциплина, као и 

остала питања од важности за функционисање школе. 
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Носиоци посла: одељењске старешине. 

Време: током године 

(септембар, новембар, јануар-фебруар,април и јун месец) 

Уколико се укаже потреба током школске године свако одељење, сходно својим потребама, 

може имати и више реализованих састанака. 

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, просторија 

у којој ће примати родитеље на индивидуалне разговоре. Овај распоред ће бити изложен на огласној 

табли на улазу и чиниће саставни део овог програма. 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Септембар 

– Упознавање са наставним планом и програмом 

– Упознавање са наставним средствима и прибором за рад 

– Упознавање са школским календаром 

– Упознавање са правилником школе ( права и обавезе ученика и наставника ) 

– Упознавање са оцењивањем ученика  

– Договор о начину сарадње наставник – родитељ 

– Избор представника у Савет родитеља 

 

Новембар 

– Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода 

– Како помоћи ученику који заостаје у раду 

– Правилно развијене радне навике олакшавају напредак ученика 

 

Јануар 

– Анализа успеха и владања на крају првог полугођа 

– Договор о заједничким мерама за побољшање успеха 

– Активан одмор 

 

Април 

– Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода 

– Анализа прославе Дана школе – Савиндана 

– Учешће ученика на школским такмичењима 

– Припреме за извођење екскурзије 

 

Јун 

– Анализа успеха и владања на крају наставне године 

– Анализа реализације екскурзије 

– Анализа сарадње родитељ – наставник, родитељ – школа 

– Свечани завршетак наставне године 

 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Септембар 

– Упознавање са наставним планом и програмом 

– Упознавање са наставним средствима и прибором за рад 

– Упознавање са школским календаром 

– Упознавање са правилником школе ( права и обавезе ученика и наставника ) 

– Упознавање са оцењивањем ученика  

– Договор о начину сарадње наставник – родитељ 

– Избор представника у Савет родитеља 
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Новембар 

– Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода 

– Како помоћи ученику који заостаје у раду 

– Правилно развијене радне навике олакшавају напредак ученика 

 

Фебруар 

– Анализа успеха и владања на крају првог полугођа 

– Договор о заједничким мерама за побољшање успеха 

– Активан одмор 

 

Април  

– Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода 

– Анализа прославе Дана школе – Савиндана 

– Учешће ученика на школским такмичењима 

– Припреме за извођење екскурзије 

 

Јун  

 

– Анализа успеха и владања на крају наставне године 

– Анализа реализације екскурзије 

– Анализа сарадње родитељ – наставник, родитељ – школа 

– Свечани завршетак наставне године 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Септембар 

- Упознавање са наставним планом и програмом 

- Избор члана Савета родитеља 

 

Новембар 

- Успех и владање ученика на крају првог клаификационог периода 

- Како помоћи ученику који заостаје у раду 

 

Јануар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугођа 

- Договор о заједничким мерама за побољшање успеха 

- Активан одмор 

 

Април 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

- Припреме за извођење излета и рекреативне наставе 

 

Јун 

- Анализа успеха на крају школске године 

- Похвале и награде ученика 

- Како су протекли излет и рекреативна настава 

- Свечани завршетак школске године 

 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 
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Септембар: 

 Информисање родитеља о садржају Школског плана и програма 

 Упознавање са календаром рада Школе 

 Обавезе ученика у IV-ом разреду 

 Договор са родитељима о реализацији појединих наставних јединица на часовима Одељенског 

старешине 

 Избор родитеља у савет родитеља 

 Текућа питања ( дечја штампа, осигурање, прибор за рад...) 

 

Новембар: 

 Упознавање родитеља са резултатима успеха и вадања ученика на крају I класификационог 

периода 

 Ваннаставне активности 

– Превенција насиља у школи –предавање 

 Текућа питања 

 

Јануар: 

 Упознавање родитеља са резултатима успеха и владања ученика на крају I полугодишта 

 Методе успешног учења 

 Организовање слободног времена ученика 

 Текућа питања 

 

Април: 

 Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају III класификационог периода 

 Текућа питања 

 

Јун: 

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају школске године 

- Анализа реализације излета и наставе у природи 

 Припрема ученика за пети разред 

 Текућа питања 

 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Септембар: 

- Усвајање програма рада родитељских састанака 

- Школски календар 

- Уџбеници и школски прибор 

- Обавезни и изборни наставни предмети 

- Разговор о сарадњи Савета родитеља са школом и његовом учешћу у раду школе 

  

Новембар: 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода 

- Мере за побељшање успеха 

- Сарадња родитеља и наставника 

 

Децембар 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Зимски распуст 

- Приредба поводом Дана школе и школске славе 

 

Април: 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода 
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- Сарадња школа – ученик – родитељ 

- Екскурзија учника 

 

Јун: 

- Разговор о изведеној екскурзији 

- Успех и владање ученика на крају школске године 

- Похвале и награде ученика 

- Летњи распуст 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА  ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 

 

Септембар: 

- Усвајање програма рада родитељских састанака 

- Школски календар 

- Уџбеници и школски прибор 

- Обавезни и изборни наставни предмети 

- Разговор о сарадњи Савета родитеља са школом и његовом учешћу у раду школе 

 

Новембар: 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода 

- Мере за побољшање успеха 

- Сарадња родитеља и наставника 

 

Јануар: 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Зимски распуст 

- Приредба поводом Дана школе и школске славе 

 

Април: 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода 

- Сарадња школа – ученик – родитељ 

- Екскурзија ученика 

 

Јун: 

- Разговор о изведеној екскурзији 

- Успех и владање ученика на крају школске године 

- Похвале и награде ученика 

- Летњи распуст 

 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 

 

Септембар: 

- Усвајање програма рада родитељских састанака 

- Школски календар 

- Уџбеници и школски прибор 

- Обавезни и изборни наставни предмети 

- Разговор о сарадњи Савета родитеља са школом и његовом учешћу у раду школе 

 

Новембар: 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода 

- Мере за побељшање успеха 
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- Сарадња родитеља и наставника 

 

Децембар: 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Зимски распуст 

- Приредба поводом Дана школе и школске славе 

 

Април: 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода 

- Сарадња школа – ученик – родитељ 

- Екскурзија учника 

 

Јун: 

- Разговор о изведеној екскурзији 

- Успех и владање ученика на крају школске године 

- Похвале и награде ученика 

- Летњи распуст 

 

 

ПРОГРАМ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 

 
Септембар: 

- Усвајање програма рада родитељских састанака 

- Школски календар 

- Уџбеници и школски прибор 

- Обавезни и изборни наставни предмети 

- Разговор о сарадњи Савета родитеља са школом и његовом учешћу у раду школе 

 

Новембар: 

- Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода 

- Мере за побољшање успеха 

- Сарадња родитеља и наставника 

 

Јануар: 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Зимски распуст 

- Приредба поводом Дана школе и школске славе 

 

Април: 

- Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода 

- Сарадња школа – ученик – родитељ 

- Екскурзија учника 

 

Јун: 

- Разговор о изведеној екскурзији 

- Успех и владање ученика на крају школске године 

- Похвале и награде ученика 

- Летњи распуст 
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11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

План сарадње 

и умрежавања 

са другим 

школама и 

уставновама 

Активност 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

 

1. Сарадња са 

основним и 

средњим 

школама 

Златиборског 

округа 

1.1. Посета 

ученика осмог 

разреда 

средњим 

школама у 

оквиру акције 

„Отворена 

врата школе“ и 

посете 

часовима 

практичне 

наставе 

 

1.2. 

Презентовање 

средње школе  

 

Тим за 

професионал

ну 

оријентацију 

заједно са 

тимовима из 

других 

школа,педаго

г, ученици 

Током 

школске 

године 

У оквиру акције 

„Отворена врата 

школе“ ученици 

осмог разреда 

посетили су 

средње школе. 

Записници са 

састанака Тима 

за 

професионалн

у оријентацију, 

фотографије 

настале током 

посета 

1.2. Размена 

искуства и 

примера добре 

праксе са 

колегама из 

основних 

школа у 

околини 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Током 

школске 

године 

Континуирано се 

размењују 

искустава и и 

примери добре 

праксе са 

колегама из 

других основних 

школа. Повећан 

је број школа са 

којима је 

остварена 

сарадња. 

Остварени 

контакти са 

колегама из 

других школа, 

примери добре 

праксе 

 

 

2. 

Прекогранично  

умрежавање са 

школама из 

Републике 

Српске 

2.1. 

Повезивање са 

другим 

прекогранични

м образовним 

институцијама 

ради размене 

примера добре 

праксе и 

реализације 

заједничких 

пројеката 

Тим за 

израду 

пројеката 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

прекограничним 

образовним 

институцијама, 

размењени су 

примери добре 

праксе и 

реализовани 

заједнички 

пројекти. 

Пројектна 

документација, 

посете, 

примери добре 

праксе 
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3. Сарадња са 

МЗ Кремна, 

Мокра Гора, 

Биоска 

3.1. Прослава 

Дана школе 

3.2. 

Организација: 

Завичајних 

дана, избора, 

трибина, 

скупова, 

прикупљања 

потписа, 

предавања, 

приредби у 

просторијама 

школе 

Директор Јануар Остварена је 

сарадња са МЗ 

Кремна, Мокра 

Гора, Биоска у 

припреми и 

реализацији 

прославе Дана 

школе. 

Извештај са 

прославе Дана 

школе 

4. Сарадња са 

Црвеним 

крстом Ужице 

4.1. Помоћ 

социјално 

угроженим 

породицама 

 

4.2. Обука 

екипа у 

пружању прве 

помоћи 

 

4.3.Обележава

ње 8. маја 

светског дана 

Црвеног крста 

 

4.4.Организаци

ја градског 

такмичења у 

пружању прве 

помоћи 

 

4.5.Расписивањ

е наградних 

конкурса 

 

 

Директор, 

педагог, 

наставници 

задужени за 

рад ЦК 

Током године 

Остварена је 

сарадња са 

Црвеним крстом 

Ужице у 

пружању помоћи 

социјално 

угрожени 

породицама, 

реализацији 

радионица и 

организовања 

такмичења за 

ученике. 

Остварена 

сарадња, 

дневници о-в 

рада 

5. Сарадња са 

Поливалентно

м патронажном 

службом 

5.1. Предавања 

патронажне 

службе  

Патронажна 

служба 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Поливалентном 

патронажном 

службом. 

Одржана су 

предавања за 

ученике. 

Дневници о-в 

рада 

6. Сарадња са 

Дечјим 

диспанзером 

Ужице 

6.1. 

Систематски 

прегледи, 

редовна 

вакцинација, 

саветовалиште 

за младе... 

Сарадници 

Дечјег 

диспанзера 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Дечјим 

диспанзером 

Ужице на 

спровођењу 

систематских 

прегледа, 

Дневници о-в 

рада 
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вакцинација 

ученика, 

саветовалишта 

за младе... 

7. Сарадња са 

Заводом за 

јавно здравље 

Ужице 

7.1. Тематско-

едукативне 

радионице 

Сарадници 

Завода за 

јавно здравље 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Заводом за јавно 

здравље Ужице 

кроз тематско-

едукативне 

радионице за 

ученике. 

Дневници о-в 

рада 

8. Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Ужице 

8.1. Заједничко 

решавање 

проблема 

ученика са 

проблемима у 

понашању, 

хранитељске 

породице, 

поремећај у 

породичним 

односима, 

материјална 

помоћ, 

хуманитарне 

акције... 

Директор, 

представници 

ЦСР, педагог 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Ужице на 

заједничком 

решавању 

проблема 

ученика и 

њихових 

породица. 

Упућени 

захтеви за 

материјалну 

помоћ, 

хуманитарне 

пакете, 

саветодавни 

рад... 

9. Сарадња са 

Школском 

управом Ужице 

9.1. 

Организовање 

едукација и 

саветодавни 

рад са 

наставницима и 

стручним 

сарадницима 

Директор, 

просветни 

саветници 

ШУ Ужице 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Школском 

управом Ужице 

у организовању 

едукација и 

саветодавног 

рада са 

наставницима и 

стручним 

сарадницима, 

као и на 

спровођењу  

завршног 

испита. 

Извештаји 

просветних 

саветника, 

дописи 

упућени ШУ 

9.2. 

Координисање 

на спровођењу 

завршног 

испита и уписа 

деце под 

посебним 

условима за 

ученике 8. 

разреда 

10. Сарадња са 

друштвеним и 

приватним 

предузећима 

10.1. Посета 

предузећима и 

институцијама 

у оквиру 

реализације 

реалних 

сусрета у 

оквиру 

програма 

професионалне 

оријентације 

Тим за 

професионал

ну 

оријентацију, 

директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

друштвеним и 

приватним 

предузећима на 

реализацији 

реалних сусрета. 

У оквиру 

програма 

професионалне 

оријентације, 

Документација 

Тима за 

професионалн

у оријентацију, 

извештаји са 

реалних 

сусрета 
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ученици су 

посетили 

оближња 

предузећа. 

11. Сарадња са 

Скупштином 

општине 

Ужице 

11.1. 

Обезбеђивање 

материјалних 

средстава за 

стварање 

бољих услова 

рада школе 

Директор Током 

школске 

године 

Остварена је  са 

Скупштином 

општине Ужице. 

Обезбеђена су 

материјална 

средстава за 

стварање бољих 

услова рада 

школе. 

Упућени 

захтеви, 

разговори 

12. Сарадња са 

Секретаријато

м МУП-а 

Ужице 

12.1. 

Реализација 

програма 

,,Основи 

безбедности 

деце“ 

 

12.2. 

Укључивање у 

програм рада за 

заштиту од 

дискриминациј

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

12.3. 

Организација 

предавања о 

превенцији 

облика 

ризичног 

понашања 

 

12.4. 

Контролисање 

скупова и 

матурских 

забава у оквиру 

школе 

 

12.5.  

Контрола 

исправности 

аутобуса при 

реализацији 

ђачких 

екскурзија 

Директор, 

одељењске 

старешине, 

припадици 

МУП-а 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

припадницима 

МУП-а Ужице 

на реализацији 

програма 

,,Основи 

безбедности 

деце“. 

Дневници о-в 

рада 

 

Књига 

дежурства 

 

Записници са 

састанака Тима 

за заштиту од 

ДНЗЗ-а 

 

Извештаји 

13. Сарадња са 

Народним 

позориштем 

Ужице 

13.1. Културно 

и уметничко 

уздизање, 

изградња 

Директор, 

наставници, 

представници 

Народног 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

Народним 

позориштем 

Дневници о-в 

рада, 

извештаји и 

фотографије са 
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 естетских, 

културних и 

уметничких 

вредности код 

ученика 

позоришта Ужице – 

ученици су 

посетили бројна 

културно-

уметничка 

дешавања. 

 

посећених 

дешавања 

14. Сарадња са 

етно-селом 

„Дрвенград“ 

14.1. Учешће у 

културним 

манифестација

ма... 

Директор, 

запослени у 

етно-селу 

Током 

школске 

године 

Остварена је 

сарадња са етно-

селом 

„Дрвенград“ – 

ученици су 

учествовали у 

културним 

манифестацијам

а. 

Остварена 

сарадња, 

фотографије 

 

 

 

 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Седница Педагошког 

колегијума 
Записник  и анализа 

Према утврђеној 

динамици 
чланови Колегијума 

Седница ШО Записник и анализа 
Према утврђеној 

динамици 
чланови ШО 

Седнице Наставничког већа Записник и анализа 
Према утврђеној 

динамици 
наставници 

Седнице  актива за развој 

Школског програма 
Записник и анализа 

Према утврђеној 

динамици 
чланови актива ШРП 

Седнице Стручног актива 

ШРП 
Записник и анализа 

Према утврђеној 

динамици 
чланови актива ШРП 

Састанци стручних већа Записник и анализа 
Према утврђеној 

динамици 
чланови СВ 

Састанци одељењских већа Записник и анализа 
Према утврђеној 

динамици 
чланови ОВ 

Састанци Савета родитеља Записник и анализа 
Према утврђеној 

динамици 
чланови СР 

 

 

13. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

 

Школа има свој сајт који се повремено ажуирира.  

Школа традиционално организује сваке године Светосавски конкурс литерарних и ликовних радова, где 

се награђени радови излажу у холу школе. Такође се организује Светосавски турнир у стоном тенису. 

Награђеним ученицима школа додељује пригодне награде. 

 

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
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Сви јавни наступи  су отворени за све родитеље ученика као и остале грађане  са подручја које школа 

покрива. Школа обезбеђује простор за наступ познатих песника, књижевника, сликара и глумаца, као и 

изложбе старих фотографија. 

Јавни наступи се снимају на ЦД-у и остају у школи као и фотографије. 

„Завичајни дани“ Мокре Горе, културно-уметничка  манифестација одржава се  у Мокрој Гори. 

Окосница су књижевне, ликовне и фолклорне приредбе. 

На сличан начин се обележавају  „Завичајни дани“ Биоске од Ивандана до Петровдана на којима се на 

пригодан начин представља и наша Школа. 

Ученици наше школе наступају приликом прославе манифестације „Дани Кремана“ на Тројице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

О
б

л
а

ст
 с

а
м

о
в

р
ед

н
о

в
а

њ
а
 

Индикатори 

 
Уочене 

слабости 

Мере унапређења-

активности 

Време 

реализациј

е 

Носиоци 

активнос

ти 

Критеријум

и за 

праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 
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. 

О
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Ч
Е

Н
И

К
А

 

3.1.1. 

Резултати на 

завршном 

испиту/матури 

показују да је 

остварен 

основни ниво 

образовних 

стандарда.  

3.1.2. 

Резултати на 

завршном 

испиту/матури 

показују да је 

остварен 

средњи ниво 

образовних 

стандарда.  

3.1.3. 

Резултати на 

завршном 

испиту/матури 

показују да је 

остварен 

напредни ниво 

образовних 

стандарда.  

 

- Основни ниво 
образовних 

стандарда није 

остварен из 

српског језика у 

ИО Биоска 

(56%), из 

биологије у ИО 

Мокра Гора 

(56%) и у ИО 

Биоска (25% ), и 

из историје у 

свим школама 

(на нивоу школе 

64%). 

- Из хемије је 

проценат 

остварености 

средњег нивоа 
далеко испод 

очекиваних 50%, 

у ИО Биоска је 

0%, на нивоу 

школе свега 

11%. Такође, из 

математике је 

проценат 

остварености 

средњег нивоа 

далеко испод 

50%, у ИО 

Биоска је 0%. 

 

- Напредни 

ниво образовних 

стандарда на 

нивоу школе из 

математике 

остварило је 

само 6% 

ученика, у ИО 

Биоска 0%. Из 

физике у ИО 

Биоска напредни 

ниво није 

остварен (0%).  

 

- Анализа резултата 

завршног испита 

- Узимање у обзир 

резултата са 

завршног испита при 

планирању 

образовно-васпитног 

рада за наредну 

годину и резултата 

пробног завршног 

испита 

 

 

 

- Стручно 

усавршавање 

наставника за 

праћење, вредновање 

и подстицање 

напредовања ученика 

у складу са 

образовним 

стандардима 

(семинар на нивоу 

школе) 

 

 

- Организовање 

припремне наставе 

из предмета који се 

полажу на завршном 

испиту 

 

 

- Освестити код 

ученика значај 

оствареног 

постигнућа на 

завршном испиту за 

наставак школовања 

Септембар-

Октобар 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво 

полугодиш

те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друго 

полугодиш

те 

 

 

 

 

Током 

године 

Педагог 

школе, 

директор, 

предметн

и 

наставниц

и, 

стручна 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

школе, 

одељ. 

старешин

а, 

предметн

и настав. 

Урађена је 

анализа 

резултата 

завршног 

испита. 

Унапређен 

процес 

учења и 

побољшана 

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту. 

 

Наставници 

су стекли 

знања на 

семинару 

која 

примењују у 

пракси. 

 

 

 

 

 

Часови 

прпремне 

наставе се 

редовно 

одржавају. 

 

Ученици 

разумеју 

важност 

завршног 

испита и 

значај 

оствареног 

постигнућа 

на завршном 

испиту 

Презентација и 

записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, табеле, 

графикони 

 

 

Резултати 

завршног 

испита 2018/19. 

године 

 

 

Уверења са 

похађаног 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција о 

реализацији 

припремне 

наставе у 

Дневнику 

осталих облика 

о-в рада 

Резултати 

завршног 

испита 2018/19.  
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3.1.5. Школске 

оцене су у 

складу са 

резултатима на 

завршном/мату

рском/национа

лном испиту.  

 

Школске оцене 

из математике, 

српског језика, 

хемије и 

историје нису у 

складу са 

резултатима на 

завршном 

испиту. Највеће 

одступање на 

нивоу школе је 

из историје – 

1,52, затим из 

математике – 

1,32 и из хемије 

– 1,25, док је из 

српског језика 

одступање 

нешто мање од 

једне оцене – 

0,96. 

 

- Обезбедити 

уједначене и јавно 

доступне 

критеријуме 

оцењивања 

усаглашене са 

образовним 

стандардима. 

 

- Директор школе и 

педагог врше 

инструктивно-

педагошки увид кроз 

посете часовима и 

увид у структуру и 

садржај писмених 

провера знања. 

- Директор школе, 

педагог и одељењске 

старешине прате 

редовност 

оцењивања. 

- Стручно 

усавршавање 

наставника за 

праћење, вредновање 

и подстицање 

напредовања ученика 

у складу са 

образовним 

стандардима 

(семинар на нивоу 

школе) 

Континуир

ано током 

године 

(анализа на 

класификац

ионим 

периодима) 

Педагог 

школе, 

директор, 

предметн

и 

наставниц

и, 

стручна 

већа 

Школске 

оцене су у 

складу са 

резултатима 

на 

завршном/ма

турском/нац

ионалном 

испиту. 

Резултати 

завршног 

испита 2018/19. 

године 
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15. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном 

испиту 

 

Мере 

унапређивања 

образовно-

васпитног рада на 

основу анализе 

резултата ученика 

на завршном 

испиту 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1.  

Обезбедити 

уједначене и јавно 

доступне 

критеријуме 

оцењивања 

усаглашене са 

образовним 

стандардима 

1.1.  Анализа 

резултата 

завршног 

испита 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе, 

стручна већа 

Јун–август Урађена је 

анализа 

резултата 

завршног 

испита. 

Презентација 

и записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, табеле, 

графикони 

1.2. Узимање у 

обзир 

резултата са 

завршног 

испита при 

планирању 

образовно-

васпитног рада 

за наредну 

годину 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе, 

директор 

Август–

септембар 

Унапређен 

процес учења и 

побољшана 

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту. 

Остварена 

постигнућа 

ученика на 

завршном 

испиту 

1.3.  Израда 

распореда 

припремне 

наставе за 

полагање 

завршног 

испита 

Предметни 

наставници, 

директор 

Септембар Направљен је 

реалан распоред 

припремне 

наставе 

усклађен са 

распоредом 

часова тако да 

сви ученици 

имају 

могућност 

похађања 

припремне 

наставе. 

Израђен 

распоред 

припремне 

наставе 

1.4.  

Организовање 

припремне 

наставе из 

предмета који 

се полажу на 

завршном 

испиту 

Наставници 

предмета 

који се 

полажу 

Друго 

полугодиште 

Редовно 

одржавање 

часова 

прпремне 

наставе. 

Евиденција 

одржане 

припремне 

наставе у 

Дневнику 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног рада 

2. 

Организовати 

тестирања 

ученика током 

године ради 

2.1.  

Припремање 

иницијалног 

теста 

Предметни 

наставник 

Август Припремљени 

су иницијални 

тестови. 

Инцијални 

тестови 

2.2.  Предметни Септембар Спроведена су Дневници о-в 
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провере 

постигнућа и 

праћења 

напредовања 

ученика 

Реализација 

иницијалног 

теста и анализа 

постигнућа 

наставници, 

педагог 

школе 

иницијална 

тестирања и 

анализирани су 

резултати 

ученика. 

рада, 

презентација и 

записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

2.3. 

Реализација и 

анализа 

пробних 

тестирања 

ученика осмог 

разреда, 

појачан рад на 

областима на 

којима су 

ученици 

показали низак 

ниво 

постигнућа 

Предметни 

наставници, 

стручна већа, 

педагог 

школе, 

директор 

Октобар-јун На основу 

анализе 

резултата 

ученика 

идентификоване 

су области на 

којима се 

појачано ради 

како би ученици 

остварили што 

боље 

постигнуће.  

Презентација 

и записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, 

записници са 

седница 

стручних већа 

3. Индивидуални 

и групни 

саветодавни рад 

са ученицима 

3.1. Примена 

метода којима 

ће се ученици 

учити примени 

стечених знања 

Предметни 

наставници, 

педагог 

школе 

Током године Ученици су 

оспособљени да 

примене 

стечено знање. 

Дневник о-в 

рада (часови 

одељењског 

старешине), 

Дневник рада 

педагога 

3.2. Освестити 

код ученика 

значај 

оствареног 

постигнућа на 

завршном 

испиту за 

наставак 

школовања 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

школе 

Током године Ученици 

разумеју 

важност 

завршног 

испита и свесни 

су значаја 

оствареног 

постигнућа на 

завршном 

испиту за 

наставак 

школовања. 

Дневник о-в 

рада (часови 

одељењског 

старешине), 

Дневник рада 

педагога 

 

 

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 

квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

 

Мере за 

унапређивање 

доступности 

одговарајућих 

облика подршке 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Боља 

прилагођеност 

ученика којима 

је неопходна 

додатна 

подршка 

1.1. 

Идентификовање 

ученика којима је 

неопходна 

подршка и 

утврђивање врсте  

подршке 

Тим за 

инклузију, 

Тим за 

додатну 

подршку 

ученицима 

Током 

петогодишњ

ег периода 

Идентификовани су 

ученици којима је 

неопходна подршка 

и утврђена је врсте 

подршке. 

Записници са 

седнице 

одељењских 

већа 

1.2. Израда Тим за Током Израђен је Записници са 
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педагошког 

профила ученика 

и мера 

индивидуализаци

је 

додатну 

подршку 

ученицима 

петогодишњ

ег периода 

педагошки профил 

ученика и одређене 

су мере 

индивидуализације. 

састанака 

Тима, 

педагошка 

документација 

1.3. Сагледавање 

потреба за 

израдом и 

применом ИОП-а 

(1, 2, 3) 

Тим за ИО, 

одељењске 

старешине 

Током 

године 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка раде по 

одговарајућем 

ИОП-у и, 

прилагођени су и 

остварују успех. 

Записници са 

седнице 

одељењских 

већа, 

Записници са 

састанака Тима 

1.4. Планирање 

наставе у складу 

са могућностима 

ученика 

(надарених 

ученика и 

ученика са 

сметњама у 

развоју) 

Тим за ИО, 

предметни 

наставници 

Током 

године 

Настава је 

прилагођена 

могућностима 

сваког ученика. 

Припреме за 

час, Записници 

са састанака 

Тима 

1.5. 

Радионичарски 

рад у вези са 

прихватањем 

различитости, 

израда паноа 

Одељењске 

старешине, 

Ученички 

парламенет, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Одржане су 

радионице усмерене 

на подстицање 

заједништва и 

толеранције међу 

ученицима. 

Израђени су панои 

о толеранцији. 

Евиденција у 

Дневницима о-

в рада, 

материјал са 

радионица, 

фотографије 

1.6. 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима са 

циљем подизања 

мотивације код 

ученика 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Повећан ниво 

мотивације и већи 

степен задовољства 

и прихватање 

школе од стране 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка.  

Дневник рада 

педагога 

2. Пружање 

подршке 

ученицима из 

осетљивих 

група 

2.1. 

Обезбеђивање 

прибора за рад и 

уџбеника 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

петогодишњ

ег периода 

Ученицима из 

осетљивих група су 

обезбеђени 

уџбеници и прибор 

за рад. 

Записници са 

састанака Тима 

2.2. Мотивисати 

ученике за 

редовно 

похађање наставе 

(сарадња са 

Центром за 

социјални рад) 

Тим за ИО, 

наставници 

Током 

петогодишњ

ег периода 

Ученици из 

осетљивих група 

редовно похађају 

наставу. 

Записници са 

састанака 

Тима, 

дневници о-в 

рада 

2.3. Испитивање 

индивидуалних 

потреба ученика 

за  укључивање у 

секције 

(анкетирање) 

Вође 

секција, 

педагог 

школе 

Септембар Ученици из 

осетљивих група 

укључени су у рад 

секција на основу 

својих 

интересовања и 

потреба. Садржај 

Анкетни лист, 

резултати 

анкете 
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секција прилагођен 

је могућностима 

ученика. 

3. Пружање 

подршке 

наставницима 

3.1. Помоћ са 

наставницима 

при конципирању 

ИОП-а, праћење 

реализације, 

евалуација 

Тим за ИО, 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

године 

Наставницима је 

пружена помоћ при 

изради ИОП-а, 

праћењу 

реализације и 

евалиацији. 

Записници са 

састанака 

Тимова 

3.2. Јачање 

професионалних 

компетенција 

наставника 

(путем 

предавања, 

саветодавно, 

упућивањем на 

стручну 

литературу, 

организовањем 

семинара) 

Тим за ИО, 

педагог 

школе, Тим 

за стручно 

усавршавање

,  

директор 

Током 

године 

Наставни кадар је 

стручно 

оспособљен за 

пружање подршке 

ученицима. 

Сертификати 

са похађаних 

семинара, број 

наставника 

који су прошли 

обуке, план 

стручног 

усавршавања, 

Записници са 

седница 

Наставничког 

већа 

4. Пружање 

подршке 

родитељима 

4.1. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима у 

циљу јачања 

компентенција за 

прихватање 

ситуације и 

решавање 

проблема 

Педагог, 

одељењски 

старешина 

Током 

петогодишњ

ег периода 

Ојачане су 

компетенције 

родитеља за 

прихватање 

ситуације и 

решавање проблема 

и заинтересовани за 

сарадњу са школом. 

Дневник рада 

педагога 

4.2. Учешће 

родитеља у 

изради ИОП-а 

Тим за 

додатну 

подршку 

Током 

године 

Родитељи активно 

учествују у изради 

ИОП-а.  

Записник са 

састанака 

Тима, 

педагошка 

документација 

5. Сарадња са 

релевантним 

установама и 

организацијама 

5.1. Унапредити 

сарадњу са 

другим 

образовно-

васпитним 

институцијама по 

питању 

инклузивног 

образовања 

(размена 

информација, 

примери добре 

праксе) 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

године 

Унапређена је 

сарадња са другим 

о-в институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

(редовно се 

размењују 

информације и 

прате примери 

добре праксе). 

Записник са 

састанака Тима 

5.2. Унапредити 

сарадњу са 

другим значајним 

институцијама 

(Центар за 

социјални рад, 

Дом здравља, 

Тим за ИО,  

директор 

Током 

године 

Унапређена је 

сарадња са Центром 

за социјални рад, 

Интересорном 

комисијом и другим 

значајним 

институцијама. 

Записник са 

састанака Тима 
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Интерресорна 

комисија, Мрежа 

подршке 

инклузивном 

образовању) 

 

Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

 

Мере превенције 

насиља и 

повећања 

сарадње међу 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Заштита од 

свих облика 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања 

1.1.  

Упознавање 

свих актера 

укључених у 

живот и рад 

установе са 

постојећим 

Правилником о 

понашању у 

школи 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

одељењске 

старешине 

Септембар Сви актери 

школског 

живота 

упознати су са 

Правилником 

о понашању у 

школи. 

Записник са 

састанка Тима, 

Записник са 

родитељских 

састанака 

1.2. Годишње 

анкетирање 

ученика, 

наставника и 

родитеља о 

насиљу у 

школи 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Једном у току 

школске године 

Спроведено је 

анкетирање 

ученика, 

наставника и 

родитеља о 

насиљу у 

школи. 

Анкетни лист, 

резултати 

анкете 

1.3. 

Предузимање 

адекватних 

мера на основу 

анализе 

добијених 

података 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

одељењске 

старешине 

На почетку 

школске године 

На основу 

анализе 

резултата 

анкете, 

предузете су 

адекватне 

мере. 

Записник са 

састанка Тима 

1.4. „Кутија 

поверења“ где 

ће ученици 

моћи анонимно 

да пријаве 

насиље у 

школи 

Педагог 

школе 

Континуирано  Педагог школе 

редовно 

проверава 

„кутију 

поверења“ у 

матичној 

школи и 

издвојеним 

одељењима. 

По сазнању о 

насиљу, 

предузимају се 

даљи кораци. 

Кутија 

поверења која 

се налази у 

холу матичне 

школе и 

издвојеним 

одељењима 

2. Стварање и 

неговање климе 

толеранције, 

прихватања и 

2.1. 

Радионичарски 

рад са децом на 

превентивним 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Континуирано Одржане су 

радионице са 

ученицима у 

циљу 

Материјал за 

радионице, 

фотографије 
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уважавања активностима превентивног 

деловања. 

2.2. Спортске 

активности 

између ученика 

и запослених у 

школи 

Ученици, 

запослени у 

школи 

Током школске 

године 

Одржане су 

спортске 

активности 

између 

ученика и 

запослених у 

школи. 

Фотографије, 

резултати 

учешћа на 

спортским 

активностима 

2.3. Превенција 

насиља кроз 

наставне 

садржаје 

Учитељи и 

наставници 

Током школске 

године 

Наставни 

садржаји 

појединих 

предмета 

деловали су 

превентивно 

на ученике. 

Дневник о-в 

рада 

2.4. Изложба 

дечјих радова 

на тему „Стоп 

насиљу“ 

Ученици, 

учитељи и 

наставници, 

ликовне 

културе, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Једном годишње Организована 

је изложба 

дечјих радова 

на тему „Стоп 

насиљу“.  

Дечији радови, 

фотографије, 

дневници о-в 

рада 

2.5. 

Организација 

учешћа у 

хуманитарним 

акцијама 

Ученици и 

запослени у 

школи 

Током школске 

године 

Организоване 

су 

хуманитарне 

акције у 

школи. 

Фотографије, 

резултати 

учешћа у 

хуманитарним 

акцијама 

2.6. 

Обележавање 

Дана 

толеранције 

(приказивање 

филма, 

радионице, 

израда паноа) 

Ученички 

парламет, 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

педагог 

школе 

Новембар Обележен је 

Дан 

толеранције 

кроз 

приказивање 

филма о 

толеранцији, 

радионице и 

израду паноа. 

Фотографије, 

пано о 

толеранцији 

3. Укључивање 

свих интересних 

група (ученици, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

родитељи, 

старатељи, 

локална 

заједница) у 

развијање и 

реализацију 

програма 

превенције 

3.1. Предавања  

на тему 

превенције 

насиља  у 

организацији 

полиције 

Педагог 

школе, 

припадници 

полиције и 

запослени у 

Дому 

здравља 

Током школске 

године 

Одржана су 

предавања од 

стране 

припадника 

полиције са 

циљем 

превенције 

насиља. 

Дневници о-в 

рада 

3.2. Едукација 

чланова Савета 

родитеља на 

тему заштите 

деце од насиља 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

чланови 

Савета 

родитеља 

Током школске 

године 

Одржана су 

предавања за 

родитеље на 

тему заштите 

деце од 

насиља. 

Родитељи су 

укључени ун 

реализацију 

Записник са 

састанка 

савета 

родитеља 
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програма 

превенције. 

3.3. Сарадња са 

свим 

релевантним 

службама на 

нивоу локалне 

заједнице и 

општине 

Директор, 

педагог 

школе 

Током школске 

године 

Остварена је 

сарадња са 

релевантним 

службама на 

нивоу локалне 

заједнице и 

општине. 

Дописи 

упућени 

релевантним 

службама 

4. Подизање 

нивоа свести и 

повећање 

осетљивости 

свих актера 

укључених у 

живот и рад 

установе за 

препознавање 

насиља, 

занемаривања, 

злостављања и 

дискриминације 

4.1. 

Организовати 

радионице за 

наставнике и 

родитеље на 

тему насиља 

(превенција, 

препознавање, 

нивои насиља, 

поступање у 

случају 

насиља...) 

Педагог 

школе 

Током школске 

године 

Одржане су 

радионице за 

наставнике и 

родитеље на 

тему насиља: 

превенција, 

препознавање, 

нивои насиља, 

поступање у 

случају 

насиља... 

Материјали са 

радионица, 

фотографије 

4.2. Едукација 

ученика о 

насиљу и 

заштити од 

насиља кроз  

часове 

одељењског 

старешине и 

радионице  

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током школске 

године 

Ученици се 

едукују о 

насиљу и 

заштити од 

насиља кроз 

часове 

одељењског 

старешине и 

радионице. 

Дневник о-в 

рада, програм 

рада 

одељењског 

старешине, 

Дневник рада 

педагога, 

материјали са 

радионице 

 

Мере превенције осипања ученика 

 

Мере 

превенције 

осипања 

ученика 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Подстицати 

редовно 

похађање 

наставе 

1.1.Стална 

контрола и  

праћење   

присуства  

ученика 

наставном  

процесу 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Присуство 

ученика 

наставном 

процесу се 

континуирано 

прати и 

контролише. 

Дневници о-в 

рада, Записник 

са седница 

одељењских 

већа 

1.2. 

Идентификовање 

ученика који 

нередовно долазе 

у школу 

Одељењске 

старешине 

Током 

године 

Идентификовани 

су ученици који 

нередовно 

похађају наставу. 

Дневници о-в 

рада 

1.3. 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима који 

нередовно 

похађају наставу 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Обављени су 

индивидуални 

разговори са 

ученицима са 

циљем 

откривања 

разлога 

Дневник рада 

педагога 
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изостајања са 

наставе и 

мотивисања 

ученика за 

редовно 

похађање 

наставе. 

1.4. Укључивање 

ових ученика у  

ваннаставне 

активности школе 

у складу са  

њиховим 

склоностима  и 

интересовањима 

Наставници Током 

године 

Ученици који 

нередовно 

похађају наставу 

укључени су у 

ваннаставне 

активности у 

складу са 

њиховим 

интересовањима. 

Дневник 

осталих 

облика о-в 

активности 

 

 

2. 

Укључивање 

родитеља у 

рад школе 

 

 

2.1. Сарадња са 

родитељима 

ученика на 

мотивацији 

ученика за 

редовно похађање 

наставе 

 

 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

школе 

 

 

Током 

петогодишњ

ег периода 

 

 

Остварена је 

сарадња са 

родитељима на 

мотивацији 

ученика и 

редовној 

контроли 

похађања 

наставе. 

 

 

Дневник рада 

педагога 

2.2.Правовремено  

извештавање 

родитеља о  

изостајању  

ученика са 

наставе и даља 

контрола  у 

складу са 

Законом 

 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

секретар 

школе 

Током 

године 

Школа 

правовремено 

извештава 

родитеље о 

изостајању 

ученика са 

наставе и 

поступа даље у 

складу са 

Законом.  

Дописи 

послати 

родитељима 

2.3. Контактирати 

Центар за 

социјални рад и 

обавестити их о 

нередовном 

похађању наставе 

од стране 

појединих 

ученика 

Директор, 

педагог 

школе 

Током 

године 

Центар за 

социјални рад је 

обавештен о 

нередовном 

похађању 

наставе од 

стране појединих 

ученика. 

Допис за ЦСР 

3. 

Промовисање 

рада школе у 

локалној 

заједници 

 

3.1. Посета деце 

предшколског 

узраста 

учионицама,  

једном школском 

часу  у нижим 

разредима да 

осете позитивну 

климу у школи 

 

Учитељи  Мај Деца 

предшколског 

узраста, будући 

прваци, посетили 

су један школски 

час у нижим 

разредима и 

упознали се са 

учитељима, 

старијим 

Запис у 

дневницима о-

в рада, 

Записник са 

Тима за 

подршку 

новоуписаним 

ученицима 
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ученицима, 

простором 

школе, 

библиотеком... 

 

 

3.2. Промовисање 

успеха ученика на 

завршном испиту, 

такмичењима и 

ваннаставним 

активностима 

Директор, 

наставници 

задужени за 

сајт школе, 

сви 

запослени у 

школи 

Током 

године 

Успех ученика 

на завршном 

испиту, 

такмичењима и 

ваннаставним 

активностима 

редовно се 

промовише на 

сајту школе и у 

медијима када се 

за то укаже 

прилика. 

Сајт школе, 

медији 

3.3. Отварање 

школе према 

локалној 

заједници 

(организовање 

Дана отворених 

врата, изложби, 

приредби, 

културно-

уметничких 

дешавања...) 

Директор, 

педагог 

школе, 

наставници 

Током 

године 

Организовани су 

Дани отворених 

врата. Школа је 

постала центар 

културних 

дешавања у 

заједници. 

Фотографије 

са 

организованих 

дешавања 

 

Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања  који превазилазе садржај 

појединих наставних предмета 

 

Друге мере 

усмерене на 

достизање 

циљева 

образовања и 

васпитања   

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Унапређивање 

културне и 

јавне 

делатности 

школе 

1.1. 

Организовање 

школских 

свечаности 

поводом 

пригодних 

датума (пријем 

првака, Дан 

школе и 

Савиндан, 

завршетак 

школске 

године...) 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе, 

директор 

По школском 

календару 

Орагнизоване 

су и успешно 

одржане 

свечаности: 

добродошлица 

за прваке, Дан 

школе, 

Савиндан, 

завршетак 

школске 

године... 

Дневници о-в 

рада, 

записници са 

седница 

Наставничког 

већа, 

фотографије 

 

1.2. Обележавање 

Дечје недеље 

 

Наставници, 

учитељи, 

педагог 

 

Oктобар 

 

Обележена је 

Дечја недеља. 

 

Дневници о-в 

рада, 

фотографије, 
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школе панои 

1.3. Израда 

новогодишњих и 

божићних 

честитки 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе 

Децембар Честитке које 

су осмислили 

и израдили 

ученици су 

послате 

сарадницима. 

израђене 

честитке које 

су послате 

сарадницима, 

фотографије, 

Дневници о-в 

рада 

1.4. Учествовање 

на ликовним и 

литерарним 

конкурсима 

Наставници 

српског 

језика и 

ликовне 

културе 

По објављеним 

конкурсима 

Радови 

ученика су 

послати на 

ликовне и 

литерарне 

конкурсе. 

Пријаве за 

конкурс, 

ликовни и 

литерарни 

радови 

ученика 

1.5. Обележавање 

8. марта 

Учитељи, 

педагог 

школе 

Март Обележен је 8. 

март. 

Дневници о-в 

рада, 

форографије 

1.6. Украшавање 

васкршњих јаја 

декупаж 

техником 

Педагог 

школе и 

ученици 

Април Украшена су 

дрвена 

васкршња јаја 

декупаж 

техником и 

изложена у 

холу школе. 

Фотографије 

2. 

Промовисање 

спортских 

активности и 

развој спорта 

2.1.Организовање 

кроса млађих и 

старијих разреда 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

учитељи 

Октобар, мај Организован 

је крос 

ученика 

млађих и 

старијих 

разреда. 

Фотографије 

2.2. Излети и 

шетње у природи 

Учитељи, 

наставници, 

педагог 

школе 

Април/мај Организовани 

су излети и 

шетње у 

природи. 

Фотографије 

2.3. 

Организовање 

спортских 

такмичења 

ученика, 

наставника и 

родитеља 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Крај наставне 

године 

Организована 

су спортска 

такмичења 

ученика, 

наставника и 

родитеља.  

Фотографије 

 

План припреме за завршни испит 

 

План 

припреме за 

завршни 

испит 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријум

и за 

праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Школско 

иницијално 

тестирање 

1.1. Иницијално 

тестирање 

Наставници Септембар Урађено је 

иницијално 

тестирање 

ученика. 

Дневници о-

в рада, 

иницијални 

тестови 

1.2. Анализа 

резултата 

иницијалног 

тестирања 

Наставници, 

педагог 

школе 

Септембар Анализирани 

су резултати 

иницијалног 

тестирања. 

Остварени 

резултати 

ученика, 

анализа, 
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извештаји, 

записник са 

седница 

одељењских 

већа 

1.3. Рад на 

отклањању уочених 

слабости у знањима 

Наставници Септембар На основу 

анализе 

резултата 

иницијалног 

тестирања 

израђен је 

план за 

отклањање 

уочених 

слабости у 

знањима. 

План рада за 

отклањање 

уочених 

недостатака 

у знању 

ученика 

2. Пробно 

тестирање 

2.1. Пробни 

завршни испит 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Април Организован 

је и 

спроведен 

пробни 

завршни 

испит за 

ученике 

осмог 

разреда. 

Дневници о-

в рада, 

пробни 

тестови 

2.2. Анализа 

резултата пробног 

завршног испита, 

сагледавање нивоа 

остварености 

стандарда 

постигнућа 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда, 

педагог 

школе 

Април Анализирани 

су резултати 

пробног 

тестирања и 

нивои 

оствареност

и стандарда 

постигнућа. 

Остварени 

резултати 

ученика, 

анализа, 

извештаји, 

записник са 

седница 

одељенских 

већа и 

Наставничко

г већа, 

презентација 

2.3. Појачан рад на 

областима на 

којима су ученици 

показали низак 

ниво постигнућа 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Април-Мај Идентифико

ване су 

области на 

којима је 

потребно 

појачано 

радити и 

израђен је 

план  рада за 

превазилаже

ње 

недостатака 

у знању. 

План рада за 

отклањање 

уочених 

недостатака 

у знању 

ученика у 

одређеним 

областима 

3. Одредити за 

сваку 

школску 

годину тим 

наставника 

3.1. Обезбедити 

збирке тестова за 

завршни испит 

Директор Према плану 

Министарства 

просвете и 

спорта 

Обезбеђене 

су збирке 

тестова за 

завршни 

испит. 

Збирке 

тестова 
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који ће 

водити 

припрему и 

активности 

око припреме 

ученика за 

завршни 

испит 

3.2. Направити 

распоред часова 

припремне наставе 

за завршни испит 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Септембар Направљен 

је реалан 

распоред 

рада 

усклађен са 

распоредом 

часова тако 

да сви 

ученици 

имају 

могућност 

похађања 

припремне 

наставе. 

Распоред 

припремне 

наставе за 

завршни 

испит 

3.3. Спровођење 

припремне наставе 

за групу предмета 

са завршног испита 

Наставници 

чији се 

предмети 

полажу на 

завршном 

испиту 

Друго 

полугодиште 

Реализована 

је припремна 

настава за 

предмете 

који се 

полажу на 

завршном 

испиту. 

Дневници 

осталих 

облика о-в 

рада 

4.  

Израда 

Акционог 

плана за 

полагање 

завршног 

испита за 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка 

4.1. Попуњавање 

табеле у Смернице 

за полагање 

завршног исита на 

крају обавезног 

образовања за 

ученике којима је 

потребна додатна 

образовна подршка, 

слање података 

Школској управи 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке, 

предметни 

наставници, 

педагог 

школе 

Мај Израђен је 

Акциони 

план за 

плагање 

завршног 

испита за 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна 

подршка. 

Записник са 

састанка 

Тима 

5. 

Информисати 

родитеље 

ученика осмог 

разреда о 

полагању 

завршног 

испита 

5.1. Упознавање 

родитеља са фазама 

у припреми и 

полагању завршног 

испита, као и о 

фазама везаним за 

упис ученика у 

средњу школу 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

педагог 

школе 

Друго 

полугодиште 

Родитељи су 

упознати са 

фазама у 

припреми и 

полагању 

завршног 

испита и 

поступком 

уписа 

ученика у 

средњу 

школу. 

Записници 

са 

родитељских 

састанака 

 

План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 
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План 

укључивања 

школе у 

националне 

и 

међународне 

развојне 

пројекте 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. 

Оформити 

Тим за 

пројекте 

1.1. У складу са 

интересовањима 

и способностима 

запослених 

формирати 

пројектни тим и 

поделити улоге 

Директор Август/септембар Оформљен је 

Тим за 

пројекте и 

именовани су 

чланови. 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

2. 

Едуковати 

чланове 

тима 

2.1. 

Проналажење 

одговарајућих 

обука за чланове 

Тимаи 

обезбеђивање 

средстава за 

обуке 

Директор, 

педагог 

школе, 

чланови 

пројектног 

тима 

Септембар  Пронађене су 

адекватне 

обуке за 

чланове Тима 

за пројекте и 

обезбеђена су 

средства за 

обуке. Чланови 

Тима су 

прошли и 

савладали 

потребне 

обуке. 

Извештај о  

стручном 

усавршавању, 

уверења о 

похађаним 

обукама, 

записник са 

састанка Тима  

3. Активно 

учествовати 

у 

пројектима 

3.1. Повезивање 

са 

организацијама 

које се баве 

писањем 

пројеката (РРА 

Ужице, тим за 

пројекте у 

оштини...) 

Руководилац 

Тима за 

пројекте 

Током 

петогодишњег 

периода 

Константна 

добра сарадња 

са 

организацијама 

које се баве 

писањем 

пројеката. 

Остварена 

сарадња са 

организацијама, 

заједнички 

пројекти 

3.2. Редовно 

пратити 

конкурсе и 

аплицирати 

Чланови 

Тима за 

пројекте 

Током 

петогодишњег 

периода 

Чланови Тима 

редовно прате 

конкурсе и 

аплицирају. 

Пријава на 

конкурс 

3.3. Писање 

пројеката, 

редовно 

окупљање 

тимова 

Чланови 

Тима за 

пројекте 

Током 

петогодишњег 

периода 

Чланови Тима 

се редовно 

окупљају и 

пишу пројекте. 

Записници са 

састанака Тима 

 

 

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

 

Мере за 

увођење 

иновативних 

метода наставе, 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 
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учења и 

оцењивања 

ученика 

1. 

Унапређивање 

наставе 

1.1. Обука 

наставника за 

коришћење 

информационих 

технологија у 

настави 

Тим за 

стручно 

усавршавање, 

наставник 

информатике 

Током 

године 

Већина 

наставника је 

оспособљена за 

коришћење 

информациони

х технологија у 

настави 

Материјали са 

обуке, 

извештај о 

реализованој 

обуци 

1.2. Коришћење 

савремених и 

разноврсних 

наставних 

метода, облика 

и средстава  

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника 

користи 

савремене и 

разноврсне 

наставне 

методе, облике 

и средства: 

проблемска 

настава, учење 

откривањем, 

пројектна 

настава, 

интегративна 

настава, 

настава уз 

помоћ 

компјутера, 

итд. 

Дневне 

припреме 

наставника, 

материјали са 

часова 

2. Ефикасније и 

успешније 

учење 

2.1. Сарадња са 

педагогом 

приликом 

припремања за 

наставу – избор 

метода и облика 

рада, израда 

дидактичког 

материјала за 

иновирање о-в 

рада 

 

 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника 

примењује 

нове методе 

извођења 

наставе, учења 

и оцењивања. 

Већа 

мотивисаност, 

радозналост и 

бољи успех 

ученика.  

Дневне 

припреме 

наставника 

2.2. Упућивање 

ученика на 

коришћење 

других извора 

информација 

осим уџбеника 

(књиге, 

часописи, 

интернет) 

Наставници, 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

библиотекар, 

наставник 

информатике 

Током 

године 

Ученици 

успешно 

користе друге 

изворе 

информација 

осим уџбеника. 

Продукти рада 

ученика 

3. Коришћење 

примера добре 

праксе 

3.1. Реализација 

угледних часова 

– прикладан 

облик 

упознавања са 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Реализовани су 

угледни часови 

где су 

наставницима 

представљене 

Дневник о-в 

рада, протокол 

за праћење 

угледног часа, 

дневна 
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иновацијама и 

подстицања 

наставника за 

њихову 

примену 

иновације. 

Наставници 

иницирају 

увођење 

иновација у 

процес наставе. 

припрема за 

час 

3.2. Размена 

примера добре 

праксе 

Стручна већа Током 

године 

Примери добре 

праксе 

размењени су 

на седницама 

стручних већа, 

путем имејл-

адреса, сајта 

школе... 

Записник са 

стручних већа, 

примери добре 

праксе 

3.3. Примена 

наученог са 

семинара 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

Већина 

наставника у 

свој рад 

имплементира 

знања стечена 

на семинарима. 

Дневна 

припрема 

наставника, 

протокол за 

посматрање 

наставног часа 

4. 

Превазилажење 

тешкоћа у 

учењу и 

унапређивање 

успеха ученика 

 

4.1. 

Организовати 

ученике тако да 

бољи ученици 

помажу 

слабијим 

Наставници, 

одељењски 

старешина, 

педагог  

Током 

године 

Слабији 

ученици 

остварују 

напредак уз 

помоћ бољих 

ученика. 

Продукти и 

оцене ученика 

4.2. Едукативне 

радионице за 

ученике о 

методама и 

техникама 

ефикасног 

учења  

Педагог Током 

године 

Реализоване су 

радионице за 

ученикео 

методама и 

техникама 

ефикасног 

учења. 

Ученици су 

оспособљени 

за њихову 

примену и 

научени како 

да уче. 

План 

радионице, 

материјали, 

фотографије 

4.3. Анализа 

успеха ученика 

(тромесечје, 

полугодиште, 

крај) у функцији 

унапређивања 

успеха 

Наставници, 

педагог 

Током 

године 

На крају сваког 

класификацион

ог периода 

урађена је 

анализа успеха 

ученика и на 

основу ње су 

донете мере за 

унапређивање 

успеха. 

Записник са 

седнице 

одељењских 

већа, 

Наставничког 

већа, 

презентација, 

подаци о 

успеху 

ученика 

5. Подизање 

интересовања 

родитеља за 

успех свог 

детета 

5.1. 

Укључивање 

родитеља у 

видове подршке 

ученицима који 

имају 

потешкоћа у 

Одељењски 

старешина, 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

Током 

године 

Родитељи су 

укључени у 

видове 

подршке 

ученицима 

који имају 

потешкоћа у 

Записник са 

састанка Тима, 

педагошка 

документација 
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учењу учењу. 

5.2. 

Организовање 

предавања за 

родитеље на 

тему успешног 

учења, помоћ 

ученику при 

преласку са 

разредне на 

предметну 

наставу, итд. 

Педагог, 

одељењски 

старешина 

Једном 

годишње 

Ојачане су 

родитељске 

компетенције 

за васпитање 

деце и помоћ 

при 

превазилажењу 

тешкоћа у 

учењу. 

Записник са 

одржаног 

предавања, 

Дневник рада 

педагога, 

презентација 

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

План 

напредовања и 

стицања звања 

наставника и 

стручних 

сарадника 

 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Критеријуми за 

праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

1. Представљање 

правилника о 

сталном 

стручном 

усавршавању и 

стицању звања 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

1.1. 

Упознавање 

наставника 

са условима 

и 

процедурама 

за  стицања 

звања 

Директор, 

секретар, Тим 

за стручно 

усавршавање 

Прво 

полугодиште 

Наставници су 

упознати са са 

условима и 

процедурама за  

стицања звања. 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, 

записник са 

састанка Тима 

за СУ 

2. Подношење 

захтева 

заинтересованих 

наставника за 

стицање звања и 

спровођење 

процедуре за 

стицање звања 

2.1. 

Покретање 

процедуре за 

стицање 

звања 

Директор, 

секретар, Тим 

за стручно 

усавршавање 

Током 

године 

Поднети су 

захтеви 

заинтересованих 

наставника и 

покренуте су 

процедуре за 

стицање звања. 

Поднет захтев 

Напомена:  

Конкретнији План ће се сачинити након подношења иницијатива наставника. 

 

 

 

Друга питања од значаја за развој школе 

 

Друга питања 

од значаја за 

развој школе 

Активност 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријуми 

за праћење 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 
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1. Примена 

интердисципли

нарог приступа 

настави 

1.1. Наставни 

процес 

осмишљава и 

реализује више 

предметних 

наставника  

Предметни 

наставници 

Током године У настави се 

примењује 

интердисципли

нарни приступ 

– наставници 

различитих 

предмета 

реализују 

заједничко 

предавање на 

исту тему. 

Развијене су 

међупредметне 

компетенције. 

Дневник о-в 

рада, план 

интегративне 

наставе 

 

 

 

 

 

СПИСАК НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА ОД УЧЕНИКА 

 

У току шк. 2018/2019. године, школа од ученика, уз сагласност родитеља,  потражује новац за следеће 

намене, и то: 

 

- За осигурање ученика 

- За екскурзије и излете ученика 

- За накнаду причињене штете на школским објектима од стране ученика 

- За фотографисање ученика 

- За чланство у Црвеном крсту 

- За дечије часописе  

- За Дечији савез (добродошлицу и беџ за ученике првог разреда) 

- За културне активности (улазнице за позоришне представе, биоскоп, изложбе и сличне културне 

манифестације). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  школе                                               Председник Школског одбора 

  

__________________                                  ___________________________ 

Драгица Лучић                                                        Данијела Мијаиловић 

 

 

 

 

 

 


