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 I  УВОДНИ ДЕО 

 

 

    Основна школа у Влашкој основана је 1851.године и као таква радила је пуних 100 година. Од 

1951/52.године уписана је прва генерација ученика у пети разред, а школске 1954/55. године 

постала је осморазредна школа. Име ’’Бора Лазић’’ школа је добила 1955/56.год. по истакнутом 

борцу из Влашке. На дан ослобођења Младеновца 12.октобра школске 1963/64.године почело се 

са радом у новој школској згради (данашњој) заједно са издвојеним одељењима у Америћу и 

Сенаји. Од 1989/90.године припојени смо основној школи ’’Момчило Живојиновић’’ и заједно 

радимо до краја школске 1993/94.године. Поново се одвајамо и почињемо самостално да радимо 

школске 1994/95.године са истим издвојеним одељењима у Америћу и Сенаји. 

    Прослављамо Дан школе 9.маја као и школску славу –Светог Саву. 

 

 

   Годишњи планом рада школе обухвата целокупну делатност школе и произилази из утврђених 

докумената, захтева и закључака: 

    -  јединства основа основног образовања и васпитања  

    -  заједнички план и програм васпитно-образовног рада, 

    -  искуства у досадашњем раду и оствареним резултатима, 

-  закона о основној школи  Републике Србије, 

-  захтева за што бољим остварењем васпитне функције школе, 

-  материјално-техничким условима рада школе. 

 

   Овај план има задатак да обезбеди подизање квалитета рада школе као целине свих њених 

планова и образовних чинилаца у друштвеној средини, што захтева конкретизацију свих 

васпитно-       

-образовних задатака 

 

 

 

 

 

 

     УСЛОВИ  РАДА ШКОЛЕ 

      

     Просторно-материјални услови у целини су задовољавајући и у функцији задовољења 

стандардних потреба за организацију живота и рада школе. Опремљеност наставним средствима 

и  

потребним инвентаром не задовољавају потребе за наставни рад у потпуности, па је зато 

потребно 

редовно опремање истих. Салу за физичку културу користимо заједно са КУД-ом у просторијама 

Дома културе, који су за то намењене. Овакво коришћење као и сама сала нису примерене 

школским потребама, па смо зато планирали изградњу фискултурне сале у школском дворишту.  
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II  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 

 

Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања младих генерација 

које друштво дефинише и поставља као обавезу сваке школе. 

Циљеви и задаци изражени су у Уставу, Закону о основној школи, Наставном 

плану и програму основног васпитања и образовања, Школском програму. 

У План рада уграђена су искуства и резултати постигнути у претходној години 

као и закључци стручних органа школе, Савета родитеља школе и ученичких 

организација школе. 

 

Основни задаци за школску 2017/2018. годину, дефинисани овим Планом 

проистичу из следећих полазних основа програмирања: 
 

        

 
* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 67/2013 од 31.7.2013. године, 

* Измене и допуне правилника о полагању завршног испита- '' Службени гласник РС 
број 1/2014; 

*Закон о уџбеницима- ''Службени гласник РС'' бр.68/2015. 

* Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за други циклус 
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 
образовања и васпитања / Сл.гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2017;/ 

*Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања/ Сл.гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2017;/ 

* Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 
језик  /Сл.гласник РС, број 78/2017, од 18.08.2017./ 

 

 

     
 

 * Закон о основном образовању и васпитању ('' Службени гласник Р.Србије бр. 55/13); 

* Закон о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник републике Србије“, бр. 

72/09, 52/11 i 55/13) 

 

* Правилник о оцењивању ученика основне школе ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 

93/2004, 74/11 i 67/13 ); 

 

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

стручних сарадника- Службени гласник Р.Србије бр.72/09, 52/11, 55/13.  

 

* Правилник о програму свих облика  рада стручних сарадника- Службени гласник Р:Србије бр. 

72/09 и 52/11. 

 

*  Правилник  о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу  основног 

образовања и васпитања- '' Службени гласника Р:Србије – Просветни гласник'' број 7/10. 

 

* Правилник о школском календару за школску 2017/2018. годину; 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Школски простор у Влашкој 

 

- учионица за наставу.............................................................. .6 

- учионица за предшколско васпитање.................................. 1 

- наставничка канцеларија са библиотеком............................1 

- канцеларија директора школе................................................1 

- канцеларија за секретара и шефа рачуноводства ............... 1 

- канцеларија за психолога .......................................................1 

- кухиња са трпезаријом............................................................1 

- котларница...............................................................................1 

- просторија за магацин.............................................................2 

- купатило...................................................................................1 

- WC кабина................................................................................7 

- пољски WC...............................................................................4 

 

Школски простор у Америћу 

 

- учионице за наставу................................................................ 2 

- учионице за предшколско васпитање....................................1 

- канцеларија за наставнике.......................................................1 

- трпезарија за сервирање хране................................................1 

- простор за магацин...................................................................1 

- WC кабина.................................................................................2 

 

Школски простор у Сенаји 

 

- учионица за наставу................................................................. 2 

- учионица за предшколско васпитање.....................................2 

- трпезарија за сервирање хране................................................1 

- канцеларија за наставнике.......................................................1 

- просторија за помоћног радника.............................................1 

- просторија за магацин..............................................................1 

-    WC кабина.................................................................. ...............2 

 

 

 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА 

ТЕЛЕВИЗОР 1 ЛАП ТОП 1 

ДВД 1 ВИДЕО БИМ 1 

ФОТОКОПИР 3 ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТ 1 

СКЕНЕР 2 КОМПЈУТЕР 21 

ШТАМПАЧ 5 КАСЕТОФОН 2 
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ'' БОРА ЛАЗИЋ''  

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ 

ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ МИРЈАНА БУГАРСКИ 

БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ СПОМЕНКА СОСКИЋ 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ НИКОЛА ЗАФИРОВ 
 

 

НАСТАВНИЦИ  ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК /  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ СУЗАНА ЈОВАНАОВИЋ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЈАДРАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ 

ГЕОГРАФИЈА РАДИЦА ЈАЋИМОВИЋ 

ИСТОРИЈА / ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ДАНИЈЕЛА МИЈАИЛОВИЋ 

МАТЕМАТИКА САША ДОБРИЋ 

ХЕМИЈА АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ФИЗИКА МИРЈАНА ИЛИЋ 

БИОЛОГИЈА ВЛАДАН НЕШИЋ 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ / 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ЗОРИЦА МИЛЕТИЋ 

ЛИКОВНА КУЛТУРА БОЈАН  ЖИВАНИЋ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА МАЈА ПАУНОВИЋ РИСТОВИЋ 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ/ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- 
ИЗАБРАНИ СПОРТ 

МИЛЕНА ИЛИЋ 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СНЕЖАНА НИКОЛИЋ 

 
ВЕРСКА НАСТАВА 

ГОРАН АВРАМОВИЋ 

РАДОСЛАВ ДАВИДОВИЋ 

 
 
 
НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

ВИОЛЕТА НИНКОВИЋ 

ИВАНА КОЈИЋ 

ЈАСМИНА ЛАЗИЋ 

ВЕРОСЛАВ ТОДОСИЋ 

АНАСТАСИЈА МИЛОЈЕВИЋ 

САША ЈОВАНОВИЋ 

ЈАСМИНА ИЛИЈЕВИЋ  

ЈАСМИНА ЈЕЛИЋ 

РАЧУНОПОЛАГАЧ ВУКАШИН АЛЕКСАНДРОВИЋ 

ДОМАР/ЛОЖАЧ МОМИР МИЛИСАВЉЕВИЋ 

ДОМАР ПЕТАР ЈАНКОВИЋ 
СЕРВИРКА/ СПРЕМАЧИЦА МИЛКА СТАНКОВИЋ 
 
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

МИРЈАНА МАРККОВИЋ 

МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ 
 

 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ: 34 РАДНИКА 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

 

ВЛАШКА 

РАЗРЕД БРОЈ  

УЧЕНИКА 

 

М 

 

Ж 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА ПОСЕЧАН БРОЈ 

УЧЕНИКА 

1. 10 7 3 1  

2. 13 5 8 1  

3. 15 6 9 1  

4. 11 7 4 1  

5. 14 8 6 1  

6. 14 7 7 1  

7. 19 12 7 1  

8. 16 10 6 1  

     Свега: 1-8. 112 62 50 8 14.00 

 

АМЕРИЋ- издвојено одељење 

 

1. 2 1 1 1 3,5 

2. 5 4 1   

3. 5 3 2 1 3,0 

4. 1 1    

Свега: 1-4. 13 9 4 2 6,5 

 

СЕНАЈА – издвојено одељење 

 

1. 4 3 1 1 5,0 

2. 4 1 3   

3. 6 3 3 1 4,5 

4. 5 3 2   

Свега:  1- 4. 19 10 9 2 9,5 

УКУПНО: 144 81 63 12 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Одељења у Америћу и Сенаји комбинована су тако да I  и III разред чинe једно, а  II и 

IV разред  друго одељење.  
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ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ-СМЕРНИЦЕ 
  

 

  

  - Организација живота и рада у школи засниваће се на еластичнијем, толерентнијем и 

непосреднијем сарадничком односу на релацији наставник-наставник, наставник-родитељ, 

наставник-ученик у циљу стварања услова за изграђивање савременијег стила рада и климе 

засноване на поверењу, разумевању, толеранцији и подстицању креативности ученика.  

  - Усаглашавање Статута школе, организације и начина рада са Законом о основама 

система образовања и васпитања  

  - Школски развојни план; 

  - Подизање квалитета наставе коришћењем савремених метода, облика рада и наставних 

средстава ; 

  - Вредновање и самовредновање рада квалитета школе ; 

  - Програм за заштиту деце од насиља ; 

  - Инклузивна настава- индивидуално-образовни програм ; 

  - Развијање културних и других потреба ученика кроз организовање различитих културно-

забавних, спортско-рекреативних програма и акитности ученика у слободном времену.  

  - Укључивање свих наставника у специјализоване семинаре за рад по измењеном 

наставном плану и програму. Организовање стручног усавршавањa наставника у оквиру 

стручних већа за област предмета.  

  - Интензивирање педагошко-психолошког и ужег стручног усавршавања наставника ради 

суштинске трансформације школе у правцу јачања њене васпитне образовне функције.  

  - Сарадња са ваншколским институцијама  

  - Подстицање размене искустава наставника са васпитно-образовним особљем других 

школа.  

 

 

           

 

 

ШКОЛА И ДРУШТВЕНА СРЕДИНА 

 

    Приликом реализације васпитно-образовног рада школа ће сарађивати са следећим 

институцијама и објектима: 

 

 Министарство просвете, које финансира основу делатност, 

 Грaдски секретеријат за образовање, који обезбеђује средства за материјалне трошкове, 

 Стручна друштва која имају задатак да обезбеђују стручно усавршавање наставника, 

 Центар за социјални рад, који учествује у решавању проблема ученика , 

 Месна заједница у којој се реализује друштвено користан рад, 

 Дом здравља који је задужен за здравствену заштиту ученика, 

 Радио и ТВ Младеновац који су задужени за јавну и културну делатност, 

 Основне школе, Гимназија и Техничка школа задужене за праћење рада и успеха ученика, 

упознавање са условима уписа, такмичења, сарадње стручних актива. 
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   IV  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик  5 180 5 180 5 180 5 180 

 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и 
друштво 

- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Здравствено 
васпитање *** 

1 36 1 36     

УКУПНО: А 20 720 21 756 20 720 20 720 
Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

                        

1. Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  1  36  1  36  1  36  

2. Народна 
традиција 

    1  36    

3. Лепо писање      1    36          

4. Чувари природе   1 36     

5. Од играчке до 
рачунара 

      1 36 

 УКУПНО: Б 2  72 2  72 2  72  2 72  
УКУПНО: А + Б 22  792 23  828  23 828 23  828 

*** Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области здравственог 

васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика и интегрисаним тематским 
планирањем кроз обавезне и изборне предмете  
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 

Ред. 
број 

Облик 
образовно-

васпитног рада 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна 
настава 

21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска 
настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Настава у 
природи** 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

4. Додатни рад - - - 1 36 

 

 

 

Ред. 
број 

ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час 
одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, 
техничке, 
хуманитарне, 
спортске и 
културне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана годишње 
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НАСТАВНИ ПЛАН 
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

  3 Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

  4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

  5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

  6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

  7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

  8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

  9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Информатика и 
рачунарство 

1 36 - - - - - - 

13. Физичко и здравствено 
васпитање 

2 72+54 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 24 864 24 864 26 936 26 884 

 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

                      

1. Верска настава/ 
Грађанско васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање - 
изабрани спорт 

  1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 3 108 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 
број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

                      

1. Информатика и 
рачунарство 

  1 36 1 36 1 34 

 УКУПНО: А + Б + В 27 972 29 1044 31 1116 31 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27 972 28 1008 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне 
активности 

1 36 1 36     

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

  
 
 

Ред. 
број 

ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 
РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1.   Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Ваннаставне 
активности 

1 36 1 36 1 36 1 36 

   Екскурзија До 2 дана год. До 2 дана год. До 2 дана год. До 3 дана год. 
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ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИЦИМА 

 

ОДЕЉЕЊСКО  СТАРЕШНСТВО 

Разред ВЛАШКА АМЕРИЋ СЕНАЈА 

1/1 КОЈИЋ ИВАНА МИЛОЈЕВИЋ 

АНАСТАСИЈА 

1/2 -3/2  

ЈЕЛИЋ ЈАСМИНА 

 1/3- 3/3 2/1 ЛАЗИЋ ЈАСМИНА 

3/1 ТОДОСИЋ ВЕРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ САША 

2/2 – 4/2 

ИЛИЈЕВИЋ 

ЈАСМИНА 

2/3 – 4/3 
4/1 ВИОЛЕТА НИНКОВИЋ 

5/1 ЈОВАНОВИЋ СУЗАНА   

6/1 ДОБРИЋ САША   

7/1 ЈОВАНЧЕВИЋ ЈАДРАНКА   

8/1 НЕШИЋ ВЛАДАН   

 

        

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА и АКТИВА 

Стручно веће МЛАЂИХ  разреда Тодосић Верослав 

Стручно већа за област ДРУШТВЕНИХ наука Мијаиловић Данијела 

Стручно веће за област ПРИРОДНИХ наука Добрић Саша 

Стручни актив за РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ Лазић Јасмина 

Стручни актив за развој ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА Јовановић Сузана 

Стручни актив за САМОВРЕДНОВАЊЕ Илијевић Јасмина 

 

РУКОВОДИОЦИ  ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

Одељењско веће за МЛАЂЕ разреде Лазић Јасмина 

Одељењско веће за СТАРИЈЕ разреде Милетић Зорица 

 

КООРДИНАТОРИ  ТИМОВА  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Јованчевић Јадранка 

Тим за професионалну оријентацију Јованчевић Јадранка 

Тим за инклузивно образовање Мирјана Бугарски 

Тим за појачани васпитни рад са ученицима Мирјана Бугарски 

Тим за израду школског летописа, сајта и 

школског маркетинга 

 

Нешић Владан 

Тим за израду школског листа Нешић Владан 

Тим за организацију школских приредби Сузана Јовановић 

 

   ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

1. Организација подмлатка Црвеног крста ---------------------------- Тодосић Верослав 

2. Фолклорна секција                               ---------------------------------Лазић Јасмина 

3. Драмско-рецитаторска секција ( млађи разреди) . ....................  Тодосић В.  

4. Драмско –рецитаторска секција V-VIII разреда ------------------- Јовановић Сузана 

5. Хор ---------------------------------------------------------------------------Маја Пауновић-Ристовић 

6. Еколошка секција ---------------------------------------------------------.Нешић Владан 

 9.   Новинарска секција--------------------------------------------------------Јовановић Сузана 

1о.  Ритмика и плес -------------------------------------------------------------Којић Ивана 

11. Етнолошка секција ...........................................................................Виолета Нинковић 

12. Рад са ученичким парламентом.......................................................Мијаиловић Данијела 

13. Одбојкашка секција --------------------------------------------------------Илић Милена 
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СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

 

1. СТРУЧНИ САРАДНИК- ПСИХОЛОГ  

 

 

Р.БР. ОБЛАСТ РАДА НЕДЕЉНО 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  1 

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 1 

3. Рад са наставницима 3 

4. Рад са ученицима 5 

5. Рад са родитељима 1 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 1 

7. Рад у стручним органима и тимовима 1 

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

1 

9. Вођење документације и стручно усавршавање 1 

 СВЕГА 15 

10. Припрема за рад 5 

 СВЕГА 20 
 

 

 

 

2. БИБЛИОТЕКАР   

 

 

Р.БР. ОБЛАСТ РАДА НЕДЕЉНО 

1. Планирање и програмирање образовно- васпитног рада 2 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 2 

3. Рад са наставницима 2 

4. Рад са ученицима 20 

5. Рад са родитељима 2 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 2 

7. Рад у стручним органима и тимовима 3 

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

2 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно 
усавршавање 

5 

 СВЕГА 40 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС) и чл. 17. и 

24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),  

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

O КАЛЕНДАРУ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

     Овим правилником уређује се време остваривања образовно-васпитног рада, односно број 

наставних и радних дана у току школске 2017/2018.год., као и време и трајање школског 

распуста ученика. 

 

Члан 2. 

 

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

полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 

2018. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.  

Друго полугодиште завршава се у четвртак, 31 маја 2018. године за ученике осмог разреда, 

односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда. 

 

Члан 3. 

 

 Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 

седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 

рада равномерно распореди дане у седмици.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, тако да ће се једног 

уторка / 13.02.2018./радити по распореду од четвртка , а једне среде / 08.11.2017./ по распореду 

од петка.                                                   

     

Члан 4. 

 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 

2017. године.  

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у 

понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а 

завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.  

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. 

априла 2018. године.  
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За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а 

завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 

завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. 

 

Члан 5. 

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, 

школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом 

рада, у складу са овим правилником.  

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.  

      

 

Члан 6. 

 

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

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 

празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан 

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

светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети 

Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, 

Видовдан 28. јуна 2018. 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.  

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника. 

 

Члан 7. 

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе;  

2) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару 

– 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;  

3) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 

7. јануара 2018. године, на први дан Божића;  

4) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском 

и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици 

– од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године). 

 

Члан 8. 

 

    Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне 

дане у којима су се остваривале екскурзије.  

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 

утврди годишњим планом рада. 

 

Члан 9. 

 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. и 14. априла 2018. године, а 

завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 

2018. године. 
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КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 

 Крос РТС- кроз Србију- јун 2018.; 

 Прослава школске славе- Светог Саве 27.01.2018.године; 

 Приредба поводом 8.марта- Дана жена; 

 Обележавање Дана школе- 09.05.2018.године; 

 Јесењи крос- 06.10.2017.године; 

  Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта 

обавиће се 31. јануара 2018.године. 

  Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од I –VII разреда 

обавиће се у уторак, 28. јуна 2018.године 

 Подела сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда обавиће се у петак, 8. јуна 

2018.године. 

 Пролећни крос- 07.05.2018.године; 

 Екскурзија за ученике- четврта наставна недеља маја, или прва недеља јуна 2018. године; 

 Екскурзија за наставнике- јул/ август 2018. 

 Организација школског и општинског такмичења према распореду Министарства просвете; 

 Реализација Иницијалног тестирања ученика 5.и 7.разреда у организацији Министарства 

просвете , науке и технолошког развоја/ српски језик-14.09.2017., математика 21.09.2017.  / 

 Организација и реализација пробног завршног испита 13.и 14.04.2018. и завршног испита за 

ученике 8. разреда-18.-20.06.2018. 

 Наставне суботе- надокнада дана када се реализовала екскурзија ученика и Дан школе  

 Замена наставних дана- 13.02.2018. ( уторак) ради се по распореду од четвртка и 

(08.11.2017. ) среда по распореду од петка;  

 Посета средњим колама и предузећима, Сајму образовања, НСЗ у оквиру реализације 

програма'' ПО у Србији''; 

 Једнодневни излети ученика у ближу и даљу околину. реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности:  

 Излети са еколошком секцијом: Царска бара- мај,  

             Варовнице- током годинe, Космај- током годинe,  Рисовачка пећина- током године.  

  Настава географије- излети; 1. Космај-споменик –видиковац –Аранђеловац –Рисовача-

Буковачка бања –Опленац –Топола-Крагујевац –Шумарице; 2. Копорин манастир-Велика 

Плана –Свилајнац –природњачки центар-Манасија-Лисине –Велики бук; 3. Београд-

Калемегдан –Музеј  Јована Цвијића –Ботаничка башта –Смедеревска тврђава ; 4. 

Пожаревац –галерија Милене Павловић Барили –Ергела Љубичево –Костолац-

Виминацијум –Рам тврђава –Сребрно језеро; 5. Пећинци-Музеј хлеба –Сремска Митровица 

–обилазак Царске палате –Фрушка Гора –Стражилово-Сремски Карловци / током године/; 

 Организована посета ученика млађих разреда издвојеном одељењу Амерић и Сенаја и 

Влашка- Тематски дани / стручно веће млађих разреда: - Јесење посело''- /октобар/ 

организација  учитељи из Влашке, '' Дечија права'' – учитељи у Америћу / фебруар/; '' 

Здравље је најважније на свету- Сенаја, април; 

 Посета ученика градској библиотеци у Младеновцу; 

 Посета ученика Сајму књига- октобар 2017. 

 Посета ученика Сајму науке- април 2018. 

 Посета ученика пекари '' Буквић'' и млину у селу; 

 Учешће у акцији '' Гребенчићи'' у организацији планинарског друштва '' Гребен''- излет на 

Космај за ученике 4.разреда и све заинтересоване- април/мај 2018. 
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КАЛЕНДАР ТЕМАТСКИХ ЧАСОВА 

 

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

складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији. Државни програм 

предвиђа да се у свим образовно-васпитним установама у Србији реализују образовни програми 

по следећем плану:  

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ НА ПРВОМ ШКОЛСКОМ ЧАСУ ДАН УОЧИ ПРАЗНИКА 

Датум 

реализација 

ДРЖАВНИ / ВЕРСКИ ПРАЗНИК 

10.новембра Дан примирја у Првом светском рату  / 11. Новембар 1918. године/ 

14.фебруар Дан државности- Сретење / 15.фебруар 1835.године/ 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ НА ПРВОМ ШКОЛСКОМ ЧАСУ НА ДАН ЈУБИЛЕЈА 

 

Датум 

реализације 

ДРЖАВНИ / ВЕРСКИ ПРАЗНИК 

15.септембар Пробој Солунског фронта / 15.09.2018.године/ 

14.октобар Годишњица стрељања и страдања цивила у Драгинцу код Лознице /1941./ 

20.октобар Ослобођење Београда у Другом светском рату /1944./ 

21.отобар Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату /1941./ 

23.и24.октобар Кумановска битка /1912./ 

29.новембар Битка на Кадињачи /1941./ 

15.децембар Колубарска битка /1914./ 

17.март Дан сећања на Погром на Косову и Метохији /2004./ 

24.март Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовању /1999./ 

6.април Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији /1941./ 

12.април Пробој Сремског фронта /1945./ 

22.април Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату /1945./ 

23.април Други српски устанак /1815./ 

9.мај Дан победе /1945./ 

 Велике битке Првог и Другог српског устанка 

 

 

 

 

РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

    

              Матична школа Влашка 

 

              Настава у матичној школи реализује се у две смене: 

                 - Преподневна смена од 07.30 h   ( ученици старијих разреда) 

                 - Поподневна смена  од 13.30 h   ( ученици млађих разреда) 

 

              По два одељења ученика млађих разреда у матичној школи месечно мењају смене   

                по следећем распореду: 
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                РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 

 

 
ВРЕМЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1.09.- 29.09. 2/1 и 4/1 1/1 и 3/1 

02.10.- 03.11. 1/1 и 3/1 2/1 и 4/1 

06.11.- 01.12. 2/1 и 4/1 1/1 и 3/1 

04.12.- 29.12. 1/1 и 3/1 2/1 и 4/1 

09.01.- 23.02. 2/1 и 4/1 1/1 и 3/1 

26.02.- 30.03. 1/1 и 3/1 2/1 и 4/1 

10.04.- 04.05. 2/1 и 4/1 1/1 и 3/1 

07.05.- 01.06. 1/1 и 3/1 2/1 и 4/1 

04.06.-14.06 2/1 и 4/1 1/1 и 3/1 
                                                                

 

              Издвојено одељење Амерић 

              Настава се реализује у преподневној смени- од  09.30 h 

 

              Издвојено одељење Сенаја 

              Настава се реализује у преподневној смени- од 8.00 h. 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД '' ОТВОРЕНИХ ДАНА'' У ШКОЛИ 
 

МЕСЕЦ ДАТУМ ДАН У НЕДЕЉИ 

СЕПТЕМБАР 25.09.2017. ПОНЕДЕЉАК 

ОКТОБАР 24.10.2017. УТОРАК 

НОВЕМБАР 22.11.2017. СРЕДА 

ДЕЦЕМБАР 21.12.2017. ЧЕТВРТАК 

ЈАНУАР 19.01.2018. ПЕТАК 

ФЕБРУАР 26.02.2018. ПОНЕДЕЉАК 

МАРТ 20.03.2018. УТОРАК 

АПРИЛ 18.04.2018. СРЕДА 

МАЈ 17.05.2018. ЧЕТВРТАК 

ЈУН 08.06.2018. ПЕТАК 

 
НАПОМЕНА: ОВИХ ДАНА РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПРИСУСТВУЈУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОМ 
РАДУ У ШКОЛИ.
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V ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА   

ШКОЛЕ 

 

 

     САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

     Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Савет родитеља: 

 

1. Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања; 

2. Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе; 

3. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно васпитног рада; 

4. Учествује у поступку предлагања изборних предмета и поступку избoра уџбеника; 

5. Разматра предлог програма ибразовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

6. Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од 

проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља; 

7. Предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом 

ученичкке задруге и прикупљених од родитеља; 

8. Разматра услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

ученика; 

9. Учествује у поступку прописивање мера у вези правила понашања у школи; 

10. Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом реализовању; 

 

     Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и 

стручним органим школе 

 

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Месец Садржај Реализација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Конституисање Савета родитеља школе и избор 
председника Савета родитеља 

чланови 

 Информација о раду школе у школској 2016/2017. 
години и успеху ученика, разматрање Извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада за школску 2016/2017. 
годину и Годишњег плана рада школе за 2017/18.годину 

 Разматрање Извештаја и анализа резултата на Завршном 

испиту за прошлу школску годину;  
 

Директор 

психолог 

 Припремљеност школе за наредну школску годину  Директор 

 Давање сагласности на маршруте за извођење екскурзија 
ученика и Школе у природи 

чланови 
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 Извештај вођа пута о изведеним екскурзијама и Школи у 
природи у школској 2016/2017. години 

 

 Текућа питања чланови 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 
 Информација о успеху и владању ученика на првом 

тромесечју 

     Директор 

 

 Укључивање родитеља у програм за прославу Дана 
Светог Саве 

чланови  Усвајање најповољније понуде за извођење екскурзија 
ученика 

 Текућа питања 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 Информација о успеху и владању ученика на крају I 
полугодишта 

Директор 

психолог 

 Договор о набавци књига за наредну школску  годину 

чланови 
 Укључивање родитеља у прославу Дана школе 
 Текућа питања 

А
П

Р
И

Л
 /

 М
А

Ј 

 Информација о успеху и владању ученика на крају III 
тромесечја 

Директор 

психолог 

 Информација о резултатима ученика на такмичењима 
 Припреме за прославу дана школе 
 Припреме и реализација ђачких екскурзија 

Директор 

 

 Информација о завршном испиту и упису ученика у 
средње школе 

психолог 

 

ЈУ
Н

 

 Информација о успеху и владању ученика на крају 
школске године 

 

 Упознавање са Извештајем о самовредновању рада 
школе и Извештајем о раду ђачког парламента; 

Директор 

 

 Анализа рада Савета родитеља за текућу  школску 
годину и предлог плана рада за наредну школску  
годину 

чланови 
 Извештај о изведеним екскурзијама и школи у природи 
 

-   Текућа питања 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

     Школски одбор је орган управљања у школи. 

     Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина општине, односно скупштина 

града. Изборни период је четири године.  

     Школски одбор има девет чланова од којих су трећина представници локалне самоуправе, а по 

трећину чланова предлажу наставничко веће и савет родитеља школе тајним гласањем. 

     Школски одбор ће се састајати по потреби у току године а његови задаци су следећи. 

 

1. Доноси статут школе. 

2. Доноси годишњи план рада школе; 

3. Усваја извештај о рализацији годишњег плана рада школе;. 

4. Доноси  Школске програме од 1. – 8- разреда ; 

5. Доноси Школски развојни план ; 

6. Усваја Извештаје о самовредновању рада школе; 

7. Доноси финансијски план установе, у скалду са законом; 

8. Усваја извештај о пословању , годишњи обрачун  и извештај о извођењу екскурзија и 

наставе у природи; 

9. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

10. Одлучује по жалби , односно приговору на решење директора, 

11. Расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника и васпитача и даје мишљење 

за њихов избор. 

12. Расписује конкурс и бира директора. 

13. Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и 

остваривања образовно – васпитног рада. 

14. Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе. 

     Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

     Седницама школског одбора присиствују и учествују у његовом раду, без права одлучивања и 

представник синдиката и два представника ученичког парламента; 

 

 

 

 

 

Време С а д р ж а ј Реализатор 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Анализа успеха и владања ученика у протеклој школској 

години директор 
 Усвајање извештаја о раду школе у школској 2016/2017. 

Години 

 Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе 

 Доношење Годишњег плана рада школе и Школског 

програма 
чланови  Пријем радника /технолошки вишкови – кадровске измене и 

допуне 

 Текућа питања 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 Успех ученика на I тромесечју школске 2017/2018. године директор 

 Обезбеђивање материјалних средстава за боље услове рада  

 Текућа питања (Школа у природи – екскурзије) 
чланови 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

директор 

 Материјално стање школе- финансијски извештај о 
пословању 

шеф 

рачуноводства 

 Текућа питања 
чланови 

А
П

Р
И

Л
 

 Успех ученика на III тромесечју школске 2017/2018. године 
 

директор 
 Упис ученика VIII разреда у средњу школу 

 Текућа питања 
чланови 

ЈУ
Н

 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог 
полугодишта 

директор 

 Анализа рада Школског одбора у школској 2017/2018. 

години 

 

чланови 

 Договор о планирању активности и средстава за наредну 

школску годину 

 Разматрање извештаја раду ученичког парламента 

 Усвајање школских програма 

 Текућа питања 
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ПЛАН  РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

 

Месец 
Редни 

број 
Садржај рада 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

01. 

Решавање организационих питања на почетку школске године 

(распоред часова, кадровска питања, материјално – техничка 

питања) 

02. 
Послови на изради Годишњег плана рада за наредну школску 

годину и Школских програма 

03. 
Послови на изради и усвајању Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе и раду директора 

04. Израда Оперативног рада школе и рада директора за септембар 

 

05. 

Припрема и одржавање седнице Наставничког већа  

(Годишњи план и Извештаји о раду) 

 

06. 

Припрема и одржавање седнице Школског одбора и Савета 

родитеља 

 

07. 
Набавка наставних средстава 

 

08. 
Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

09. Израда документације за финансирање школе 

10. Организација семинара за стручно усавршавање наставника 

11. 
Увид у разредне књиге и завршна контрола педагошке 

документације 

12. Координација рада свих служби у школи 

13. Израда решења 40 – часовне радне недеље за наставно особље 

14. Увид у финансијско пословање школе 

15. Остали послови 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

01. Израда реализације плана рада за септембар 

02. Израда Оперативног плана рада школе и директора за октобар 

03. Посета часова редовне наставе 

04. Праћење осталих видова васпитно – образовног рада 

05. Присуство родитељским састанцима 

06. Посета издвојеним одељењима 

07. Увид у рад психолога школе 

08. Рад на реализацији развојног плана школе 

09. Остали послови 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

01. Израда анализе реализације плана рада за октобар 

02. Израда Оперативног плана рада школе и директора за новембар 

03. Посета часова допунске наставе 

04. 

Учешће у раду стручних органа приликом разматрања успеха и 

владања ученика на крају првог класификационог периода 

(одељењска већа ) 

05. Припрема и одржавање седнице Наставничког већа 

06. 
Израда анализе образовно – васпитног програма у првом 

тромесечју 

07. Активности на стручном усавршавању наставника 

08. Рад на реализацији развојног плана школе и плана самовреднов. 

09. 
Посета часова редовне наставе и свих других облика образовно – 

васпитног процеса 

10. Остали послови 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

01. Израда реализације плана рада за новембар 

02. Израда Оперативног плана рада школе и директора за децембар 

03. Посета часова редовне наставе и ваннаставних активности 

04. 
Анализа рада психолога школе и увид у реализацију програма 

рада 

05. Анализа рада и потреба у издвојеним одељењима 

06. Увид у финансијско пословање школе 

07. Организација пописа у школи 

08. Израда Оперативног плана рада школе и директора за јануар 

09. Учешће у раду одељењских већа на крају првог полугодишта 

10. 
Израда анализе успеха ученика, реализација образовно – 

васпитног програма у првом полугодишту 

11. Припрема и одржавање седнице Наставничког већа 

12. Остали послови 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

01. Израда анализе реализације плана рада за децембар 

02. Анализа рада стручних већа 

03. 
Укључивање у организацију и реализацију прославе школске 

славе Светог Саве 

04. Анализа стања основних средстава после пописа 

05. Израда оперативног рада школе и директора за фебруар 

Ф
Е

Б
Р

У

А
Р

 

01. Израда анализе реализације плана рада за јануар 

02. 
Координација рада на изради завршног рачуна и сагледавање 

материјално – финансијског пословања школе 
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03. Праћење такмичења и постигнутих резултата ученика 

04. Укључивање у анализу рада струлних већа и психолога школе 

05. Активности на стручном усавршавању наставника 

06. Рад на реализацији развојног плана школе и плана самовреднов. 

07. Израда оперативног рада школе и директора за март 

08. Остали послови 

М
А

Р
Т

 

01. Израда анализе реализације плана рада за фебруар 

02. 
Посета часова редовне наставе и осталих видова образовно – 

васпитног рада 

03. Координација са психологом школе 

04. Увид у рад осталих служби 

05. Анализа стручног усавршавања педагошког колектива 

06. Израда оперативног рада школе и директора за април 

07. Послови у вези квалификационих испита 

08. Остали послови 

 

А
П

Р
И

Л
 

01. Израда анализе реализације плана рада за март 

02. Припрема за обележавање Дана школе 

03. 
Послови у вези квалификационих испита ученика осмих разреда 

(пробни квалификациони испит) 

04. 
Одељењска већа – успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

05. Припрема и одржавање седнице Наставничког већа 

06. Организација другарске вечери за ученике осмих разреда 

07. Израда оперативног рада школе и директора за мај 

08. Остали послови 

М
А

Ј
 

01. Израда анализе реализације плана рада за април 

02. Послови у вези квалификационих испита ученика осмих разреда 

03. Обележавање Дана школе 

04. Активности на стручном усавршавању наставника 

05. 
Израда програма рада Наставничког већа за наредну  школску  

годину 

06. 
Педагошко – инструктивни рад са наставницима и стручним 

сарадницима за израду плана  рада за наредну  школску  годину 

07. Израда оперативног рада школе и директора за јун 

08. Рад на реализацији развојног плана школе и плана самовреднов. 

09. Остали послови 
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Ј
У

Н
 

01. Израда анализе реализације плана рада за мај 

02. Укључивање у рад одељењских већа и Наставничког већа 

03. Израда анализе успеха и дисциплине на крају наставне године 

04. Организација поправних и разредних испита ученика 

05. Организација завршног испита ученика осмих разреда 

06. Наставничко веће после поправних и разредних испита 

07. Остали послови (Увид у финансијско пословање школе) 

Ј
У

Л
 01. Рад на побољшању материјално – техничких услова рада 

02. Увид у финансијско пословање школе 

А
В

Г
У

С
Т

 

01. Израда Извештаја о  реализацији Годишњег плана  рада школе 

02. Израда Годишњег плана рада пколе  за наредну  школску  годину 

03. Седница Наставничког већа и Школског обора 

04. Израда оперативног рада школе и директора за август 

05. Подела одељењских старешинстава 

06. 
Предлагање нових просторних, организационих решења за 

реализацију наставног процеса 

07. 

Сарадња са стручним већима и упознавање наставника са 

дидактичким средствима, новом литературом и планирање 

стручног усавршавања наставника 

08. 
Утврђивање естетско-хигијенских услова за почетак школске 

године 

09. Преглед  Дневника рада и матичних књига 

110.0

1 

Израда распореда часова редовне, допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности... 
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ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

    

       Ученички парламент се организује у последња два разреда основне школе, чине га по два 

представника сваког одељења, а бирају их ученици одељењске заједнице, јавним изјашњавањем, 

сваке школске године. 

        Парламент заступа и њиме руководи председник. 

        Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно 

проширеног сазива Школског одбора. 

 

        НАДЛЕЖНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: 

  

 Даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору: о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану 

рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, 

избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим 

питањима од значаја за њихово образоваење; 

 Разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника и атмосфере у 

школи; 

 Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

ученичког парламанта; 

 Активно учествују у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе; 

 Предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика;  

 

 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника 

ученичког параламента, без права одлучивања, када Школски одбор: 

 

 утврђује предлог финанасијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

 доноси финансијски план Школе, у складу са законом; 

 усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи; 

 расписује конкурс и бира директора; 

 одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

   

     

      Школски одбор састаје се у проширеном саставу када: 

 

 доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

 доноси школски програм ( програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план 

рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

 разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

побразовно-васпитног рада; 

 доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 
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     ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Време Садржај Реализација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Избор чланова Парламента и руководства 
руководилац 

 Упознавање са Правилником о раду Парламента чланови 

 Избор представника у Школски одбор 

 Информација и анализа резултата Завршног испита 
чланови 

 Организација културно - забавног живота у школи 
руководилац 

 Информисање о пројекту „Професионална 

орјентација у Србији“ 

руководилац 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 План хуманитарних акција 
руководилац 

 Успех ученика на крају 1.тромесечја и покретање 

иницијативе за унапређивање успеха и дисциплине; 

чланови 

 Обележавање Међународног Дана толеранције 

 Упознавање са Конвенцијом о правима детета 

чланови 

Д
Е

Ц
Е

М

Б
А

Р
  Учешће у прослави Дана Светог Саве;  

 Осмишљавање и реализација светосавске 

хуманитарне акције за  помоћ друговима у школи;  

 Сарадња са Канцеларијом за младе 

Чланови 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
  Анализа успеха ученика и дисциплине на 

1.полугодишту;  руководилац 

 Анализа слободних активности 

 Договор о такмичарским активностима 
чланови 

М
А

Р
Т

  Учешће у прослави Дана школе 

чланови 
 Ангажовање око сређивања школског дворишта 

 Могућности пружања помоћи ученицима са 

потешкоћама у учењу и владању 

А
П

Р
И

Л
 

 Анализа резултата са такмичења 

 Ускршња продајна изложба у хуманитарне сврхе;  чланови 

 Успех и дисциплина на 3.тромесечју;  

 Анализа пробног Завршног испита и предлог мера;  

М
А

Ј
/ 

Ј
У

Н
 

 Анализа досадашњег рада и спремање извештаја о 

раду;  

чланови 

 Предлози за рад у наредној школској години 

 Успех и дисциплина на крају 2. Полугодишта;  

руководилац 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 

       Стручни органи школе се: старају о осигурању и унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о 

остваривању циљева и исхода образовања и васпитања; вреднују резултате рада наставника и 

стручних сарадника; прате и утврђују разултате рада ученика; предузимају мере за јединствен и 

усклађен рад са ученицима и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада; 

 

      Стручни органи школе су: 

 

1. Наставничко веће – чине сви наставници и стручни сарадници који остварују образовно-

васпитни рад у школи; 

2. Одељењско веће млађих разреда- чине сви наставници који остварују образовно-васпитни 

рада у млађим разредима; 

3. Одељењско веће старијих разреда- чине сви наставници и стручни сарадници који остварују 

образовно-васпитни рад у старијим разредима; 

4. Стручна већа за област природних и друштвених наука; 

5. Стручно веће млађих разреда; 

6. Стручни актив за развојно планирање- чине представници наставника, стручних сарадника, 

јединице локалне самоуправе и савета родитеља; чланове стручног актива за развојно 

планирање именује Школски одбор, 

7. Стручни актив за развој школског програма – чине представници наставника и стручних 

сарадника, а именује га Наставничко веће; 

8. Стручни актив за самовредновање и вредновање рада школе- чине представници наставника 

и стручних сарадника и савета родитеља. 

 9.  Педагошки колегијум- чине председници стручних већа и стручних актива; 

 

 

ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

 

     Педагошки колегијум сачињавају председници стручних већа, стручних актива и 

директор. Педагошки колегијум се састаје повремено, према потреби, у току школске године 

најмање четири пута. Ово стручно тело је најоперативније у периоду припрема школе за почетак 

школске године и на крају школске године. Његови задаци су углавном везани за педагошко-

дидактичке проблеме и за унапређење наставе. Педагошки колегијум ради под непосредним 

руководством директора школе и његови задаци су: 

 

 Помаже при одређивању одељењских старешине; 

 Помаже при формирању 40-сатне радне недеље; 

 Предлаже ментора за приправнике, врши анализу остваривања образовно-васпитних 

задатака; 

 Води рачуна о усавршавању наставника у стручном и педагошко-дидактичком погледу; 
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 Организује огледна предавања и ангажује предаваче на теме појединих делова 

програмског садржаја који су од општег интереса за све наставнике; 

 Подстиче наставнике на примену савремених метода рада; 

 Разматра резултате рада појединих стручних актива, а ако се појаве изузетно слаби 

резултати у њиховом раду тражи разлоге за такво стање и утврђује мере које треба 

предузети ради њиховог отклањања, усмерава и координира рад појединих актива, 

припрема извештаје за седнице Наставничког већа, координира рад секција и целокупне 

ваннаставне активности; 

 Предлаже Наставничком већу поједине чланове колектива за писмене похвале и 

педагошка звања; 

 Доноси ИОП на предлог стручног тима за инклузивно образовање; 

 

 

    За успешну реализацију задатака педагошког колегијума одговоран је директор школе; 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Септембар/октобар 

 Конституисање педагошког колегијума 

 Усвајање плана и програма педагошког колегијума 

 Предлог плана професионалног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

 Доношење ИОП- за поједине ученике, а на предлог стручног тима за ИОП; 

 

Новембар/децембар 

 Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду 

 Мере за побољшање успеха 

 Стручно усавршавање наставника- извештај и план за зимске семинаре 

 Праћење рада приправника 

Јануар 

 Анализа успеха и владања учаника на крају првог полугодишта 

 Анализа остварености образовних стандарда након првог полугодишта; 

 Критеријум оцењивања наставника 

 Разматрање ШРП-а и његова реализација 

 Прослава дана Светог Саве 

 Евалуација и корекција ИОП-а; 

Април 

 Анализа успеха и владања ученика на крају 3. класификационог периода 

 Мере за побољшање успеха 

 Организација промоције школе кроз различите активности и припреме за прославу Дана 

школе 

 

Мај 

 Реализација другарске вечери за ученике 8. разреда 

 Реализација поправних и разредних испита за ученике 8. Разреда; 

 

Јун  

 Анализа остварености образовних стандарда након другог полугодишта; 

 Анализа рада педагошког колегијума 

 Реализација завршног испита испита за ученике 8. Разреда 
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 Евалуација ИОП-а; 

 

Август 

 Предлог плана за наредну школску годину 

 Одређивање одељењских старешина 

 Предлог ментора за приправнике 

 Формирање 40-часовне радне недеље 

 Реализација поправних и разредних испита 

 Предлог чланова педагошког колегијум 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Месец 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

 

 

IX 

 Анализа рада школе у претходној школској години 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за наредну 

шк.годину, Извештаја о реализацији год.плана, Извештаја 

директора о сопственом раду, Извештаја о самовредновању 

 Доношење одлуке о укључивању ученика у ваннаставне 

активности, допунску и додатну наставу. 

 Евиденција ученика са здравственим сметњама, ученика за 

рад по ИОП-у и индивидуализованој настави; 

 Права и обавезе ученика у школи, усвајање кодекса 

понашања. 

 Дежурство наставника. 

 Разматрање предлога дестинација и доношење одлуке о 

маршрути екскурзија и школе у природи;  

 Вођење педагошке документације. 

-директор школе 

-психолог 

-одељењски 

старешина 

-наставник физичког 

  васпитања 

 

 

 

 

XI 

 Анализа образовно-васпитних резултата у току првог 

тромесечја. 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине; 

 Анализа реализације часова редовне, допунске, додатне 

наставе и ваннаставних активности у првом тромесечју. 

 Радна дисциплина, изостанци, изрицање васпитних и васп.- 

дисциплинских мера; 

 Анализа рада стручних актива и тимова у школи; 

-директор школе 

-психолог 

-одељењски 

старешина 

- координатори 

тимова и стр.актива 

 

 

 

I 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

полугодишта. 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине; 

 Анализа реализације фонда часова редовне, допунске и 

додатне наставе и слободних активности у I полугодишту. 

 Анализа реализације годишњег плана рада школе у 

извештајном периоду. 

 Реализација посебних програма  о.-в.рада, планова и 

програма ваннаст. активности, стр. већа, тимова, актива 

 Организација прославе школске славе Светог Саве 

 Планирање активности у току зимског распуста ( активи, 

стручна већа, тимови... 

-директор школе 

-психолог 

-руководиоци 

стручних   

 Актива, тимова, већа 

-одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

II 

 Увид у планирање образовно-васпитног рада у току првог 

полугодишта и предлог мера за наредни период. 

 Извештај стручних већа о активностима на уједначавању 

критеријума оцењивања. 

 Организација припремне наставе за ученике 8,разреда-ЗИ 

 Организација рада са ученицима који узимају учешће на 

такмичењима и евидентирање истих. 

 Избор уџбеника за наредну школску годину; 

 Избор најповољније понуде за реализацију екскурзија; 

 Разматрање Извештаја директора о сопственом раду у 

1.полугодишту; 

-директор школе 

-психолог 

-предметни 

наставник 

-руководилац секције 

-руководилац 

стручног   

 већа 

 

  Анализа успеха ученика на крају III тромесечја и предлог -директор школе 
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IV 

мера за наредни период. 

 Анализа реализације фонда часова свих видова васпитно- -

образовног рада 

 Разматрање програма ученичких екскурзија; 

 Обележавање мајских празника – Дан школе, културно 

забавни и спортски програм. 

 Избор ђака генерације и евиденција награђених ученика; 

 Професионална оријентација ученика VIII разреда, сарадња 

са средњим школама. 

-психолог 

-одељењски 

старешина 

-предметни 

наставник 

 

 

Месец 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

VI/1 

 Анализа успеха ученика 8. разреда на крају 2.полугодишта; 

 Прослава мале матуре за уч.8.разреда; 

 Извештај о резултатима такмичења ученика. 

 Извештај о резултатима са пробног завршног испита 

уч.8.разреда, као и завршних тестирања за ученике 4. и 6. 

Разреда; 

 Припреме за полагање завршног испита за ученике VIII 

разреда.( припремна настава) 

 Подношење извештаја о реализованим екскурзијама;  

 

-предметни наставник 

-директор школе 

- психолог школе 

- вође пута екскурзија 

 

 

 

VI/2 

 Утврђивање успеха ученика на крају II полугодишта. 

 Похвале и награде ученицима, као и изрицања васпитних и 

васп.-дисципл.мера; 

 Анализа годишње реализације часова редовне, допунске, 

додатне наставе и слободних активности ученика. 

 Евидентирање ученика за полагање поправних испита у 

августу. 

 Извештај о успеху ученика након полагања завршног 

испита;( прелиминарни резултати и груба анализа) 

 Подела задужења наставницима око израде годишњег 

прлана рада и извештаја о реализац. Год.плана и Школског 

програма и др. 

 Извештај о реализацији самовредновања рада школе; 

 Наставничка екскурзија- договор; 

-директор школе 

-психолог 

-одељењски старешина 

-предметни наставник 

. 

 

 

 

 

VIII 

 Организација припремне наставе и полагање поправних и 

разредних испита и формирање испитних комисија. 

 Успех ученика на крају школске године. 

 Подела одељења и предмета на наставнике. 

 Подела задужења за израду Годишњег плана рада школе 

 Именовање чланова стручних актива и Стр.тимова ,.као и 

њихових координатора;. 

 Припремљеност школе за почетак школске године 

(уџбеници, наставна средства, хигијена, осигурање итд.) 

 Доношење одлуке о начину имплементације програма '' ПО 

 Подсећање на уредно вођење и припрему педагошке 

документације 

 Усвајање распореда часова, '' отворених врата'' и  

'' отворених дана'' 

 

-директор школе 

-одељењски старешина 

-психолог 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ  ВЕЋА МЛАЂИХ  РАЗРЕДА 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

  1.Усвајање плана и програма стручног већа млађих разреда;  

  2.  Евидентирање ученика за допунску, додатну наставу ;  

  3. Евидентирање ученика за ваннаставне активности / секције/;     

  4. Програмирање образовно-васпитног рада ( годишње, месечно, дневно), према образовним 

стандардима; 

  5. Планирање начина и динамике реализације програма '' ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

  6. Реализација иницијалног тестирања ученика из математике, српског језика и природе и 

друштва; 

 

НОВЕМБАР 

 

1.Вредновање резултата  наставног рада на крају првог тромесечја и предлог мера. 

2.Вредновање ефеката реализације допунске и додатне наставе;  

3. Анализа остварености образовних стандарда у току првоу току првог тромесечја. 

4. Анализа реализације планираног броја часова редовне, допунске, додатне наставе и   

ваннаставних активности. 

 

ЈАНУАР 

 

1.Анализа рада у току првог полугодишта и предлог мера за наредни период. 

2. Анализа реализације планираног броја часова редовне, допунске, додатне наставе и   

ваннаставних активности. 

3.  Анализа остварености образовних стандарда  у току првог полугодишта. 

4. Идентификација даровитих ученика у процесу наставе и организација рада са њима. 

5.Извештаји о посећеним семинарима у току првог полугодишта;  

 

АПРИЛ 

 

1. Вредновање успеха и дисциплине ученика на крају  трећег тромесечја и предлог мера за 

наредни период. 

2. Анализа остварености образовних стандарда у току трећег тромесечја. 

3. Реализација планско програмских задатака. 

      4.   Стручно усавршавање – извештаји са посећених семинара. 

 

 

МАЈ 

 

      1. Предлог дестинација и програма за екскурзију ученика. 

      2.Предлог дестинација за излете и наставу у природи. 

      3. Планирање израде тестова знања из математике, српског језика и природе и друштва за 

завршну проверу знања; 

 

ЈУН  

 

    1.  Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. 

    2.  Анализа остварености образовних стандарда на крају другог полугодишта.( задавање 

тестова  знања за завршну проверу); 
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    3.  Анализа реализације годишњег фонда часова. 

    4.  Анализа плана и програма стручног већа. 

    5. Извештаји и планирање стручног усавршавања за следећу школску годину;  

    5.  Избор руководиоца стручног већа. 

          

АВГУСТ 

 

    1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада ( годишње, месечно, дневно),набавка 

дидактичко – методичких материјала за наставнике и ученике. 

    2.  Израда распореда часова. 

    3  Доношење одлуке о изради контролних вежби, писмених задатака и других облика 

проверавања знања. 

    4.Израда тестова за иницијалну проверу знања ученика из српског језика и математике и 

природе и друштва у 2., 3. и 4. Разреду 

    5.Разматрање и усвајање плана и програма стручног већа за наредну школску годину. 

     Извршиоци: директор школе, председник актива и стручни сарадник школе. 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА КОЈЕ ЋЕ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ДРЖАТИ У 4.РАЗРЕДУ 

 

 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНА  ЈЕДИНИЦА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Српски језик '' Уочавање речи у функцији допуне 

глагола- објекат, прилошке одредбе''  

Новембар 

'' Прва љубав''.- Б.Нушић фебруар 

Математика ''Одузимање природних бројева'' Октобар 

'' Множење  једноцифреним бројем'' Фебруар 

Историја '' Први светски рат''-обрада Мај 

'' Између два рата'' - обрада Мај 

Географија '' Рељеф Србије''- обрада Октобар 

'' Језера''- обрада Октобар 

Биологија '' Заштићена подручја у Србији'' Март 

'' Ретке и угрожене биљке и животиње'' Март 

Техничко и 

инф.образовање 

'' Извори енергије: сунце, ваздух, вода'' - 

обрада 

Јануар 

'' Извори енергије: угаљ, нафта, гас'' Јануар 

Ликовна култура '' Симболика боја-Јунак из моје маште'' Октобар 

'' Комплементарне боје- школски мурал'' Јун 

Музичка култура '' Ко удара тако позно''- обрада Децембар 

'' Композитори и њихова дела'' - обрада Мај 

Физичко васпитање ''Скок у даљ  из места'' Септембар 

'' Елемантарне игре са трчањем и гађање у 

циљ''- вежбање прецизности 

фебруар 

Француски језик Bienvenu en France Новембар 

Presentation Мај 

 

 

Остале активности планиране за 2017/2018. школску годину 
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TEMA Време,место реализатори 

''Дечја недеља'' Октобар,Влашка Актив учитеља 

Приредба поводом Нове 

године 

Децембар  

Приредба поводом св.Саве јануар Актив учитеља 

Приредба поводом 8.марта 

 

март Актив учитеља 

Дан планете земље април Актив учитеља 

Приредба поводом Дана 

школе 

мај Актив учитеља 

Завршна приредба четвртог 

разреда 

јун Актив учитеља 

Активности еколошке 

секције 

мај Актив учитеља 

Радионице за родитеље Током школске године Актив учитеља 

Едукативне радионице-

сарадња са другим 

институцијама, полиција, 

дом здравља 

 Актив учитеља 

Креирање етно-изложбе Током шк.године Виолета Нинковић 

Излет до Варовница, 

Космаја 

Септембар,мај Актив учитеља 

Излети издвојених одељења: 

''Крак'' игралиште- Сенаја и '' 

Врбичка чесма''-Амерић 

Септембар- мај Актив учитеља 

Одлазак у 

позориште,библиотеку 

Мај/ јун Актив учитеља 

Посета домаћинству мај Актив учитеља 

Посета млину,пекари,фарми Током школске године Актив учитеља 

Посета угледним часовима 

колега 

Током школске године Актив учитеља 

Припреме за такмичења 

Црвени крст, Математика, 

Рецитатори 

Март, април, мај,јун Актив учитеља 

Крос-јесењи,пролећни Октобар, Април Актив учитеља 

Састанци актива стручног 

већа млађих разреда 

Током школске године Актив учитеља 

Предавање за родитеље: 

 Улога родитеља у 

образовању и 

васпитању детета 

 Дигитално насиље 

 Дете је огледало 

родитеља, а ђак 

учитеља 

 Бонтон 

Током школске године Актив учитеља 

Дани кулинарства, спортске 

игре, караоке 

јун Актив учитеља 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  УЧИТЕЉА ВАН УСТАНОВЕ  2017/18. година 

ИМЕ УЧИТЕЉА НАЗИВ СЕМИНАРА, ТРИБИНЕ, СКУПА 

Верослав Тодосић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 

Добра сарадња са родитељима 

Виолета Нинковић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Успешно управљање одељењем 

Паметне фасцикле слагалице ,да ученик вежба,зна 

Како дисциплиновати наше ученике 

Јасмина Лазић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

 

Паметне фасцикле слагалице ,да ученик вежба,зна 

Како дисциплиновати наше ученике 

Ивана Којић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Саша Јовановић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Анастасија Милојевић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Јасмина Јелић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 

Добра сарадња са родитељима 

Јасмина Илијевић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Како открити и покренути даровите 

Народне игре у наставним и вананставним кативностима 

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада 

образовно васпитног рада 

Како до интерактивног софтвера у настави  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА У ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Програмски садржаји Динамика Носиоци Праћење 

реализаци

је 

1.Разматрање и усвајање плана и програма рада 

стручног већа 

2.Набавка наставних средстава, потрошног 

материјала и литературе 

3.Усвајање предлога и избор слободних активности 

(секције) 

6. Иницијално тестирање из природне групе 

предмета (комбиновани тест) 

7. Иницијални тестови из математике за 5. и 7. Разр. 

8. Квалитативна и квантитативна анализа завршног 

испита и мере за побољшање постигнућа ученика; 

9.Текућа питања 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

21.09.2017. 

 

 

 

чланови 

већа 

директор 

 
 
 

Психолог, 

Руководила

ц актива 

1.Допунска и додатна настава / евиденција ученика/ 

2.Анализа иницијалних тестова 

3.Текућа питања 

 

октобар 

чланови 

већа 

 

1.Анализа успеха у првом тромесечју 

2. Ефекти реализације допунске и додатне наставе 

3.Мере за побољшање успеха 

4.Текућа питања 

 

новембар 

чланови 

већа 

психолог 

1.Припреме за школска такмичења 

2.Текућа питања 

децембар чланови 

већа 

1.Анализа и успех ученика на крају првог 

полугодишта 

2.Ефекти реализације допунске и додатне наставе  

3. Извештаји наставника о посећеним семинарима у 

1.полугодишту; 

4. Припрема прославе Светог Саве 

5.Текућа питања 

 

јануар 

 

чланови 

већа 

 

1.Припрема ученика за општинска такмичења и 

додатна настава 

2.Припремна настава за 8.разред 

3. Полугодишњи комбиновани тест 

 

фебруар 

 

чланови 

већа 

 

1.Резултати са општинских такмичења и припрема 

за градска такмичења 

2.Анализа рада додатне и допунске наставе 

3.Текућа питања 

 

март 

 

чланови 

већа 

 

1.Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

2.припрема и реализација пробног завршног испита 

за ученике 8.разреда; /13.и 14.04.2018./ 

3.Текућа питања 

 

април 

 

чланови 

већа 

 

1.Планирање припремне наставе за ученике 

8.разреда / распоред/; 

 

мај 

 

чланови 
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2.Екскурзије ученика, излети; 

3.Прослава Дана школе 

4.Текућа питања 

већа 

1.Анализа успеха на крају другог полугодишта 

2.Анализа рада стручног већа 

3.Реализација свих планираних програмских 

садржаја и стручног усавршавања у и изван школе/ 

4.Стручно усавршавање у оквиру установе / 

планирање угледних часова и друго.за следећу 

шк.годину../ 

5.Планирање стручног усавршавања ван установе 

6.Завршни комбиновани и  тест из математике/ 

анализа 

7.Текућа питања 

 

 

 

јун 

 

 

 

чланови 

већа 

директор 

1.Анализа успеха после полагања поправних испита 

2.Избор новог руководиоца стручног већа 

3.Текућа питања 

 

август 

 

чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План стручног усавршавања чанова стручног већа за природне науке  у 

установи 

 
Наставници из стручног актива природних наука су предали своје планове стручног 

усавршавања за следећу школску годину: 
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Назив планираног стручног 

усавршавања 

Планирано 

време 

остваривања 

Разред 

Зорица 

Милетић 

/ техника и 

технологија/ 

Угледни час „Регулисање и безбедност 

друмског саобраћаја“ 

Октобар- 

новембар 
8.разред 

Угледни час „Електротермички уређаји у 

домаћинству 
фебруар 5.разред 

Владан Нешић 

/биологија/ 

Угледни час :''Енглеске праживотиње'' 

(корелација са енглеским језиком) 
Октобар  6. разред 

Угледни час :''Мишићи и кретање'' 

корелација са физичким васпитањем) 
Новембар 7. разред 

Угледни час :''Анатомија човека'' 

(корелација са ликовном културом) 
Октобар  7. разред 

Угледни час :''Глукоза од пластелина'' Децембар 5. разред 

Угледни час :''Потрага за знањем'' Април 8. разред 

Александра 

Димитријевић 

/ хемија/ 

Угледни час:'' Раствори и растворљивост'' март 
 

Угледни час: ''Угљоводоници'' март 
 

Радица 

Јаћимовић 

/географија/ 

Излет:Космај-споменик –видиковац –

Аранђеловац –Рисовача-Буковачка бања 

–Опленац –Топола-Крагујевац –

Шумарице  

1.полугодишт

е 
 

Излет:Копорин манастир-Велика Плана 

–Свилајнац –природњачки центар-

Манасија-Лисине –Велики бук 

1.полугодишт

е 
 

Излет:Београд-Калемегдан –Музеј  

Јована Цвијића –Ботаничка башта –

Смедеревска тврђава  

1.полугодишт

е 
 

Излет;Пожаревац –галерија Милене 

Павловић Барили –Ергела Љубичево –

Костолац-Виминацијум –Рам тврђава –

Сребрно језеро 

2.полугодишт

е 
 

Излет:Пећинци-Музеј хлеба –Сремска 

Митровица –обилазак Царске палате –

Фрушка Гора –Стражилово-Сремски 

Карловци  

2.полугодишт

е 
 

 

Угледнни час: '' Кина-нова економска 

сила света '' 

Новембар 
7.разред 

Мирјана Илић 

/физика/ 

  Угледни час: ''Изражавање непознате 

физичке величине из формула'' 

(корелација са математиком) 

 

октобар 6. разред 

Угледни час: ''Електрична струја у 

течностима и гасовима'' (корелација са 

хемијом) 

Децембар 8. разред 

Посета сајму науке  
Децембар 

6.,7.,8. 

разред 

Саша Добрић 

/математика/ 
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План стручног усавршавања чланова стручног већа за природне ван установе 
 

 

 
 
*План ће бити ажуриран током школске године 

                                                               

                                                                                                

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

 

Септембар 

 Планирање образовно-васпитног рада у настави, образовни стандарди, договор о 

начину и динамици провере њихове остварености/ планирање писмених задатака , 

контролних вежби и других облика проверавања знања 

 Снабдевеност ученика уџбеницима и литературом 

 Коришћење наставних средстава и дидактичке грађе (израда и набавка) 

 Израда иницијалних тестова знања и њихово задавање /сви предмети/, а иницијални 

тест из српског језика за 5.и 7.разред – 14.09.2017.  

 Евидентирање ученика за додатну, допунску наставу и за слободне активности 

 Анализа резултата Завршног испита / српски језик, историја/ и предлог мера за 

побољшање успеха;  

 Обележавање ЕВРОПСКОГ ДАНА ЈЕЗИКА – 26.09. 

 

Новембар 

 Анализа успеха ученика на крају I тромесечја са предлогом мера 

 Кат.бр./ 
Компет./ 

Приоритет 

Назив планираног стручног 
усавршавања 

Планирано 
време 

остваривања  

Зорица 

Милетић 
92/ 

К4/ 

П6 

Дисциплина и партнерство породице 

и школе – мисаона активација, 

комуникација, правила, управљање у 

кризи 

Јануар- јун 

Зорица 

Кандић 
632/К2/П3 

Вршњачко учење и концептуална 

настава природних наука 

Септембар-

Јун 

Радица 

Јаћимовић 

 Коридори Србије   

K 3 Како открити и покренути даровите   

Александра 

Димитријевић 
622/К1 

Планирање наставе хемије – смернице 

за квалитетну наставу 

Септембар-

јун 

639/К2 
Стари занати и материјали путем 

етнологије и хемије 

Септембар-

јун 

Владан 

Нешић 

618/К1/П1 
Молекуларна биологијa – лакшим 

путем до функционалног знања 

Септембар-

Јун 

632/К2/П3 
Вршњачко учење и концептуална 

настава природних наука 

Септембар-

Јун 

Саша Добрић    
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 Анализа реализације и ефеката допунске и додатне наставе у односу на успех ученика;  

 Анализа и евалуација остварености образовних стандарда 

 Набавка стручне литературе за наставнике и ученике 

 Одабирање ученика и њихова припрема за такмичење 

 

Децембар 

 Припрема тестова за полугодишњи критеријумски тест / српски, комбиновани тест и 

страни језици/ 

 Анализа и евалуација остварености образовних стандарда 

Јануар 

 Успех ученика на крају 1.полугодишта 

 Предлог мера за побољшање успеха; 

 Анализа реализације планираног броја часова редовне, допунске и додатне наставе 

 Анализа полугодишњег тестирања ученика; 

 

Април 

 Анализа успеха ученика на крају III тромесечја 

 Анализа и евалуација остварености образовних стандарда 

 Резултати такмичења ученика 

 Припрема за пробни завршни испит за ученике 8.разреда; /13.и 14.04.2018./и анализа 

резултата пробног Завршног испита;  

 

Мај 

 Припрема ученика 8.разреда за завршни испит/ распоред припремне наставе/;  

 

Јун 

 Анализа успеха ученика на крају II полугодишта 

 Анализа и евалуација остварености образовних стандарда 

 Задавање тестова знања за завршну проверу остварености образовних стандарда; 

 Анализа резултата након тестирања; 

 Аналлиза резултата Завршног испита на основу броја оставрених бодова; 

 Анализа реализације плана и програма, фонда часова у току године 

 Извештај и анализа успеха ученика на такмичењима 

 Анализа изведених екскурзија 

 Извештај и план стручног усавршавања у и ван установе свих чалнова стручног актива;  

 

Август 

 

 Анализа успеха након поправних испита;  

 Утврђивање плана актива за наредну школску годину 

 Избор руководиоца актива за наредну школску годину 
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План  стручног усавршавање за чланове актива за друштвене науке  у 

установи и ван установе 
 

 Ван установе У установи 
Наставник Назив семинара К/ 

1,2   

3,4 

Бо-

до-

ви 

Угледни 

часови 

Разр.  

и 

време наставна. јед 

 

 

 

Сузана 

Јовановић 

Републички зимски семинар,  К1 24 „Како 

остварити своје 

жеље, снове 

кад родитељи 

кажу не“ 

корелација 

српски језик, 

грађанско 

васпитање,ОЗ 

5/1 

април 
Тематски дан – наставник практичар и 

истраживач 

К2 8 

Рецитовање, доживљено читање –

стваралачки чин. Књижевно – говорна 

анализа. Рад са даровитим ученицима. 

Ауторство рецитатора. 

К1 8 

 

Милена  

Илић 

Успешно управљање одељењем К/2 
8 вежбе 

обликовања  

5/1 

септем 

Родитељ,пријатељ,сарадник К/4 
8 Правила игре у 

рукомету  
6/1 мај 

 

 

 

 

 

 

Јадранка  

Јованчевић  

Е-LEARNING  у настави страних језика К1 16 “The simple past 

tense“  

5/1 

април „Електронски речници у настави страних 

језика“ 

К1 8 

„Елта  конференција за наставнике 

енглеског језика“ 

К1 16 

„Mоја  учионица- оспособљавање 

наставника да коришћењем својих знања и 

умећа прилагоде наставу својој учионици“  

К1 16 

„Невербална комуникација у настави 

страних језика и невербални елементи у 

релевантним врстама текста“ 

К1 16 

„Развијање усменог изражавања у настави 

енглеског језика“ 

К1 16 

 Снежана 

Николић 

„Мотивација-могућа мисија“ К2 8 „premiers pas“ 7/1  

„Дигитално доба – новине у настави 

страних језика“ 

К2 8 Petit chaperon 

rouge 

5/1 

 

Данијела 

Мијаилови

ћ 

Важна питања у настави историје: домети 

историографије и образовна постигнућа  
K1 16 Грчка култура“  

(5/1) 

5/1 

фебруа

р Историја између мита и науке  K1 8 

Учити о холокаусту  K2 24 

Maja 

Пауновић 

Ристовић 

Народна игра     

Мултимедијална музичка радионица 
  

Бојан 

Живанић 

Креативни приступ настави 

ликовне културе  
 

К 8   

Дечје ликовно стваралаштво и сценска 

уметност  

К2 16 

Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и потенцијала 

ученика  

К2 8 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=788&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=788&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА I – IV РАЗРЕДА 
 

Месец 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

 

IX 

 Усвајање плана рада већа 

 Планирање писмених задатака, контролних вежби , 

тестова знања и др.облика објективног проверавања 

знања ученика. 

 Евидентирање ученика за рад у допунској настави и 

слободним активностима. 

 Одређивање нивоа захтева за ученике умањених 

способности и евидентирање ученика за рад по ИОП-у и 

индивидуализованом плану; 

-одељењски старешина 

-директор школе 

-психолог 

 

 

XI 
 Вредновање успеха и дисциплине ученика на крају I 

тромесечја и предлог мера за наредни период. 

 Анализа реализације фонда часова у току I тромесечја. 

-одељењски старешина 

-директор школе 

-психолог 

 

 

 

 

 

I 

 Вредновање резултата рада ученика на крају  I 

полугодишта. 

 Доношење одлуке о наградама, похвалама ученика, и 

изрицање васпитних и васпитно – дисциплинских мера. 

 Резултати рада са ученицима који су имали потешкоћа у 

учењу и понашању. 

 Анализа реализације полугодишњег фонда часова 

редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних 

активности. 

 Анализа реализације васпитног програма рада школе. 

-одељењски старешина 

-директор школе 

-психолог 

 

 

 

II 

 Разматрање реализације програма професионалне 

орјентације ученика кроз садржаје редовне наставе и 

одељењске заједнице. 

 Извештај о сарадњи са родитељима ученика који имају 

потешкоћа у учењу. 

 Избор уџбеника за наредну школску годину; 

 Избор најповољније понуде за извођење екскурзије; 

 Анализа реализације програма одељенског већа. 

-одељењски старешина 

-психолог 

-руководилац актива 

 

 

 

IV 

 Вредновање наставног рада на крају III тромесечја са 

предлогом мера за наредни период. 

 Реализација фонда часова допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности. 

 Разматрање плана и програма екскурзија и излета 

ученика. 

-одељењски старешина 

-директор школе 

-психолог 

 

 

VI 

 Анализа наставног рада на крају II полугодишта. 

 Анализа резултата завршног тестирања ученика 4.разреда 

 Реализација годишњег фонда часова свих видова 

образовно-васпитног  рада. 

 Реализација програма одељенског већа у току II 

полугодишта. 

 Извештај о изведеној екскурзији;( вођа пута) 

-одељењски старешина 

-директор школе 

-психолог 

  

        VIII 
 Планирање рада већа за наредну школску годину. 

 Избор учитеља I разреда. 

 Разматрање распореда часова. 

-директор школе 

-одељењски старешина 

-психолог 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА V – VIII РАЗРЕДА 
 

 

Месец 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

 

IX 

 Евидентирање ученика за рад у допунској, додатној 

настави и слободним активностима. 

 Евидентирање броја ученика, који су се определили за 

похађање програма '' ПО у Србији'' 

 Планирање школских писмених задатака, писмених 

вежби, тестова знања и других видова објективног 

проверавања знања. 

 Вођење педагошке документације; 

-одељенски старешина 

-директор школе 

-предметни наставник 

-психолог 

 

 

 

 

XI 

 Вредновање успеха и дисциплине ученика на крају I 

тромесечја. 

 Анализа реализације наставног фонда часова у току I 

тромесечја. 

 Предлог мера за побољшање успеха. 

 Упознавање већа са здравственим, материјалним, 

социјалним и породичним приликама ученика V разреда. 

(бивши учитељ) 

-одељенски старешина 

-психолог 

 

 

 

 

I 

 Евидентирање бројног стања ученика и вредновање 

резултата на крају I полугодишта. 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине у II 

полугодишту. 

 Доношење – предлог наставничком већу ученика за 

похвалу, награду и друго. 

 Полугодишња анализа реализације фонда часова редовне, 

допунске, додатне наставе и слободних активности. 

-одељенски старешина 

-директор школе 

-психолог 

 

 

 

II 

 Разматрање програма професионалне оријентације 

ученика и његове реализације кроз садржаје редовне 

наставе и часове одељенске заједнице 

 Анализа рада одељењског већа . 

 Разматрање понуда за извођење екскурзија и давање 

предлога на усвајање наставничком већу; 

 Избор уџбеника за наредну школску годину; 

 Извештај о сарадњи са родитељима ученика који имају 

проблема у учењу и понашању 

-одељенски старешина 

-психолог 

 

 

 

 

IV 

 

          V 

 Вредновање резултата наставног рада на крају III 

тромесечја и предлог мера за наредни период. 

 Анализа реализације фонда часова редовне, допунске, 

додатне наставе и ваннаставних активности. 

 Разматрање програма ученичких екскурзија; 

 Успех ученика 8. разреда на крају 2. полугодишта; 

 Избор Ђака генерација- давање предлога на усвајање 

Наставничком већу; 

 Припреме за полагање завршног испита; 

 Прослава мале матуре; 

-одељенски старешина 

-директор школе 

-психолог 
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Месец 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

 

 

VI 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II 

полугодишта. 

 Евидентирање ученика који се упућују на поправни 

испит. 

 Годишња анализа реализације фонда часова редовне, 

допуснке, додатне наставе слободних активности. 

 Извештај вође пута о изведеној екскурзији. 

 Анализа рада одељенског већа и предлог новог плана и 

програма. 

 Похвале и награде ученицима и изрицање васпитних и 

васпитно- дисциплинских мера. 

 Организација припремне наставе и поправних испита. 

 Подела задужења за израду годишњег плана рада школе, 

извештаја о реализацији Годишњег плана рада; 

-директор школе 

-предм.  наставници 

-психолог 

 

VIII 
 Вредновање резултата после поправних испита. 

 Предлог, разматрање и усвајање плана и програма 

одељенског већа. 

-директор школе 

-одељенски старешина 
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ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
 

ЦИЉЕВИ И  

ЗАДАЦИ 

 

 

А К Т И В Н О С Т И 

 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

МЕСЕЦ И ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

( од IX  2017. -  VI 2018.) 

VIII I

X 

X XI XII I II III IV V VI 

ЦИЉ 1 

 

Стицање 

употребљивих 

знања, 

способности и 

вештина 

високог 

квалитета 

 

 
ЗАДАЦИ: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.1.1.Прављење нацрта/пројекта и 

финансијске конструкције за израду летње 

учионице, ограде, видео надзора, кабинета, 

регулисање влаге и светлости у кабинету за 

информатику, набавку наставних средстава 

Директор школе + 

 

+ 

 

 

+ + +   +  + + 

1.1.2. Проналажење донатора и спонзора за 

израду летње учионице 

Директор школе + 

 

+ + + + + +  + 

 

  

1.2.1 .Реализација угледних часова, трибина и 

дебата, коришћењем иновативних метода 

наставе и дигиталне учионице 

Предметни 

наставници, стр. 

сарадници 

 + + + + + + + + + + 

1.3.1. Реализација наставе и ваннаставних 

активности, коришћењем ресурса ближе 

околине- излети, часови ван школе; 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

 + +  +    + + + 

1.3.2 Едукација родитеља путем сајта, трибина 

и ФБ странице школе и на родитељским 

састанцима 

Наставници и 

стручни 

сарадници 

           

 ЕВАЛУАЦИЈА Којић Ивана      +     + 

ЦИЉ 2 

 

Развијење и 

јачање 

васпитне 

улоге школе 

 
ЗАДАЦИ: 

2.1 

2.2 
2.3 

2.1.1. и 2.3.3Реализовање трибина, предавања и 

радионица едукативног и здравствено- 

превентивног карактера- за родитеље 

Одељењске 

старешине и 

психолог  

   

+ 

 

    

+ 

 

 

 

+ 

  

2.1.2  Перманентно примењивати јавне 

похвале и награђивање ученике, као и 

васпитне ивасп.-дисциплинске мере 

Наставници и 

директор школе 

   

+ 

 

 

 

+ 

   

+ 

   

+ 

2.2.1 Реализовање радионица ненасилне 

комуникације, конструктивног решавања 

сукоб и превентивно-здравственог карактера- 

за ученике/ Пројекат '' Твоје знање мења све'',  

'' Покренимо нашу децу'' Радионице МУП-а у 

4.и 6. Разреду/ 

Одељењске 

старешне и 

психолог школе 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

2.3.1 Упознати Савет родитеља са планом Директор школе  +          
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сарадње школе и породице  и психолог 

2.3.2 Афирмисати значај '' отворених дана'' и 

отворених врата''- веће учешће родитеља   

Предметни 

наставници о ОС 

 + + + + + + + + +  

2.3.4 Укључивање родитеља у реализацију 

програма еколошке секције, хуманитарне 

акције, сређивање школе и дворишта и друге 

ваннаставне активности 

Нешић Владан 

Нинковић 

Виолета 

наставници 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

2.3.5.Анкетирање родитеља- задовољство 

сарадњом породице и школе 

Психолог и 

од.старешине 

    +      + 

 ЕВАЛУАЦИЈА В.Нинковић     +      + 

ЦИЉ 3. 

 

 

Стварање 

услова и 

атмосфере да 

ученици радо 

проводе време 

у школи 
 

ЗАДАЦИ. 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.1.1. Оснажити рад ученичког парламента Данијела 

Мијаиловић 

 +  + +   + + +  

3.2.1 Организовање спортских такмичења- 

унутаршколских и међушколских 

Милена Илић и 

Директор школе 

  
+ 

        
+ 

 

3.2.2 Организовање излета у ближу околину Одељ. Стар,, дир.    

+ 

      

+ 

  

3.3.1 Уређивање школског простора и 

дворишта 

Наставници, 

ученици. Родит. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3.3.2 Организовати '' Дан  хуманости и помоћи 

сиромашнима'' и прикључивати се  акцијама 

у локалној заједници  

Наставници и 

одељ. Старешине 

Ђачки парламент 

    

+ 

     

+ 

  

3.4.1 Издавање школског листа '' Врабац'' Сузана Јовановић 

 Ученици и наст. 

       +    

3.4.2 Редовно ажурирање школског сајта и ФБ 

странице школе 

Зорица Милетић 

Мирјана Бугарски 

+ + + + + + + + + + + 

 ЕВАЛУАЦИЈА Милетић Зорица            

 

 Напомена:  у задатку 1.1.1.су додате 

активности на основу самовредновања. 

            

На седници Наставничког већа,  дана 20.09.2013.године, директор школе је именовао чланове Стручног актива за Школски развојни план,. То су: 

1. Лазић Јасмина, учитељица- координатор актива                                       

2. Нинковић Виолета- учитељица                                                             8.  Милетић Зорица- наставница техн.и информ.образовања 

3. Којић Ивана- учитељица                                                                        9.  Бугарски Мирјана- психолог школе 

4. Илић Мирјана- наставник физике 

5. Нешић Владан- наставник биологије 

6. Мијаиловић Данијела- наставница историје 

7. Димитријевић Александра- наставница хемије                                                   Чланови су именовани на период од 5 година
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

      

    Чланове стручног актива за развој школског програма именовало је Наставничко веће на својој 

седници 20.08.2014., а чине га наставници разредне наставе и одељењске старешине у матичној 

школи: 

1. Лазић Јасмина, наставник разредне наставе; 

2. Тодосић Верослав, наставник разредне наставе; 

3. Којић Ивана, наставник разредне наставе 

4. Добрић Саша, одељењски старешина  

5. Јованчевић Јадранка, одељ.старешина  

6. Нешић Владан, одељ.старешина  

7. Јовановић Сузана, одељ.старешина- координира активности 

8. Мирјана Бугарски, психолог школе  

 

Активност Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

Подела предмета према афинитетима 

учитеља 

септембар Тим и учитељи 

Праћење реализације школског програма октобар Тим 

Унапређење школског програма: 

ТЕМАТСКИ ДАНИ/ млађи разреди/- у 

Влашкој, Америћу и Сенаји и Тематска 

настава у старијим разредима 

Октобар, 

фебруар ,април,  

Тим , учитељи и 

предметни 

наставници 

Извештај о праћењу иновација у 

образовно-васпитном раду и њиховој 

примени и реализацији циљева и 

стандарда постигнућа 

децембар Тим, психолог 

Усаглашеност нивоа захтева са нивоом 

способности ученика и критеријумом 

оценивања 

јануар Тим и психолог 

Предлози о укључивању ученика у 

планирање и припрамање часова 

фебруар Тим и психолог 

Укључивање родитеља и експерата из 

ближе околине у реализацију шк.програма 

Март и током 

године 

Тим, наставници и 

родитељи, гости 

Анализа реализације програма април Тим 

Предлог и усвајање плана рада за наредну 

годину 

јун Тим 

Договор у вези са тематским планирањем 

и активностима наставника 

Уграђивање потребних елемената 

годишњих и месечних планова наставног 

рада у индивидуалне планове рада 

насатавника 

август Тим 
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ПЛАН  РАДА АКТИВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

         На седници наставничког већа, одржаној 21.08.2017. именовани су чланови актива за 

самовредновање и вредновање рада школе. 

 

Јасмина Илијевић Учитељица у Сенаји - координатор 

Анастасија Милојевић Учитељица у  у Америћу 

Нинковић Виолета Учитељица у Влашкој 

Саша Јовановић Учитељ у Америћу 

Илић Мирјана Наставница физике 

Александра Димитријевић Наставница хемије 

Радица Јаћимовић наставница географије 

Снежана Николић наставница француског језика 

Дејан Нинковић Родитељ из Савета родитеља 

Мирослав  Станковић Директор школе 

 

 

 

ПЛАН РАДА – ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ:   

 

ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА 
 

ВРЕМЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Август Састанак тима и договор о раду  Актив за самовредновање 

Септембар, 

октобар 

Прикупљање и обрада података за подручје:  

Оцене и успех  

Саша Јовановић 

Анастасија Милојевић 

Јасмина Илијевић 

Новембар Прикупљање и обрада података за подручје 

: Квалитет знања  

Радица Јаћимовић 

Виолета Нинковић 

Децембар , 

јануар 

Прикупљање и обрада података за подручје 

: Завршни  испити, такмичења  

Александра Димитријевић 

Снежана Николић 

Фебруар Прикупљање и обрада података за подручје 

: Мотивисаност ученика  

Јасмина Илијевић 

Радица Јаћимовић 

Март  Прикупљање и обрада података за подручје: 

Вредности код ученика  

Анастасија Милојевић 

Александра Димитријевић 

Април Састављање извештаја  Активза самовредновање 

Мај Састављање акционог плана Актив за самовредновање 

Јун Састављање завршног извештаја Актив за самовредновање 

 

 

 

 

 

                              Технике                              Инструменти 

1. Анкетирање 

Упитници: Упитник за ученике, наставнике и родитеље –

Квалитет знања;  

Упитник за ученике: Мотивисаност ученика (да учествује на 

такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним 

активностима); 

Упитник за наставнике: Мотивисаност ученика (за 

самостално стицање додатних знања и вештина) 

Упитници: за ученике и наставнике – Вредности код 
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ученика. 

2. Интервјуисање 
Индивидуални разговори са наставницима и презентовање 

рада тима 

3. Посматрање 

Чек листа о мотивисаности ученика за самостално стицање 

додатних знања и вештина; 

Чек листа о мотивисаности ученика да учествује на 

такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним 

активностима; 

Чек листа о вредностима код ученика. 

4. Анализирање документације 

Чек листе, матичне књиге,дневник образовно – васпитног 

рада, годишњи програм рада школе, школска документација 

(програм секција, ваннаставних активности, додатне 

наставе), евиденција о учешћу и резултатима ученика на 

такмичењима , коначне ранг листе са квалификационог 

испита, евиденција о терминима одржавања додатне наставе, 

секција, ваннаставних активности... правилници,  записници 

... 

 

 

 

 

 

  VI    ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

          

  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА- ПСИХОЛОГА 

ЦИЉ 

      Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и 

принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика, дефинисаних Законом о 

основама система образовања и васпитања, као и посебним законима. 

ЗАДАЦИ 

 Стварање оптималних услова за остваривање васпитно-образовног рада; 

 Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика; 

 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја; 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које 

доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе; 

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености опшђтих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање; 

 Подршка отворености установе према иновацијама; 

 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља; 

 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу; 

 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе; 

 

Напомена: Реализација програма, утврђено време и реализација различитих задатака и садржаја је 

флексибилна. У пракси долази до одступања, која су у складу са реалним захтевма школског 

живота. 
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ОБЛАСТИ  РАДА 

Посре-

дан 

рад 

Непосре 

дан  

рад 

Време 

реализа-

ције 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Учествовање у припреми развојног плана установе, 

школског програма, програма васпитног рада, плана 

самовредновања установе, индивидуалног образовног 

плана за ученике; 

 Учествовање у припреми концепције Годишњег плана 

рада школе; 

 Учествовање у припреми делова годишњег плана рада 

школе који се односе на планове и програме: подршке 

ученицима( рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка, са ученицима са изузетним 

способностима, професионална оријентација, превенција 

болести зависности, промоција здравих стилова живота); 

заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, подизања квалитета знања и вештина 

ученика, стручног усавршавања запослених, сарадња 

школе и породице; 

 Учествовање у избору и планирању реализације посебних 

и специјализованих програма; 

 Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова 

и предлога пројеката који могу допринети унапређивању 

квалитета образовања и васпитања у школи, конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање 

у њиховој реализацији, 

 Учествовање у избору уџбеника у школи; 

 Припремање плана посете психолога часовима у школи; 

 Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно- 

васпитног рада школе и предлагање мера за побољшање 

ефикасности, економичности и успешности установе у 

задовољавању образовних и развојних потреба ученика; 

 Учествовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и учењу, у праћењу и 

вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа спровођењем квалитативних анализа 

постигнућа ученика, информисањем свих 

заинртересованих страна о резултатима и припреми 

препорука за унапређивање постигнућа. 

 

      

    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * 

  

 

 

 

Периоди-

чно 

 

VI, VIII, 

IX 

 

 

 

 

VI, VIII, 

IX 

 

 

 

 

VI, VIII, 

IX 

 

 

Периоди-

чно 

 

III, IV 

Месечно 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

Током 

године 
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ОБЛАСТИ  РАДА 

Посре-

дан 

рад 

Непоср. 

рад 

Време 

реализа-

ције 

 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног плана  з а ученике; 

 Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката, вредновању огледа 

који се спроводе у школи; 

 Учешће у изради извештаја о реализацији годишњег 

плана рада школе; 

 Иницирање различитих истраживања ради унапређивања 

образовно- васпитног рада установе и остваривање 

послова дефинисаних правилником о раду стручних 

сарадника, 

 Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе ( израдом инструмента 

процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом 

добијених резултата) и спровожења огледа; 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

 Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно- васпитног рада са 

ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно- васпитним потребама ученика; избора и 

примене различитих техника учења; ефикасног 

управљања процесом учења; избора поступака 

посматрања и вредновања ученичких постигнућа; 

стварање подстицајне атмосфере на часу; развијање 

конструктивне комуникације и демократских односа у 

одељењу; 

 Пружање подршке јачању наставничких компетенција у 

областима: комуникација и сарадња, конструктивно 

решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности 

ученика, подучавање и учење, организација средине и 

дидактичког материјала; 

 Упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног процеса учења, групне динамике, социјалне 

интеракције, природом мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и 

облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за 

учење; 

 Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на 

основу уочених потреба, интересовања и способности 

деце, психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика( способности, мотивације, 

особина личности)и остварености образовних постигнућа 

у школи; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      * 

Периоди- 

чно 

 

Периоди-

чно 

 

VI, VIII 

 

 

Периоди-

чно 

 

 

Периоди-

чно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

године 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

Током 

године 
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ОБЛАСТИ  РАДА 

Посре-

дан 

рад 

Непоср. 

рад 

Време 

реализа-

ције 

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 

Координирање израде и у сарадњи са наставником и 

родитељем, тимско израђивање педагошког профила 

ученика. Учествовање у развијању ИОП-а коришћењем 

резултата сопствених психолошких процена и 

психолошких процена добијених из другихустанова; 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 

способности( талентовани, обдарени) кроз упознавање са 

карактеристикама  тих ученика ( способности, 

мотивација, стил учења, интересовања , вредности, 

особине личности) и предлагање поступака који 

доприносе њиховом даљем развоју; 

 Оснаживање наставника за рад саученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног 

става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака 

који доприносе њиховом развоју; 

 Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања и предлагање мера за њихово 

превазилажење; 

 Оснаживање наставника да препознају способности, 

интересовања и склоности ученика које су у функцији 

развоја професионалне каријере ученика; 

 Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу 

ученичког колектива, указивање на психолошке узроке 

поремећаја инетрперсоналних односа у одељењским 

заједницама и предлагање мера за њихово 

превазилажење; 

 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, 

односно старатељима; 

 Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 

информације о посећеном часу, као и предлагање мера за 

унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног 

процеса;  

 Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија; 

 Пружање подршке наставницима менторима и 

саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања. 

 Усмеравање наставника у креирању плана стручног  

           усавршавања и њиховог професионалног развоја; 
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ОБЛАСТИ  РАДА 
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дан 

рад 
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рад 

Време 

реализа-

ције 

           

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера 

спремностиза полазак у школу детета старости од шест до 

шест и по година. 

 Учешће у структуирању одељења првог разреда и по 

потреби других разреда. 

 Испитивање општих и посебних способности, особина 

личности, когнитивног стила, мотивације за школско 

учење, професионалних опредељења, вредносних 

оријентација и ставова, групне динамике одељења и 

статуса појединца у групи, психолошких чинилажца 

успеха и напредовања ученика и одељења, применом 

стандардизованох психолошких мерних инструмената и 

процедура, као и других инструмената процене ради 

добијања релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других послова у раду 

са наставницима, ридитељима, институцијама. 

 Саветодавно инструктивни рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне, социјалне 

тешкоће, проблеме понашања. 

 Пружање подршке ученицимакоји се школују по 

индивидуализираној настави и ИОП-у. 

 Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених 

група; 

 Идентификовање ученика са изузетним способностима( 

даровити, талентовани) и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика са изузетним 

способностима; 

 Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, 

ставова и вредности потребних за живот у савременом 

друштву: стратегије учења и мотивације за учење, 

вештине самосталног учења, концепт целоживотног 

учења, социјалне вештине( ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), здрави стилови 

живота, вештине доношења одлука и др. 

 Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем( на 

основу процењених способности,интересовања, особина 

личности, мотивације ученика- предавање за уч.8.разреда 

'' Процедура спровођења Завршног испита и упис у 

средње школе'' ) 
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 Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији 

у школском животу; 

 Пружање психолошке помоћи ученику, групи и одељењу 

у акцидентним ситуацијама; 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржавајуз одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостану са наставе 5 часова, односно који 

својим понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права. 

 Организовање и реализовање предавања, трибина, и 

других активности за ученике из области менталног 

здравља, педагошке и социјалне психологије ( Радионице: 

1. ''Методе и технике успешног учења''- 5.разред 

2. '' Насиље- како га препознати и реаговати''- 6.разред 

3. '' Креативни рад са ученицима на превенцији 

злоупотребе психоактивних супстанци'' – 4.разред 

4. '' Превенција болести зависности''- 7. и 8.разред 

5. '' Заштита репродуктивног здравља''- 8.разред 

6. '' ПО за ученике 7-8разреда; 

7. '' Трговина људима''- 7.разред 

 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

 Прикупљање података од родитеља, односно старатеља 

који су од значаја за упознавање ученика и праћење 

његовог развоја; 

 Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и понашању, 

 Подршка јачању родитељских  васпитних компетенција, 

нарочито информисањем о психол.карактеристикама 

њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и 

облика групног психолошког образовања родитеља.( 1. 

Радионица:'' Учење учења''- за родитеље ученика 1.и 

5.раз.;  2.Трибина: '' Насиље- ште је, како га препознати и 

реаговати'' – родитељи ученика 6.разреда; 

3. Радионица : '' Заштита репродуктивног здравља 

младих''- за родитеље ученика 7-8.разреда; 

4.Предавање: ''Процедура спровођења завршног испита и 

уипс у средње школе''- ридитељи ученика 8. разреда) 

 Саветодавни рад и усмеравње родитеља чија деца врше 

повреду правила понашања у школи и којима је одрежен 

појачани васпитни рад; 

 Сарадња са родитељима на пружању подршке ученицима 

који се школују по ИОП-у; 

 Оснаживање родитеља да препознају карактеристике 

своје деце које указују на њихове изузетне способности и 

сарадња на пружању подрђке у проналажењу различитих 
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могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја;   

 Учествовање у реализацији програма сарадње установе са 

родитељима ученика ( родитељски састанци и др.) 

 Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисање 

родитеља и давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету; 

 Пружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у 

акцидентној кризи. 
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6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности обрзовно- васпитног 

рада установе, а нарочито у вези са: избором наставника 

ментора, поделом одељењских старешинства и др. 

Предлагање нових организационих решења образовно- 

васп.рада.. 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа ; 

 Сарадња са директором и стр.сарадницима у 

организовању трибина, предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље;  

 Сарадња са другим стр.сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика стручног усавршавања ( 

предавања, радионице, прикази стручних чланака и 

сл.)наставника у оквиру установе; 

 Сарадња са директором по питању приговора и жалби 

ученика и њихових родитеља на оцену из премета и 

владања. 

 Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма за увођење у посао наставника и стручног 

сарадника. 

 Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним сарадницима у школи; 

 Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

на координацији активности у пружању подршке 

ученицима који се школују по ИОП-у. 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 Учествовање у раду наставничког већа( давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених 

анализа,прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно- васп.рад и јачање наставничких 
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компетенција) 

 Учествовање у раду тимова установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта; 

 Учествовање у раду стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма и педагошког 

колегијума; 
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8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање циљева 

образовно- васп.рада ученика. 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном 

средином за остваривање циљева образовно- васп.рада и 

добробити ученика; 

 Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, 

комисија, одбора; 

 Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја 

за остваривање образовно- васпитног рада и добробити 

ученика: национална служба за запошљавање, центар за 

социјални рад, домови здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље, институт за психологију, 

матични факултет, заводи за вредновање и унапређење 

образовно- вапитног рада и др. 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и психолошки 

досије ( картин) ученика; 

 Вођење евиденције по потреби о извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним 

часовима и др. 

 Припрема за све послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада психолога; 

 Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита 

материјала који садржи личне податке о ученицима; 

 Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и 

периодике, учествовањем у активностима струковног 

удружења ( Друштво психолога Србије, секције 

психолога у образовању), похађањем акредитованих 

семинара, вођењем истих, похађањем конгреса, 

симпозијума и др.стручних скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим психолозима уобразовању; 
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

 

У  УСТАНОВИ: 

 

Назив планираног стручног усавршавања Планирано време 

остваривања 
„Креативни рад са ученицима на превенцији 

злоупотребе ПАС-а“ 

октобар 2017. – мај 2018. 

„Заштита репродуктивног здравља младих“- за 

ученике и родитеље 

октобар 2017., фебруар и април 

2018. 

Радионице ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба 

Током године 

„Учење учења“ радионица за родитеље октобар 2018. 

Посета отвореним и угледним  часовима током године 

Презентација са посећених семинара, трибина, предав Током године 

Аналитичко-истраживачки рад- анкетирање родитеља 

и ученика 

Јануар  и јун 2018. 

Учешће у раду општинског актива стручних сарадника Током године 

Присуство састанцима Републичке секције стручних 

сарадника- Београд 

Другог уторка у месецу- током 

године 

Координатор школске уписне комисије Јун/јул 2018. 

 

 

         Унапредити знања: 

 Новинe  у методама и техникама рада-из области  терапије и саветовања 

 Примена ИТ (информационих технологија)   

 Технике евалуације и самоевалуације  

 Познавање закона, прописа, правних аката, процедура 

 

     Унапредити вештине: 

 

 Саветодавно-инструктивни рад (индивидуални, групни)– примена у раду са децом и 

родитељима 

 Самоевалуација и евалуација 

 Отвореност ка новом  

 Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу 

 

 

ВАН  УСТАНОВЕ: 

 

 

Назив планираног стручног усавршавања Планирано време 

остваривања 
 Конгрес психолога Србије Мај 2018. 

'' Како унапредити процес самоевалуације у настави''- 1 

дан, К3, П1 

 

 

Током године '' Управљање емоцијама у раду са децом/ ученицима'' ,  К4  

П4     16 бодова 

''Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – 

обука за рад са ученицима и родитељима'' К3, П2, 8 бодова 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ 

 
ЦИЉ:  

Допринети остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у  школи, реализујући 

програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског 

библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-

информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. Подстиче 

промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју 

информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу 

и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, 

што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 

информација и перманентност учења током читавог живота.  

ЗАДАЦИ: 

- развијање и неговање навика читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,  

- мотивисање за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током 

целог живота,  

- сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима 

ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,  

- стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика, - вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  

- заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда.  

 ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИ

ЗА-

ЦИЈЕ 

 

САРАДНИЦИ 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1 сата 

недељно 

 

 - израда годишњег, месечних и 

оперативних планова рада; 

- планирање и програмирање рада са 

ученицима у школској библиотеци;  

- планирање књижевног сусрета; 

- планирање развоја школске библиотеке и 

набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно 

васпитног рада; 

- планирање рада библиотечке секције. 

  

Чланови актива 

школских 

библиотекара наше 

општине, директор 

школе, психолог, 

учитељи и 

наставници. 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО 1 сат психолог, учитељи 
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ВАСПИТНОГ РАДА недељно и наставници 

   - учешће у изради годишњег плана рада школе    

- координатор у изради школског Листа 

      - вођење библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе; 

- коришћење у пракси сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене 

методе и резултата сопственог истраживачког рада;  

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 2 сата 

неде

љно 

Наставници и  

учитељи,. 

 - сарадња са наставницима на промоцији 

читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада; 

 

- сарадња са наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних 

извора информација; 

      - организовање наставних часова из појединих 

предмета у  школској библиотеци,  

       - сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске 

библиотеке,  

       - коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе,  

       - сарадња са учитељима и одељенским 

старешинама приликом преузимања и враћања 

бесплатних уџбеничких комплета; 

       - сарадња са учитељима и професорима 

српског језика на реализацији пројекта „Читалачка 

значка“  

      - сарадња са наставницима страних језика и 

српског језика на обележаввању „Дана европских 

језика“; 

 -сарадња са наставницима српског језика и 

учитељима на обележавању „Међународног дана 

књиге за децу“ 

        - сарадња са учитељима и професорима 

српског језика на реализацији књижевног сусрета; 

       - сарадња са наставницима и учитељима у вези 

са припремом програма за „Дечију недељу“; 

 -сарадња са одељенским старешинама и 
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професорима српског језика на организацији 

посете Сајму књига у Београду; 

 - систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новонабављеној библиотечкој грађи, 

припреми тематских изложби у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и 

усмено или писмено приказивање појединих књига 

и часописа.  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА   

          - упознавање ученика са радом школске 

библиотеке, библиотечким фондом и мрежом 

библиотека; 

        -  упознавање ученика са врстом библиотечке 

грађе и оспособљавање ученика за самостално 

коришћење извора знања; 

        -   упознавање ученика са занимањем 

библиотекар, њиховим пословима и другим 

сродним занимањима;  

    -   остваривање програма образовно-васпитног 

рада са ученицима у школској библиотеци; 

    -    стимулсање и навикавање ученика да 

пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну 

библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са 

њиховим интересовањима и потребама (читање, 

беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације код 

ученика и сл.); 

    -    пружање помоћи ученицима у организовању 

самосталног рада ван школе (пружање помоћи 

ученицима код учење ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту и другим 

материјалима); 

  - посета сајму књига у Београду; 

  -  рад са ученицима на реализацији пројекта 

„Читалачка значка“  

 - рад са ученицима на обележавању „Дана 

европских језика“; 

- припрема учениика за  књижевни сусрет; 

 - рад са ученицима на  обележавању 

„Међународног дана књиге  за децу“ 

 - рад са ученицима, члановима секције, према 

плану и програму рада; 

 -  рад на развијању позитивног односа према 

читању и важности разумевања текста и упућивању 

на истраживачке методе рада (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 

претраживања и употреби свих извора и 

оспособљавању за самостално коришћење,    

  - подстицање побољшања информационе, 

развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,      
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V РАД СА РОДИТЕЉИМА (СТАРАТЕЉИМА) 

      - сарадња са родитељима у вези са пружањем 

правовремених и тачних  информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, 

ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и породичних 

библиотека, 

- остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика, учешћем 

родитеља у вези са активностима у којима 

учествују њихова деца: Европски дан језика,  

Читалачка значка, Међународни дан књиге, посета 

Сајму књига у Београду, присуство на књижевним 

сусретима и сл; 

 - сарадња са родитељима приликом преузимања и 

враћања бесплатних уџбеничких комплета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи и 

одељенске 

старешине.  

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ и ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

2 сата 

неде

љно 

Директор школе, 

психолог, 

          - сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, 

те целокупном организацијом рада школске библиотеке ,  

 - информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове 

стручне литературе за предмете 

       - припрема заинтересованих за реализацију изложби, креативних радионица; 

за организовање књижевних сусрета и других културних ; сарадња око 

обезбеђивања књижне и некњижне грађе у школској библиотеци коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници,  

      - припремање и организовање културних активности школе (књижевне 

трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и 

друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за 

школу и просвету: ,,Европски дан језика”, ,,Дечија недеља”, "Мeђународни дан 

књиге", ,,Светски дан поезије”, ,,Прослава дана Светог Саве”, Јубилеј школских 

библиотека и школских библиотекара и др.  

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

2 сатa 

недељно 

Чланови тимова и 

Наставничког већа. 

  - рад у школском тиму , координатор , за израду школског Листа 

 - рад на  пријему и подели бесплатних уџбеничких комплета   

- набавка књига одличним ученицима и носиоцима Вукове дипломе,  

  - рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава 

за обнову књижног фонда; 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

       - сарадња са другим школама, школском, 

градском и другим библиотекама на територији 

 

 

 

Чланови ДШБС и 
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локалне самоуправе и Републике Србије по питању 

свих активности из области струке: 

      - сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе,  

      - сарадња са културним и другим установама 

(«Библиотеком Деспот Стефан Лазаревић», 

«Библиотеком града Београда», Центром за културу 

Младеновац, позориштима и музејима, 

       - учешће у раду Актива школских библиотекара 

Општине Младеновац, Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних друштава у 

локалној самоуправи и Републици Србији.  

актива школских 

библиотекара наше 

општине, 

запослени у 

библиотеци 

„Деспот Стефан 

Лазаревић“, Центру 

за културу,  

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА 

РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1 

сата 

неде

љно 

 

         - вођење документације о раду школске 

библиотеке и школског библиотекара  - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године,      - праћење и евиденција 

коришћења библиотечке грађе у школској 

библиотеци,  -  стручно усавршавање - учешће на 

семинарима, саветовањима и другим скуповима на 

којима узимају учешће и школски библиотекари -

стручни скупови у организацији ДШБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДШБС, чланови 

актива школских 

библиотекара наше 

општине, директор 

школе, психолог и 

педагог. 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

 

 

 

 

Назив планираног стручног усавршавања 
Планирано 

време 
остваривања 

Ниво 
О

б
л

ас
т,

 
са

ти
 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 
У установи 

 

Књижевни сусрет са писцем. 
Октобар-
новембар 

   

Сарадња са ДШБС. Током године    

Учешће на конкурсу „Читалачка значка“. април    

Учешће на конкурсу „Оштро перце“.     

Актив библиотекара. Током године    

 Кат.бр./ 
Компет./ 

Приоритет 

Назив планираног стручног 
усавршавања 

Планирано 
време 

остваривања  

Прихваћено, 
одобрено 

Ван 
установе 

 

K1 Школске библиотеке у 21. веку  1 dan  

K3 
Индивидуални и групни рад у школској 

библиотеци  
2 dana 

 

    

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=3&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=7&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=7&godina=2014/2015
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VII      ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

 

 

 

 

РАДНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

I У ОДНОСУ НА УЧЕНИКА – ПОЈЕДИНЦА 

 

 Пријем и помоћ адаптацији на школску средину, 

 Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, психолога, 

наставника), 

 Систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика, 

 Посматрање понашање ученика у школи и ваншколским активностима, 

 Саветодавни рад у решавању школских проблема, 

 Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећењу 

негативног понашања. 

 Решавање конкретних проблема ученика из одељења (превоз, ПО), 

 Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика, 

 Интезивна сарадња са даровитом децом и брига о ученицима који заостају у развоју и 

ученицима са проблемима у понашању, 

 Иницирање корективног рада са ученицима, 

 Израда анализа успеха ученика. 

 

 

II У ОДНОСУ НА ОДЕЉЕНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ  

 

 Организовање учења, игре и рада, 

 Изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања припадности, 

 Реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом, 

 Активности у стварању здравог језгра одељења 

 Помоћ у организовању одељењске заједнице, 

 Подстицање ОЗ у креирању програма рада ОЗ, 

 Укључивање одељења у шире активности школе, 

 Укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњи са одељењском заједницом 

(уметници, новинари, лекари, јавне личности), јер школа треба да буде ''отворени систем'',  

 Укључивање ученика у културно – уметничка друштва, дечје и омладинске организације, 

библиотеке и сл. 

 

 

III У ОДНОСУ НА РОДИТЕЉЕ 

 

 Упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за 

сарадњу, 

 Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу 

      њиховог детета, 

 Организовање родитељских састанака (одељењских и групних) – тематских, редовних и 

ванредних, 

 Упућивање родитеља педагошко – психолошко образовање (''Школа за родитеље'' –избор 

популарне литературе), 

 Информисање родитеља о вашним активностима школе, 

 Посећивање породице, 

 Организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима. 



 72 

 

 

IV У ОДНОСУ НА СТРУЧНЕ ОРГАНЕ 

 

 Учешће у изради годишњег програма рада школе, 

 Израда програма рада одељењског старешине, 

 Остваривање увида у редовност наставе, 

 Брига и решавање ситуација оптерећености ученика, 

 Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичење, 

 Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о 

изрицању васпитно-дисциплинских мера, 

 Учешће у идентификовању ученика за додатни рад и допунску наставу, 

 Планирање, вођење и извештавање о раду одељењскиог, већа, 

 Стручно усавршавање у оквиру одељењског већа која ће се односити на улогу и рад 

одељењског старешине. 

 

 

V У ОДНОСУ НА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења 

педагошке документације, 

 Ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге, 

 Савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанка одељењског већа, 

наставничког већа и родитељских састанака, 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

 

Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

IX 

 Упознавање ученика са распоредом часова, ритам и режим рада 

у школи. 

 Правила понашања у школи- КОДЕКС ПОНАШАЊА 

 Избор руководства одељењеске заједнице 

 Икључивање ученика у ваннаставне активности-анкета ;  

 Родитељски састанак (изграђивање заједничких ставова 

породице и школе о васпитању ученика), 

-одељенски 

старешина 

 

 

 

          X 

 Кад порастем бићу- разговор о занимањима 

 Погледај у себе- сагледавање личних особина, осећања, потреба 

 Формирање радне групе за помоћ слабијим ученицима /2.-4.раз 

 Безбедност деце у саобраћају- 4.разред 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

 

 

XI 

 Успех и дисциплина у току I тромесечја, мере, и закључци, 

 Родитељски састанак, 

 Резултати рада допунске наставе, 

 ''Мој радни дан'' (обавезе у школи и код куће) I разред, 

 ''Полиција у служби грађана''- 4.разред 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

XII 
 Упознајмо занимања људи из окружења- 2. Разред/ разговор 

 Како да откријем своје способности- 3.разред/разговор 

 ''Насиље као негативна појава''- 4.разред 

 Резултати рада радне групе за помоћ слабијим ученицима 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

I 
 Успех и дисциплина на крају 1. Полугодишта; 

 Понашање ученика на јавним местима (биоскопу, библиотеци, 

аутобусу...), 

 ''Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола'' 4. раз 

 Занимања-пантомима- 4.разред 

 Припрема за прославу Светог Саве;  

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

II 
 Мере за побољшање успеха и дисциплине, 

 Формирање позитивног става према учењу и раду  

 ''Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа''- 4.раз 

-одељ. старешина 

- припадници 

полиције 

 

 

 

III 

 8.март – празник жена – разговор са ученицима, 

 Уређење школског простора и школске околине, 

 Установе у нашем месту, IV разред, 

 ''Превенција и заштита деце од трговине људима''- 4.разред 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

 

 

IV 

 Оцена успеха и дисциплине ученика на крају III тромесечја, 

 Родитељски састанак, 

 Занимања у пољопривреди, посета напредном  пољопривредном 

произвођачу, 

 ''Заштита од пожара''- 4.разред 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 
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Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

         V 
 Укључивање у прославу Дана шоле, 

 Припрема и реализација ученичких излета и екскурзија 

 Анализа међусобних односа у одељењу- другарство;  

 ''Заштита од техн.-технол.опасности и природних непогода''- 4.р 
 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

 

 

VI 

 Општа и појединачна оцена рада ученика на крају II 

полугодишта, 

 Предлог ученика за награде и похвале, 

 Родитељски састанак. 

-одељенски 

старешина 

 

 

 

 

Напомена: Неки од наставних сарджаја предмета ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ће се реализовати 

кроз теме које су дате у програму ЧОС-а. Детаљно разрађен програм реализације здравственог 

васпитања налази се у Анексу школског програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  

СТАРЕШИНА ОД V – VI РАЗРЕДА 
 

Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

 

IX 

 Упознавање са ученицима V разреда (успех, дисциплина, 

радне и хигијенске навике)., Упознавање ученика са 

распоредом часова и ритмом рада у школи, 

 Однос ученика према радницима школе, (наставницима, 

стручним сарадницима), 

 Кућни рад у школи – КОДЕКС ПОНАШАЊА, 

 Једног дана бих волео да будем.../ разговор- 5.разред 

 Родитељски састанак. 

-одељенски 

старешина 

 

 

 

X 

 Како поштујемо правила понашања. 

 Безбедност деце у саобраћају- 6.разред 

 Место и улога школске библиотеке, 

 Понашање ученика за време наставе и одмора, 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 

-психолог 

-припадници 

полиције 

 

 

 

XI 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I тромесечја, 

 Да ли нам значи и помаже допунска настава; 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

 Методе и технике успешног учења-5.разред 

 ''Полиција у служби грађана''6.разред 

-одељенски 

старешина 

-психолог 

-припадници 

плиције 

 

XII 
 Оцена међусобне сарадње наставника, ученика и стручних 

сарадника. 

 Упознавање својих и туђих потреба, осећања 

 ''Насиље као негативна појава''- 6.разред 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 

-припадници 

полиције 

 

          I 
 Успех и дисциплина на крају 1. полугодишта 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

 Оцена резултата рада на часовима допунске и додатне 

наставе у I полугодишту, 

 ''Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола''6.раз 

-одељенски 

старешина  

-психолог 

-припадници 

полиције 

 

 

 

II 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

 Ликовна изложба: ''Моје будуће занимање'',- 6.разред 

 Како смо се прилагодили преласку на предметну наставу, V 

разред, 

 ''Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа''-6.разред 

-одељенски 

старешина  

-психолог 

-припадници 

полиције 

 

 

III 

 Међународни празник жена – историјски значај, дијалог 

 Обавеза ученика у школи и код куће, 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

 ''Превенција и заштита деце од трговине људима''-6.разред 

-одељенски 

старешина 

-припадници 

полиције 

 

 

IV 

 Оцена успеха и дисциплине на крају III тромесечја, 

 '' Заштита од пожара''-6.разред 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 

-припадници 

полиције 
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Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

V 

 Припрема за прославу дана школе, 

 Детаљна разрада плана ђачких екскурзија и њено извођење 

 Превентивна радионица- '' Школа без насиља'' 

 ''Заштита од техн.-технол.опасности и природних непогода''- 6. 

-одељенски 

старешина 

- припадници 

полиције 

 

 

 

VI 

 Оцена рада ученика на крају II полугодишта, похвале и 

награде ученицима 

 Саветодавни рад са ученицима који се упућују на поправни 

испит 

 

-одељенски 

старешина 

-психолог 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ЗА VII  и VIII РАЗРЕДА 

 
 

Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 
 

 

 
IX 

 Упознавање ученика са распоредом часова и ритмом рада у 

школи, Провера снабдевености уџбеницима, 

 Правила понашања у школи / КОДЕКС ПОНАШАЊА 

 Родитељски састанак,/ избор родитељ за савет р. 

 Однос ученика према радницима школе. 

 Избор, укључивање ученика у ваннаставне активности у 

школи/ анкета. 
 

-одељенски 
старешина 

 

 

 
X 

 Професионално информисање ученика – битни чиниоци за избор 

занимања, 

 Како да заштитимо репродуктивно здравље/радионице 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

 Праћење ученика који похађају допунску наставу, 

 Место и улога школске библиотеке. 

-одељенски 

старешина 
-психолог 

 

 
 

XI 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I тромесечја, 

 Како и колико поштујемо правила понашања, однос према 

школској имовини, 

 Праћење професионалних интересовања ученика- радионица. 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 
 

 

XII 
 Оцена успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта, 

 Професионална оријентације- радионица 

 Оцена међусобне сарадње и односа ученика према наставницима 

и стручним сарадницима. 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 
 

-одељенски 

старешина 

 

 
I 

 Професионална оријентација- радионица 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

 Успех и дисциплина на крају 1.полугодишта 

 Рад са родитељима – избор занимања: успех, радне навике,       

      жеље и кадровске потребе 
 

-одељенски 

старешина  
 

 

 

 
II 

 Коришћење књига из школске библиотеке – колико читамо? 

 Реализација часова допунске и додатне наставе, 

 Праћење професионалних интересовања ученика,- анкета 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 
-психолог 

 
 

III 

 8.март – међународни празник жена  -дијалог. 

 Понашање ученика у школској и ваншколској средини, 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

 Резултати припремне наставе за ЗИ;  

 Професионално информисање  и саветовање 

-одељенски 
старешина 

-психолог 

 

 

IV 

 Оцена успеха и дисциплине ученика на крају III тромесечја, 

 Договор о помоћи слабијим ученицима, 

 Прифесионално саветовање- радионице 

 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

-одељенски 

старешина 

-психолог 

 
 

 

V 

 Разрада плана и програма ученичких екскурзија, 

 Учешће у прослави дана школе, 

 Избор ученика генерације у ОЗ VIII разреда и предлог 

Одељенском већу, 

 Планирање прославе ''Мале матуре''. 

-одељенски 
старешина 

-психолог 
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 Превентивне радионице'' Школа без насиља'' 

 Припремна настава за ЗИ; /8.р/ 
 

Време 
реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 
VI 

 Организација припремне наставе за ученике VIII разреда, 

 Разговор са ученицима који иду на поправни испит, 

 Вредновање резултата рада на крају II полугодишта, 

 Родитељски састанак – у којој мери су остварени постављени 
циљеви? 

-одељенски 

старешина 

-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  ПРОГРАМИ  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

   У оквиру рада слободних активности и осталих облика ваннаставног рада, у  

чији рад се ученици укључују према итересовањима, треба давати потпунија и детаљнија 

објашњења и информације о карактеристикама и захтевима одгварајућих подручја рада, 

образовних профила и занимања.  

   Извршиоци: наставници задужени за рад секција  

  Сарадници: разредне старешине, психолог школе. 

   Подстицати ученике да и сами учествују у прикупљању информација о појединим 

подручјима рада и те информације упоређују са својим могућностима.  

  Извршиоци: чланови појединих секција, наставници који учествују у  

  организацији ових облика рада  

  Сарадници:психолог школе.   

Омогућити ученицима да се у оквиру рада појединих ученичких организација и  

 културне делатности школе баве одређеним активностима како би практично  

 проверили своје интересовање и способности и одабрали она занимања која њима највише 

одговарају.  

  Извршиоци: наставници задужени за рад слободних активности и  

  ученичких организација  

  Сарадници: психолог школе. 

   

   Прилог: планови секција и слободних активности 
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   ПЛАН РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА  

  

Време Садржај Реализатори 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Акција “Безбедност деце у саобраћају” у сарадњи са 

омладином општинске организације Црвеног  крста 

чланови 

Сакупљање чланарине руководилац 

Спортско - рекреативна акција “За срећније 

детињство” 

чланови 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Реализација акције “За сунчану јесен живота” 

чланови 

Укључивање у акцију “Дечија недеља” 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Уређење школских учионица чланови 

Предавање о болестима зависности психолог 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Школско такмичење ученика IV разреда у квизу 

“Шта знаш о Црвеном крсту” 

руководилац 

М
А

Р
Т

 Општинско такмичење ученика IV разреда у квизу 

“Шта знаш о Црвеном крсту” 

руководилац 

А
П

Р
И

Л
 Учешће у акцији “Тражимо најуређенију учионицу и 

школу” у сарадњи са Дечијим савезом 

руководилац 

М
А

Ј
 

Пријем ђака првака у Организацију Црвеног крста и 

смотра ОТЈ из Београда 

Организација 

Црвеног 

крста 
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Учешће у конкурсу “Крв живот значи” чланови 

Ј
У

Н
 

Прикупљање уџбеника у оквиру акције “Друг - другу” чланови 

Избор деце за боравак у објектима ЦК  руководилац 

Анализа рада у току школске године 

чланови 

Предлог и похвале истакнутих појединаца 

 
 

 

 

ПЛАН РАДА ЗА ФОЛКЛОРНУ СЕКЦИЈУ 

 

 

      САДРАЖАЈ АКТИВНОСТИ                                                     БРОЈ ЧАСОВА 

 

1. Евидентирање ученика за рад у секцији  и аудиција                             1 

2. Обнављање научених игара из ранијег периода   5 

 Игре из Србије „ Играле се делије“    

 „ На леду“  Колибри 

 „ Ал је леп овај свет“Колибри     

3. „ Староградске игре“ СРПКИЊА- обучавање    5 

4. „ Староградске игре“ – обучавање     3 

5. „ Староградске игре“ – увежбавање (припреме за Н.годину)              4 

6. „ Староградске игре“- увежбавање кореографије   5 

7. „Игра из Србије“ – увежбавање(припреме за 8.март)                         3 

8. „ Старографске игре“ – увежбавање     2 

9. Припрема програма за Дан школе     1 

9. Наступ на приредби за Дан школе     1 

9. Анализа наступа на приредби,потребе за нове костиме...                    1 

10. Обнављање научених игара,анализа рада секције у овој години 5 

________________________________________________________________    

 УКУПНО                                                                  36 

  

НАПОМЕНА: У току шк.године  могуће су измене плана у зависности од броја пријављених 

ученика,њиховог потенцијала за игру,као и потреба на школским приредбама и наступима. 

 

 

ПЛАН РАДА ХОРА 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

1.Аудиција и подела гласова/инструмената 

2.Аудиција и подела гласова/инструмената 

3.Државна химна:“Боже правде“,Даворин Јенко 

4.Државна химна-обнављање 

5.“Солмизација“,из филма:“Моје песме,моји снови“ 

6.“Ода радости“,из  9.Бетовенове симфоније 

7.“Тамо,далеко“,народна 
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8.“Тамо,далеко“-обнављање 

9.“Креће се лађа француска“,староградска 

10.“Девојко мала“,староградска 

11.“Девојко мала“-обнављање 

12.“Где је онај цветак жути“,Ђ.Б.Перголези 

13.“Дуго се поље зелени“,народна 

14.“Ој,голубе“,народна 

15.“Црвен цвете“,са Косова и Метохије 

16.“Црвен цвете“-обнављање 

17.Светосавска химна 

18.У сусрет прослави Дана Св.Саве 

19.Наступ поводом прославе Дана Св.Саве 

20.“Ој,Србијо“,В.Шистек/К.Бабић 

21.“Ој,Србијо“-обнављање 

22.“Играле се делије“,народна 

23.“Играле се делије“-обнављање 

24.Песме о мајци 

25.“Ох,пролеће поносито“,Ј.Маринковић 

26.“Амурски валови“,руска 

27.“Амурски валови“-обнављање 

28.“Пусти ритам“/“Тропико“бенд 

29.“Пусти ритам“-обнављање 

30.“Целу ноћ и цели дан“/“МВП“ 

31.“Целу ноћ и цели дан“-обнављање 

32.Дан школе-приредба 

33.Популарне композиције по избору ученика 

34.Анализа годишњег рада 

   

 

 

 

ПЛАН  ЕТНОЛОШКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

ЦИЉ  ЕТНОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ:  

 упознати наше традиционално наслеђе, материјалну и духовну културу нашег народа. Радити на 

очувању традиционалних обичаја. 

ЗАДАЦИ: 

-развијање интересовања и љубави према традицији; 

-постављање и очување етно збирке; 

-научити  и поштовати обичаје који прате наше традиционалне- верске празнике; 

-упознати традиционалну кухињу и припремати традиционална јела; 

-прикупљати материјал за израду етно кувара; 

-упознати старе занате; 

-приказати и ширити нашу традицију на различитим догађајима и манифестацијама. 
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ПЛАН  РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљеви еколошке секције: 

1. Пре свега жели се постићи циљ да деца еколошким образовањем изграде бољи однос 

према природи и  животној средини. 

2. У складу са тим, основни циљ рада еколошке секције је рад на формирању еколошке 

свести. Сматра се да еколошку свест карактеришу одређена еколошка знања, еколошки 

ставови, еколошке вредности и еколошко понашање. Усвајањем еколошког знања 

формирају се еколошки ставови који воде еколошком понашању. Зато јеважан циљ рада 

секције стицање еколошких знања. 

3. Важан циљ који се жели постићи је да деца развију љубав према живој и неживој 

природи, како би спознали (на њима доступном нивоу) законитости природе, како би 

дошли до конретних предлога зашто и како сачувати природу, односно животну и радну 

средину. На тај начин деца ће се формирати у активне, аутономне, одговорне, 

комуникативне и креативне личности отворене за договор, сарадњу и решавање 

проблема. 

4. У складу са тим, важан циљ је сузбијање антропоцентричних ставова. Упознавањем 

места и улоге човека у природи и друштву (екологија човека) користећи знања из других 

предмета, ученици би на најбољи могући начин могли одредити, уз помоћ учитеља, 

кораке ка очувању и унапређивању здравља. Индуктивним путем,  ученици ће стицати 

знања о одржавању личне хигијене, односно хигијене радног и животног простора. 

5. Са циљем подизања нивоа хигијене у школи ће ''еколошке патроле'' презентовати и 

контролисати начине одржавања личне хигијене, хигијене простора у којем остали 

 
Назив наставне  

теме 
Наставне јединице 

Број часова 

За 

обраду 

Други 

типов

и 

1. Правимо етно собу Прикупљање старог намештаја,  предмет и 

фотографија ; Излагање у просторијама Дома 

културе 

1 6 

2 Снимамо етно 

филмове 

 

 Писање текстова и снимање филмова који 

осликавају како је изгледао некада  живот људи  у 

нашем селу 

3 3 

3 Стари занати Посета занатским радионицама  и презентација 

старих заната 
4 2 

4 Традиционална 

кухиња 

Упознавање традиционалне кухиње; Припрема и 

изложба традиционалних јела у сарадњи са 

мамама и бакама 

2 3 

5 Обичаји- верски 

празници 

Упознавање обичаја који су  саставни део верских 

празника; Организовање радионица : Божић, 

Васкрс, Ђурђевдан 

4 2 

6 Етно приредба Припрема и реализација Етно приредбе; 

Припрема приредбе за Светог Саву 
3 3 

 Укупно:  17 19 
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ученици бораве као и хигијене школског дворишта. Подношењем краћих извештаја 

након контролних активности резултати ће се анализирати, како би се добила јасна слика 

стања чистоће учионица, ходника и дворишта школе. 

Задаци: 

-Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово 

повезивање у систем -Интеграција чулних утисака стечених током истраживачких 

активности ради постизања правилног искуственог сазнања, 

-Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим 

знањима о природи, 

-Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате 

повезаност, зависност и условљеност развоја природе,-Навикавање на одржавање личне и 

опште хигијене, -Развијање способности системског размишљања, флексибилности 

приликом одлучивања-Развијање грађанске партиципације и активности. 

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се 

одељенске заједнице, ученичке организације и слободне активности ученика. 



 84 

 

Активност Временска 

динамика 

Број часова Реализатори 

1. Рок еколози - 5 Владан Нешић 

2. Еколошки биоскоп Септембар – јун  4 Владан Нешић 

3. Еколошки лист Септембар – јун 4 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

4. Теренски излети Септембар – јун 5 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

5. Рециклажа од 

природних 

материјала 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

6. Рециклажа од 

вештачких 

материјала 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

7. Пролећно 

чишћење дворишта 

Март 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

8. Јесење чишћење 

дворишта 

Октобар 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

9. Еколошка 

приредба 

Март 2 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

10. Дан планете 

Земље 

Април  1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

11. Дан 

биодиверзитета 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

12. Дан чистих вода Март 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

13.Одређивање 

густине популације 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

14. Разлагачи на 

делу 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

15. Светски дан 

здравља 

Април 1 Виолета Нинковић 

16. Помози птицама Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

17. Испитивање 

загађености ваздуха 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

18. Испитивање 

загађености воде 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

19. Посади своје дрво Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

20. Креирање 

еколошког кутка 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

21. Испитивање 

запрљаности 

мобилних телефона 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

23. Еколошка 

стварност нашег 

окружења 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 

24. Припрема 

компоста 

Септембар – јун 1 Владан Нешић, 

Виолета Нинковић 
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ПЛАН РАДА ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ   

 

 

 

 

Циљ секције: 

- Упознавање са културом драмског стваралаштва 

- Развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе 

- Стицање способности лепог, течног и креативног изражавања 

- Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења 

- Развој стваралачких способности, опажања, размишљања и слободног 

изражавања 
 

 

 

 

    

    

    

 

 

Септембар 

-Формирање секције и организација плана рад 

-Ишчитавање непознатог текста 

Правилно акцентовање речи дикција 

 

 

Октобар 

Читање позије са правилним наглашавањем пауза 

Читање прозе са правилним наглашавањем акцената 

Рад на драмском тексту 

Новембар Припрема текстова, улога, сцене, музике за новогодишњу приредбу 

 

Децембар 
-Припрема текстова, улога, сцене, музике за Светосавску академију 

-Новогодишња приредба 

Јануар -Светосавска академија 

Фебруар 

-Анализа Светосавске академије 

-Припрема Еколошке приредбе 

Март 

-Мамама на дар 

-Увежбавање и припрема еколошке приредбе 

Април 

-Припрема текстова, улога, сцене и музике за обележавање Дана 

школе 

-Еколошка приредба 

Мај 

-Дан школе 

-Анализа програма за Дан школе 

Јун -Анализа рада драмско-рецитаторске секције на крају школске године 
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ПЛАН  РАДА ДРАМСКО-  РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ – СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

 

Циљ и задаци: 

 

              Рецитаторском секцијом развија се језичко осећање за изражајно и емотивно читање, 

рецитовање и казивање пред скупом. 

              У организовању литерарне секције полази се од испољених жеља, интересовања и 

способности ученика. Кроз рад ове секције огледа се заинтересованост ( и таленат) у стваралачком 

смислу слободе, а све уз поштовање принципа ученичког стваралаштва и слободе личности. 

              Драмска секција има за циљ да окупи све талентоване ученике који ће развијати драмски 

израз и осећај за лепоту позоришне уметности. 

              Задаци у овој школској години су: 

- Одабир и припрема драмске игре користећи књигу Драматизација у настави Златка 

Грушановића, као и  текстове тј. литературу о Вуку С. Караџићу, Светом Сави, лирске 

народне песме , драматизовати народну бајку, комедије  С. Сремца, Косте Трифковића; 

- изражајно говорити стихове, рецитовати уз одговарајућу сценографију и костимографију;  

- учествовати на литерарним конкурсима и својим радовима употпунити школске приредбе. 

 

 

                              СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР 

          Рецитатори врше одабир песама (народна и уметничка поезија) које ће рецитовати на 

школским и добротворним приредбама. Литерате доносе своје радове на увид и настављају да 

пишу на српском и енглеском језику. Драмска секција користи уметничке текстове и 

евентуално, текстове литерата, адаптира их, врши поделу улога, режију, сценографију, 

костимографију. 

 

 

                             НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР / ЈАНУАР 

      Припрема за светосавску приредбу.  

Св. Сава у народној и уметничкој поезији – рецитал. 

Литерате припремају реферат о животу и раду Светог Саве. 

Чланови драмске секције припремају и изводе драмски текст по договору, а  рецитаторска 

секција припрема сплет песама и анегдота о Светом Сави. 

 

 

                                     ФЕБРУАР / МАРТ 

           Припрема за Осми март и такмичење рецитатора.Литерарна секција припрема саставе о 

мајци за школску приредбу. Драмска секција припрема ,драматизацију пригодног текста или 

одломка са темом – љубав мајке       (према мајци) , уз скечеве ,,Из школског живота''.  Рецитал 

– песме о мајци. 

            Ученици виших и нижих разреда се припремају за такмичење рецитатора на 

општинском нивоу, где учествује по један ученик из нижих и виших разреда. 

 

 

                                         АПРИЛ / МАЈ 

   Припрема приредбе за Дан школе;  

   Народна и уметничка љубавна поезија коју изводе чланови рецитаторске секције. Литерарна 

секција припрема реферат на тему љубави и  детињства и своје песме о љубави. 

    Драмска секција припрема и изводи одабрани драмски текст из књиге Драматизација у 

настави, З. Грушановића или већ припремљене комаде (Поп Ћира и поп Спира, Избирачица, 

Покондирена тиква, Из школског живота). Према договору и могућностима ( сценографија и 
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костимографија) може се радити драматизација народне бајке ,,Со је вреднија од злата'' , 

драматизација одломка из ,, Аутобиографије'' Б. Нушића, као и кратки скечеви. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 

Циљеви и задаци: 

         Уређивање зидних новина. Избор програмских садржаја. Преко школских новина (зидних) 

информисање ученика о свим значајнијим активностима и акцијама у којима учествују ученици, о 

свим значајним резултатима који се постижу на такмичењима у школи и ван ње. 

          Писање извештаја,вести,чланака, интервјуа, анкета, репортажа, анегдота из школског 

живота, хуморески,топ листе најчитанијих књига, најгледанијих филмова, најслушанијих песама. 

           Практично примењивање стечених знања из редовне наставе, извештавање о излету, 

посети,описивање, портретисање, информативни и едукативни текстови о професионалној 

оријентацији. 

           Репортаже са градилишта, излета, екскурзија, спортског игралишта. Извештаји и репортаже 

о раду и наступима ( путовањима) КУД Шумадија. Текстови који афирмишу етно-школу, очување 

наше народне традиције, народних вредности,представљање народних инструмената и сл. 

            Уређивање школског листа (годишњак)  и зидних новина. С обзиром на то да је прошле 

школске године изашао из штампе други број школског часописа Врабац, приоритет  у раду 

секције биће сакупљање материјала и припрема за следећи број. 
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ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

1. Одигравање лопте прстима 

2. Одигравање лопте прстима- кратких и дугих лопти-обрада 

3. Одигравање лопте прстима- кратких и дугих лопти- увежбавање 

4. Одигравање лопте прстима иза главе- увежбавање 

5. Одигравање лопте прстима у тројкама- увежбавање 

6. Одигравање лопте прстима преко мреже- увежбавање 

7. Игра три на три преко мреже техником прсти- увежбавање 

8. Одигравање лопте чекићем- обрада 

9. Одигравање лопте чекићем- кратких и дугих лопти- обрада 

10. Одигравање лопте чекићем- кратких и дугих лопти- увежбавање 

11. Одигравање лопте чекићем иза главе- увежбавање 

12. Одигравање лопте чекићем у тројкама- увежбавање 

13. Одигравање лопте чекићем преко мреже- увежбавање 

14. Обучавање доњег сервиса и пријем сервиса 

15. Увежбавање доњег сервиса и пријема 

16. Обучавање тенис сервиса и пријем 

17. Увежбавање тенис сервиса и пријема 

18. Обучавање тенис сервиса на 3,6,9м 

19. Увежбавање тенис сервиса на 3,6,9м 

20. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне четири-пенал 

21. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне три-пенал 

22. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне два 

23. Увежбавање смеча ( двокорак ) из зоне два 

24. Обучавање смеча из зоне одбране 

25. Увежбавање смеча из зоне одбране 

26. Обучавање блока 

27. Обучавање двојног блока 

28. Обучавање тројног блока 

29. Увежбавање двојног и тројног блока 

30. Обучавање одбране 

31. Обучавање напада 

32. Увежбавање напада и одбране 

33. Уигравање екипе 

34. Уигравање екипе 
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ПЛАН РАДА РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

 Развијање љубави према музици и плесу 

 Развијање музикалности, осећаја за ритам и покрет код ученика 

 Развијање маште, креативности код ученика 

 Стварање осећаја припадности, сарадничких односа, синхронизованог рада 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

*Рад у пару и у групама, индивидуални рад 

*Коришћењесавременихнаставнихсредстава,музике,  реквизита  

*Приказивањестеченогзнањакрозприредбе и јавнечасове и различите индивидуалне и групне 

наступе 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Планирање заједничких пројеката са сродним секцијама и групама. Остваривање корелације са 

верском наставом и српским језиком, музичком културом, фолклорном секцијом. Корелација са 

наставом физичког васпитања, музичке културе, осталих ваннаставних активност 

 

 

 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне 

теме 
Наставне јединице 

Број часова 

За 

обраду 

Други 

типов

и 

 
 

 
 

1. 

 
 

 
 
 
 
Договори о раду 

секције 

Уводни час, договор о раду, упознавање ученика 

са радом секције 

 1 

Укључивање ученика, чланови секције, 

формирање групе 

1  

Избор композиције, осмишљавање кореографије 1  

Увежбавање  основних корака плеса 

 

 1 

 
 
 
 

2. 

 
 

 
Упознавање са 

основним 
елементима 
гимнастике 
( ходање, 
трчање, 

акробатика) 
 

Вежбе правилног ходања, трчања 1  

Вежбе обликовања, истезање, као припрема за 

мост, шпагу, став на шакама, премет 

 

1  

Вежбе за наступ поводом Дечје недеље  1 

Вежбе  корака без музике  1 



 90 

 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне 

теме 
Наставне јединице 

Број часова 

За 

обраду 

Други 

типов

и 

 

 

 

 

 

 
3. 

 
 
 
 
 
 

Вежбе са 
реквизитима 

Вежбе корака са музиком 

 

 1 

Упознавање ученика са ритмичким реквизитима- 

лопта, чуњеви, обруч, вијача, трака, неритмички- 

кишобран, перјанице 

1  

Увежбавање  једног  дела кореографије и плесних 

корака са реквизитом 

 1 

Увежбавање  другог   дела кореографије и 

плесних корака са реквизитом 

 1 

Увежбавање кореографије у целости  2 

Припрема костима и завршне припрема  1 

Генерална проба за наступ  1 

Наступ за Нову годину  1 

4. 
Вежбе без 

реквизита 

Одабир плеса са народним и модерним 

компонентама за увежбавање кореографије 

поводом школске славе 

1  

Увежбавање кореографије, покрета, слика  1 

Наступ поводом Светог Саве- приредба  1 

5. Модеран плес 

Одабир композиције за плес поводом Дана жена, 

модеран плес 

  

1 

Предлог основних корака 1  

Смена кореографских слика 1  

Увежбавање и корекција  1 

Наступ за  Дан жена  1 

Увежбавање кореографије за Дан школе  1 

Генерална проба  1 

Наступ за дан школе  1 

Одабир композиције за завршну приредбу  1 

Увежбавање корака  2 

Обнављање научених плесних композиција  1 

Увежбавање корака и припрема  и осмишљавање 

костима 

 1 

Генерална проба  1 

Наступ- завршна приредба и приредба за будуће 

прваке 

 1 

Похвале за ученике 

Сумирање резултата рада 

 

 1 

 УКУПНО:  8 28 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА 

 

 
 Одлуком наставничког већа ОШ „Бора Лазић“ на седници одржаној 21.8.2017. године у 

нашој школи формиран је тим задужен за припрему и издавање школског листа. Циљеви и задаци 

чланова овог тима биће да стимулишу креативност ученика, благовремено прикупе и коригују 

радове, и на тај начин подигну квалитет школског листа „Врабац“. 

 Поред прикупљања материјала за школски лист, чланови овог тима ће бити задужени и за 

друге облике издаваштва (школски еколошки лист, литерарни радови ученика итд.) 

 

Чланови тима 

 

 За чланове тима предложени су и једногласно изабрани: наставници ТИО Зорица Милетић, 

наставник ликовне културе Бојан Живанић, учитељице Јасмина Илијевић и Анастасија Милојевић, 

наставник биологије Владан Нешић - координатор тима, наставница српског језика Сузана 

Јовановић и Споменка Соскић, библиотекар.  

 

 

 

Временска динамика Активности Носиоци активности 

Септембар  Подела задужења члановима 

тима 

Координатор 

Октобар   Прикупљање литерарног и 

ликовног материјала (јесен, 

летњи распуст) 

С. Јовановић,  

А.Милојевић 

Б. Живанић, Ј. Илијевић 

Новембар Прикупљање радова за 

еколошке стране (рециклажа, 

заштита животиња) 

В. Нешић 

Децембар Прикупљање извештаја са 

одржаних приредби у 1. 

полугодишту 

Координатор 

Јануар Прикупљање ученичких 

радова (зима, зимски распуст) 

С. Јовановић,  

А. Милојевић 

Б. Живанић, Ј. Илијевић 

Фебруар Писање и прикупљање 

интервјуа  

С. Јовановић 

Март Прикупљање извештаја са 

одржаних приредби у 1. 

полугодишту 

Координатор 

Април  Сређивање текстова З. Милетић, В.Нешић 

Мај  Издавање школског листа ТИМ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ 

 

На седници наставничког већа 21.08.2017.именован је нови тим за организацију школских 

приредби. Тим чине: Бојан Живанић, Ивана Којић, Јасмина Лазић, Верослав Тодосић, Јасмина 
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Илијевић, Јасмина Јелић,  Саша Јовановић, Анастасија Милојевић, Владан Нешић,  Маја Ристовић 

Пауновић,  Сузана Јовановић – координатор тима. 

 

Услед великог броја приредби и сличних дешавања у школи јавила се потреба за формирањем 

овог тима чији ће основни циљеви и задаци бити планирање календара приредби и одабир 

најадекватнијих тачака за њих. 

 

Календар приредби 

 
Временска динамика Активност  Носиоци активности 

Септембар Приредба за пријем првака Учитељ првог разреда 

Октобар  Дечја недеља (посета 

Америћу) 

Тим 

Новембар   Еколошка приредба  Еколошке секције 

Децембар Новогодишња приредба  

Тим Јануар  Светосавска приредба (Етно) 

Март Осмомартовска приредба 

Април Дан планете земље 

Мај Дан школе 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

 

 

     Екскурзије и излети су ваннаставни облици образовно-васпитног рада,  локализовани ван 

учионице тако да омогућавају ученицима упознавање предмета и појава у природној средини и 

природним условима. Да бисмо успешно остварили васпитно – образовне задатке ученичких 

екскурзија неопходно је водити рачуна о следећим елементима – - параметрима: Циљ, време, 

етапа, рад наставника и ученика, питања за разговор, техника прикупљања података, 

индивидуална и групна задужења ученика. 

 

ЦИЉЕВИ ЕКСКУРЗИЈЕ  су: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени 

опоравак ученика. 

ЗАДАЦИ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА су : проучавање објакта и феномена у природи, 

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

развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота 

и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и 

естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као 

и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

 

     Тачан датум за извођење екскурзија биће утврђени у оперативним плановима које ће сачинити 

вође екскурзија. 

 

ЕТАПЕ РАДА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

 

     У току целе године наставници и ученици ће припремати екскурзије: 

o Материјално – финансијска припрема  – крај априла, 

o Детаљну разраду правца екскурзије одредити до 01.маја текуће године, 

o Одредити садржаје посете, културно – историјска места која ће се обићи у току екскурзије, 

o Одредити индустријске и природне објекте који ће се посетити, 

o Назначити природне објекте (реке, језеро, планина), 
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o Испланирати спортске и културне манифестације, 

o Сва питања за ученике припремити и предвидети у оперативном плану за сваки разред из 

свих наставних области, 

o У току екскурзије бележити и прикупљати материјале који ће касније послужити за анализу 

екскурзије, 

o Прикупити узорке предмета из природне средине, водити дневник, кратке белешке и друга 

запажања са пута. 

 

 

 

ПРОГАРМ  ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  I - IV РАЗРЕДА 

 

РЕЛАЦИЈЕ : 1. Влашка- Пожаревац- Лепенски вир- Влашка 

 

ЦИЉ  ЕКСКУРЗИЈЕ :  Упознавање природних богастава Србије , развијање љубави према 

домовини ,очување културе и традиције .   

 

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ : 

 

1.  Упознавање са знаменитостима Поморавља . 

2. Упознавање са природно - географским карактеристикама Поморавља. 

3.. Проширивање знања о биљкама и животињама .( Природњачки музеј  у Свилајнцу).  

4. Проширивање знања о уметности , култури ,традицији . ( Музеј минијатура у Деспотовцу ). 

5. Упознавање са манастирима тога краја и повезивање са веронауком. ( Манастир Манасија).  

6. Упознавање природних богастава  тога краја .( Ресавска пећина). 

7. Развијање културе понашања у музеју ,манастиру.  

8. Развијање естетских осећања.  

9. Стицање знања о правим вредностима које треба ценити .  

10. Повезивање оног што су учили са новим саѕнањима . Корелација са свим предметима 

 

КОРЕЛАЦИЈА: српски језик, свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, чувари природе; 

 

 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  I - IV РАЗРЕДА 

 

Дестинација : ЗЛАТАР , КУШИЋИ,  ВРЊАЧКА БАЊА- 7 дана 

Која ће дестинација бити изабрана зависи од најповољније понуде агенција и 

заинтересованости ученика и родитеља. 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

      Настава у природи је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван 

школе као настава у природи. 

Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и 

oдноса у природној и друштвеној средини упознавање културног наслеђа и достигнућа,као и 

рекреативно здравствени опоравак ученика. 

 

ЗАДАТАК И САДРЖАЈ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Задаци наставе у природи: 

 

* Уочавање објеката у природи 

* Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 
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      * Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима 

      *Развијање позитивног односа према својим вршњацима и другарима, хигијенским   навикама, 

националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама као и 

схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

 

    Носиоци предвиђених активности и садржаја 

 

        Носиоци активности  су директор Школе и одељењске старешине ученика. Извођење 

рекреативне наставе планирано је за месец октобар/новембар 2016.године. 

      Материјална средства за организовање наставе у природи сносе родитељи ученика. 

       По повратку са пута вођа пута подноси извештај о реализацији наставе у природи директору 

школе у року од три дана. 

 

 

 

ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  V –VIII разреда 

 

 

РЕЛАЦИЈЕ:  

1. Влашка- Пећинци- Сремска Митровица- Фршка Гора- Стражилово-Манастир Крушедол- 

Влашка;  

2.Влашка- Сремски Карловци – Петроварадин- Нови Сад – Стражилово- Влашка;  

         На овом путовању ученици ће се упознати са значајним природним ресурсима своје земље, 

обичајима, традицијом и историјом свога народа. Такође, посетиће веома значајне туристичке 

дестинације и доживети лепоту своје земље на нов начин. 

Очекује се да ће реализацијом екскурзије бити остварена корелација са географијом, 

историјом,биологијом, српским језиком, народном традицијом, верском наставом и грађанским 

васпитањем. 

Циљ екскурзије је да ученици део наставног програма савладају непосредним упознавањем 

садржаја предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, да упознају културно 

наслеђе, те да се остваре циљеви из области моралног, естетског, емоционалног и социјалног 

васпитања. 

Задаци екскурзије су: развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

стицање нових сазнања, упознавање особености појединих крајева и њихових становника, 

развијање позитивног односа према уметничким и културним вредностима, изграђивање 

позитивних социјалних односа међу ученицима, као и између ученика и наставника. 

Носиоци предвиђених садржаја и активности су разредне старешине старијих разреда: 

Екскурзију ће финансирати родитељи ученика, а реализација се очекује у другој половини маја 

2018.године.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

IX  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

I ЦИЉ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

     Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан 

развој личности и припрема за живот  идаље опште и стручно образовање и васпитање. 

     Васпитањем се остварују припреме за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и 

умећа и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких 

способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове 

средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава 

личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, 

националност и лично уверење, неговање и развијање потребе за културом и очубање културног 

наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама. 

 

II ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И ЗАДРЖАЈ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

 

   

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

1.ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЧЕНИКА 

   НА ШКОЛУ И УЧЕШЋЕ У     

   ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА (I – VIII) 

IX – XI 

 

 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

 

 Упознавање ученика са школом. Сусрети родитеља, наставника и ученика. Договор о 

узајамним очекивањима, потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова 

породице и школе о васпитању ученика. 

 Активно учешће заједница ученика и савета родитеља у изради ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА у школи. 

 Адаптација ученика на живот у школи. Укључивње ученика у школске активности . 

 Изграђивање свести о припадању у школи и идентитету школе. 

 

2. ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА 

 подстицање личног самопоуздања, 

упознавање и прихватање сопствених 

вредности , учење видова 

самопотврђивања...(III – VIII) 

 неговање осећања, уочавање веза између 

осећања потреба и мисли и акција.(I – 

VIII ) 

 упознавање својих и туђих потреба (V – 

VIII) 

 

XII – I 

 

 

 

 

 

 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- ПСИХОЛОГ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

4. РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНЕ 

СПОСОБНОСТИ,   

    САРАДЊЕ И КОНСТРУКТИВНОГ  

РАЗРЕШАВАЊА 

    СУКОБА 

 развој сарадничке комуникације. 

 ативно, пажљиво слушање другог у 

комуникацији 

и тумачење критике. 

 Изражавање својих опажања, осећања и 

 

IV 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- ПСИХОЛОГ 
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потреба, конструктивно одговарање на критике. 

(I – VIII) 

 Познавање невербалне комуникације, и њених 

особености. (I – VIII) 

 днамика сукоба, стратегија и стилови понашања 

у сукобу и контруктивно решавање   

сукоба (V – VIII) 

                         

5. НЕГОВАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ   

    ИНДИВИДУАЛНИХ ПРОБЛЕМА 

 прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање и развој. 

 Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и 

механизми превазилажења.(VII – VIII) 

 Суочавање са неуспехом. Рзвијање и јачање 

личне контроле и истрајности. 

 Агресивно испољавање и вређање других, 

претње, физички обрачуни и слично,  

Непожељно понашања.(VI – VIII) 

 Ризична понашања: зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) –превентивне мере. 

(VII – VIII) 

V - ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

- ПАТРОНАЖА 

6. ФОРМИРАЊЕ АУТОНОМНЕ МОРАЛНОСТИ И  

     ИЗГРАЂИВАЊЕ МОРАЛНИХ И ДРУГИХ      

     ВРЕДНОСТИ 

 Упознавање сазнајних и практичних вредности 

моралних норми и вредности неговања 

моралних односа и активности. 

 Критички однос према вредностима израженим 

у мас-медијима и окружењу. 

 Афирмације позитивних примера у неговању 

моралности.(I – VIII) 

VI - ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

 

 

 

III   ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА 
 

A. Доношење правилника о понашању ученика, радника школе и родитеља у школи – 

-КОДЕКС ПОНАШАЊА 

Школа ће донети свој кодекс понашања који ће служити као норма понашања ученика и одраслих 

у школи , што је веома важно за успешно остваривање васпитних циљева школе. 

B. Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних 

предмета. 

Сваки наставни предмет пружа одређене могућности да се путем програмских садржаја врши 

утицај не само на стицање и усвајање знања већ и на прихватање одређених облика и начина 

понашања ученика. 

C. Остваривање циља и задатака васпитања у раду одељењске заједнице. 

Формирање успешне одељенске заједнице ученика у великој мери зависи од богатства и квалитета 

укупних социјалних односа и искустава које ученици стичу кроз текуће односе у школи и 

друштвеној средини. Веома важну улогу у формирању успешне одељенске заједнице у сарадњи са 

предметним наставницима и психологом школе битно утиче на остваривање задатака моралног 

васпитања, физичког и естетског васпитања, као и на развијање тачности, уредности, истрајности, 

упорности, марљивости и других особина правилног односа према раду код ученика.  

D. Остваривање циља и задатака кроз слободне активности и ученичке организације 
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За успешан рад слободних активности неопходна је континуирана срадња између школе, ђачких 

родитеља, друштвене средине, средства јавног информисања, Дечјег савеза, Народне технике, 

Клуба за уједињене нације, Феријалног савеза, Подмлатка црвеног крста, Покрет горана, Савез 

извиђача, Музичке омладине... 

 

 

IV   УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

1) Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице. 

Сарадња са родитељима одвија се путем разноврсних облика рада као што су: групни разговори, 

индивидуални контакти, обилазак ученичких домова, дан пријема за родитеље итд. 

2) Укључивање родитеља у живот и рад школе. 

Укључивање најчешће обухвата: учешће родитеља у остваривању програма слободних 

активности, друштвено – корисног рада, организације програма културне и јавне делатности 

школе (школских свечаности), спортских активности и других манифестација. 

 

 

V   УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА  

ДРУШТВЕНЕ   СРЕДИНЕ 

 

Постоје проблеми ученика које сама школа не може тј. није у могућности да реши својим радом, 

већ је потребна стручна помоћ и подршка здравствених, социјалних и других институција.  

 

 

 

     ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

   Најорганизованија и специјализованија институција за образовање младих одувек је била и јесте 

школа. Заједно са породицом она представља примарни и најбитнији фактор припремања младих 

за поштен, активан и стваралачки живот у широј друштвеној заједници, њеним процесима и 

односима. Међутим, како су наши наставни програми пренатрпани образовном грађом они 

остављају мало простора за остварење васпитних задатака школе. Ако се томе додају и време у 

коме живимо (транзициона криза), криза основних вредности у друштву, релативно лоша 

материјално-економска ситуација, ослабљена кохезивност породице, фактори су који у великој 

мери представљају подлогу за настанак разних поремећаја код младих. Свако благовремено 

препознавање проблема код ученика омогућава циљано усмеравање интервенција, што детету 

даје велику шансу за релативно безболно превазилажење тренутне кризе, што је основни и 

општи циљ тима за васпитни рад. Акценат  је стављен на примарну превенцију – 

превазилажење, отклањање узрока за настанак појава поремећаја у понашању.  

 

   На седници Наставничког већа 21.08.2017. директор школе је именовао чланове тима за појачан 

васпитни рад са ученицима: 

 

1. Лазић Јасмина- учитељица 

2. Сузана Јовановић- наставница српског језика,  

3. Добрић Саша- наставник математике  

4. Нешић Владан- наставник биологије 

5. Верослав Тодосић- учитељ 

6. Јелић Јасмина, учитељица- Сенаја 

7. Милојевић Анастасија- учитељ- Амерић 

8. Бугарски Мирјана- школски психолог, координатор тима 

 

     Фазе рада тима су:  
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- Откривање случајева ( детекција)- активност усмерена на правовремену 

идентификацију ученика који се налазе у стању потреба за васпитним радом. То се 

односи и на оне ученике који живе у условима који погодују појави и развоју 

васпитних проблема. 

 

    Која су то понашања? 

 

То су : претеране туче или засташивања других, деструктивност према имовини, крађе, лагање, 

изостајање из школе и бежање, необично чести напада беса и непослусности (негативистичко, 

непријатељско, пркосно, провокативно понашање) итд.  

   Актери у откривању: наставници разредне наставе и предметни наставници, психолог школе, 

сам ученик, родитељ или старатељ, Центар за социјални рад, Дом здравља ... 

 

- Испитивање случајева – дијагноза, односи се на утврђивање етиологије ( настајање, 

развој и усложњавање проблема ) и феноменологије ( врста, интензитет и учесталост 

проблема). 

- Методе  рада: посматрање, интервју, разговор. 

 

У овој фази рада битно је да се нађу одговори на питања: 

 

1. У чему је основни проблем ученика? 

2. Како се проблем одражава на функционисање ученика и до чега доводи? 

3. Шта су узроци његовог понашања? 

4. Како је његов проблем настао и како се развијао? 

5. Какве потенцијале има ученик на које он може да се ослони, исто тако и потенцијали породице 

који могу бити од значаја за решавање проблема? 

6. Да ли је ученик мотивисан за решавање проблема? 

7. Која врста помоћи му је потребна? 

8. Ко све може да му пружи помоћ? 

9. Какви су реални изгледи за решавање проблема 

 

- Процес мењања ученика ( третман ) - најбитнији сегмент рада и  односи се на 

промене ставова код ученика (сазнајни, емотивни и конативни). 

  

-  Методе рада: прекор, опомене, критике, обећања, уверавања, персуазије, 

саветодавни рад ( директивно-педагошко саветовање и недирективни метод ). 

 

     У овој фази рада су најчешће предлагане мере: 

 Обезбедити педагошко-психолошко вођење детета ( ангажовати психолога) 

 Индивидуализовати наставу и прилагодити је потенцијалима детета; 

 Дати детету ''значајне активности'' – укључити га да буде главни нпр. у вођењу дисциплине, 

или регулацији дисциплине на одморима, или праћењу понашања остале деце и сл; 

 Успоставити систем награде и казне – јасно га похвалити за све добро обављене задатке и 

јасно га казнити за све лоше поступке ( забране, допунски рад и сл); 

 Успоставити више индивидуални контакт ( пронаћи наставника који има емпатију за дете и 

повезати га ближе са дететом ); 

 Повезати се са надлежним службама који су у могућности да обезбеде бољи надзор над 

дететом ( Центри за социјални рад, психолошка саветовалишта и др); 

- Евалуација – последња фаза у раду са учеником односи се на праћење ученика и у 

њој сазнајемо колико су предузети напори били ваљани и адекватни и допринели 

бољој интигрисаности ученика у школи, породици и широј околини.  

 

- Очекивани исходи: смањен број укора и васпитно дисциплинских мера, смањен 

број неоправданих изостанака и бежања из школе, побољшање успеха. Методе у 

раду: посматрање, интервјуи, увид у педагошку документаци 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 

 

     I ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

 Стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима. 

 Унапређење хигијенских и радних навика и услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље. 

 Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика. 

 

 

    II ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ I – IV РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

IX 

1. Изграђивање самопоштовања 

 Сазнавање о себи, 

 Изграђивање селф – концепта, 

 Правилно вредновање понашања, 

 Препознавање осећања. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-психолог 

 

 

X 

2.Здрава исхрана 

 Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов    

     однос са растом и развојем, 

 Разноврсна исхрана, 

 Време за јело, оброци, 

 Формирање навика у вези са правилном исхраном. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-патронажна 

сестра 

 

XI 

3.Брига о телу 

 Стицање основних хигијенских навика: 

прање руку, купање, хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и становања. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-патронажна 

сестра 

 

 

XII 

4.Физичка активност и здравље 

 Налажење задовољства у физичким активностима, 

 Стицање базичних способности и покретљивости, 

 Игра 

 Значај надметања. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-наставник 

физичког   

 васпитања 

 

 

 

I 

5.Бити здрав 

 Утврђивање здравог понашања, 

 Потреба за одмором, 

 Спавање и релаксација 

 Начини за савлађивање лаких здравствених проблема. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-патронажна 

сестра 

 

 

II 

6.Безбедно понашање 

 Научити основна правила о безбедности у кући, школи и 

заједници, 

 Спречавање акцидента, 

 Безбедно кретање у саобраћају. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-родитељи 
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Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

  

 

 

         III 

7.Односи са другима 

 Упознати се са односима у породици и пријатељима, 

 Правити пријатељства са другом децом, 

 Сарађивати у породици и школи, 

 Савладавати конфликтна и туђа нерасположења, 

 Савладавати широк дијапазон интеракција са људима 

различитих узраста, културе и традиције. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-психолог 

-родитељи 

 

 

 

IV 

8.Хумани односи међу половима 

 Оспособити ученика да: 

 перципирају индивидуалне разлике међу      

  половима, 

 сарађују са супротним полом, 

 науче да помажу другима када је то потребно. 

-психолог 

-наставник 

разредне   

 наставе 

 

V 

9. Правилно коришћење здравствених служби 

 Упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом, 

медицинском сестром, здравственом установом, 

болницом, домобима здравља. 

-наставник 

разредне   

 наставе 

-патронажа 

 

V I 

10.Улога за здравље заједнице 

 Знати како сачувати здраву околину 

-наставник 

разредне   

 наставе 

 

     Методе рада са ученицима биће детаљно испланиране непосредно пре реализације одређене 

теме у зависности од тога да ли ће се она реализовати кроз редовну наставу, ваннаставне 

активности или ваншколске активности. Могу се користити индивидуалне и групне методе 

здравствено васпитног рада: 

планирани разговор, рад у малој групи, здравствено предавање, креативне радионице, играње 

туђих улога, организовани приказ изложбе и друго. 

 

III ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ V – VIII РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

 

IX 

1.Изграђивње самопоштовања 

 Савест о сличностима и разликама наших акција, 

осећања, изгледа, 

 Евидентирање промена у развоју, формирање културног 

идентитета, 

 Проналажење начина за превазилажење психолошких 

проблема. 

-одељењски 

старешина 

-психолог 

-родитељи 

 

 

 

X 

2.Здрава исхрана 

 Испитивање фактора који утичу на здраву исхрану и 

навике о правилној исхрани, 

 Формирање ставова у погледу исхране, 

 Балансирање хране са енергетским потенцијалима. 

-наставник хемије  

-наставник 

физичког    

 васпитања 

-одељењски 

старешина 

 

 

XI 

3.Брига о телу 

 Развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, 

устима, носу, чистоћи тела, брига о деци, здраве навике, 

непушење... 

-наставник 

физичког    

 васпитања 

-одељењски 

старешина 

-родитељи 
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Време 

реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

 

 

XII 

4.Физичка активност и здравље 

 Примењивање физичких способности у дневним 

активностима: 

 развијање позитивних ставова за прикладност, 

 коришћење времена и рекреације, 

 избор активности, спортова и клубова за вежбу.  

-наставник 

физичког    

 васпитања 

-психолог 

 

 

 

 

I 

5.Бити здрав 

 Научити како да се спречи болест: 

 природне одбране организма, 

 спречавање инфекција 

 суочавање са развојним страховима и 

анксиозношћу. 

-патронажна 

сестра 

-психолог 

-одељењски 

старешина 

 

 

 

II 

6.Безбедно понашање 

 Стицање поуздања у следећем опсегу активности: 

 безбедност у саобраћају, 

 хитне интервенције, 

 безбедно понашање. 

-наставник 

физичког    

 васпитања 

-наставник 

биологије 

-одељењски 

старешина 

  

 

 

         III 

7.Односи са другима 

 Оспособити ученике да тазумеју потребе и осећања 

водећих рачуна о њима, прихватајући и поштујући 

различите традиције, 

 Адаптирати се на промене у социјалним односима. 

-психолог 

-одељењски 

старешина 

-родитељи 

 

 

 

IV 

8.Хумани односи међу половима 

 Оспособити ученике да: 

 правилно препознају своја осећања, 

 спознају физичке разлике међу половима 

 стекну позитивне ставове и позитивно вреднују 

супротан пол, 

 сазнају све што их интересује о сиди. 

-психолог 

-патронажна 

сестра 

-наставник 

физичког    

 васпитања 

 

 

V 

9. Правилно коришћење здравствених служби 

 Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену 

помоћ појединцу, организацији, различитим социјалним 

групама, заједници у целини.  

-психолог 

-патронажна 

сестра 

 

V I 

10.Улога за здравље заједнице 

 Допринети здрављу околине: 

 чувати животну средину, 

 открити начине социјалне интеракције са људима 

из заједнице.  

-одељењски 

старешина 

-родитељи 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

     Остваривање програма одвија ће се комплементарним активностима здравствених и образовних 

установа. У реализацији програмских садржаја учествују родитељи, друштвено – хуманитарне, 

спортске, рекреативне културне и друге организације и удружења. 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Како је свакодневни живот човека у савременом друштву тесно повезан са многим 

ванредним (непредвидивим) догађајима, који могу угрозити здравље, живот и функционисање 

појединаца, њихових породица и читавих заједница, у организованим друштвима, такве ситуације 

се начелно решавају организованим мерама здравствене заштита, која је у заједници, заснована на 

солидарности и узајамној помоћи свих њених чланова. 

 

Циљ здравствене заштите је промоција, односно унапређење здравља, превенција, односно 

спречавање болести. 

 

 Квалитетна здравствена заштита је она која омогућава организацију ресурса на 

најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и 

лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу њихових захтева. 

 

   У циљу очувања и побољшања здравља, сви ученици од првог до осмог разреда ће бити 

обухваћени здравственом заштитом кроз редовне систематске прегледе, лекарске контроле и 

вакцинацију надлежног Дома здравља. Сви ученици уписани у први разред су обухваћени 

систематским прегледом .Обављаће се лекарски прегледи за издавање здравствених листова при 

одласку ученика у Школу у природи и екскурзије као и за учешће на спортским 

такмичењима.Ученици осмог разреда ће добити лекарско уверење за упис у средњу школу. 

Ученици за које се укаже потреба,  биће ослобођени наставе физичког васпитања, на основу 

лекарских налаза и одлуке Наставничког већа о ослобађању наставе физичког васпитања. Такође, 

сви ученици ће бити обухваћени стоматолошком превенцијом и заштитом. 

У зависности од интересовања родитеља ученици ће бити осигурани и корисници ужине, за које 

родитељи сносе трошкове.  

 

   За ученике којима је потребна додатна здравствена и подршка у области социјалне заштите 

обезбеђиваће се кроз помоћ Интерресорне комисије. 

 

   Програм здравствене заштите, јасно дефинисан, спроводи се у предметима: биологија, 

хемија, природа и друштво, грађанско васпитање, веронаука и физичко васпитање. 

 

   Безбедност ученика се повећава кроз дежурства наставника и ученика и присуство 

школског полицајца. 

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

здравствена заштитa кроз 

редовне систематске 

прегледе, лекарске 

контроле и вакцинацију 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 

систематским преглед 

ученика уписаних у први 

разред 

април, мај, јун изабрани лекар Дома 

здравља 

лекарски прегледи за 

издавање здравствених 

листова при одласку 

ученика у Школу у 

природи и екскурзије као 

и за учешће на спортским 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 
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такмичењима 

лекарски прегледи за 

издавање здравствених 

листова  за учешће на 

спортским такмичењима 

током године надлежни лекар 

лекарско уверење за 

ученике осмог разреда  за 

упис у средњу школу   

јун изабрани лекар Дома 

здравља 

ослобођађање наставе 

физичког васпитања, на 

основу лекарских налаза и 

одлуке Наставничког већа 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 

стоматолошка превенција 

и заштита 

 

током године Изабрани стоматолог  

Дома здравља 

осигурање ученика  септембар изабрана осигуравајућа 

кућа, школа 

исхрана ученика током године изабрани снабдевач 

ужине, родитељи 

додатна здравствена 

подршка 

током године ИРК 

програм здравствене 

заштите кроз наставне 

предмете 

током године предметни наставници 

јесењи и пролећни крос октобар, април наставник физичког 

васпитња 

недеља школског спорта једна недеља у октобру и 

априлу 

наставник физичког 

васпитња 

реализација радионица 

Саветовалишта за младе 

према утврђеном плану сарадници саветовалишта 

за младе 

Обележавање Дана борбе 

против наркоманије 

30.01. патронажна служба 

Обележавање Дана борбе 

против сиде 

1.12. патронажна служба 

Сарадња са ИРК током године психолог, директор 

Сарадња сa Комисијом 

поводом пријаве 

породичног или друге 

врсте насиља, 

злостављања или 

занемаривања  

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 
Социјална заштита подразумева систем економских, политичких, просветних, правних и 

свих других социјално-институционализованих мера и активности чији је циљ превенција узрока 

могућих индивидуалних социјалних случајева и групних социјалних проблема, као и обезбеђење 

услова за одговарајуће институционализоване интервенције у случајевима јављања тешкоћа које 

онемогућавају успешно лично и социјално функционисање. Социјална заштита укључује и 

организован систем разноврсних услуга почев од приватних, јавних, државних и других 

социјалних или социјалнохуманитарних служби и институција, као и невладиних организација, 

црквених удружења, као специфичних локалних облика међусобне подршке и помоћи  ученицима. 
 

 
Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

  Прикупљање података о 

породичним и социјалним 

приликама,стеченим стручним 

квалификацијама, занимању, 

облику запослења 

април, мај, јун и по 

потреби 

психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

случајева које третирају 

њихове службе 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

ученика који неоправдано 

изостају са наставе 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

пријаве насиља, злостављања 

или занемаривања 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са надлежном 

Школском управом поводом 

пријаве насиља, злостављања 

или занемаривања 

током године Директор школе 

Хуманитарна акција „Деца 

деци“, 

октобар учитељи, одељењске 

старешине 

Продајне изложбе једанпут у 

полугодишту 

учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће на добротворним 

концертима 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Добротворне акције 

(прикупљање новца, одеће...) 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се реализују у 

оквиру локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Прикупљање средстава кроз 

акције школског спорта, 

волонтирања 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставник 

физичког васпитања 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРEДИНЕ 
 

 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које спречавају 

угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је 

мултидисциплинарна и треба да представља трајну обавезу свих чланова дурштва. Њена 

мултидисциплинарност проистиче из чињенице што здравље, животна средина и социјални услови 

представљају комплексне области и проблеме који су у сталној интеракцији. Стога сваки 

поремећај стања животне средине доводи до еколошких поремећаја и поремећаја социјалних 

односа, који су међусобно повезани и условљени. 

 

   Циљ програма заштите животне средине је: 

~  стварање критичког мишљења према загађивачима животне средине и стварању сопственог 

осећаја за лепо код ученика. 

~  развијање свести о основним карактеристикама човекове средине, односа према њој и у њој, на 

основу које ће човек тежити очувању и унапређивању средине на начин на који се обезбеђује 

егзистенција човековог рада и образовања ; 

 

Задаци: 

 Развијање еколошке свести и културе, као и способност за доживљавање естетске 

вредности; 

 Развијање свести о потреби и чувању здравља, као и формирање и развијање потребе за 

сталним бављењем спортом и рекреацијом; 

 Развијање свести и навике, као и потребе за културним понашањем и опхођењем, заштита 

културних, историјских и других добара и доживљавање нашег окружења; 

 Развијање хуманијих и толерантнијих односа међу људима 

 

Естетски изглед школе је брига читавог радног колектива и ученика, јер школа чистоћом, 

уредношћу и естетским изгледом треба и мора позитивно да утиче на ученике. Ученици у школи 

морају доживљавати и осећати пријатност школског амбијента. 

Наставници и управа школе ће на естетском уређењу школе и околине сарађивати са 

родитељима и организацијам 

 

Активност Време 

реализације 

Реализатори и сарадници 

Обележавање Дана 

озонског омотача 

16.09. Наставник биологије 

Дани без аутомобила 

 

22.09. Одељењске старешине  

1.-4. разреда, представници 

локалне самоуправе 

Обележавање Дана 

животиња 

4.10. Наставник биологије, учитељи 

Обележавања Дана здраве 

хране 

 

16.10. Наставник биологије, 

ликовне културе, патронажна 

служба 

Обележавање светског 

дана станишта 

6.10.. Наставник биологије 

Обележавање Дана 

уздржавања од куповине 

 

27.11. Наставник ликовне културе, 

учитељи 

Украшавање јелки и 

прављење икебана од 

живог материјала 

децембар Наставник ликовне културе, 

учитељи 
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Обележавање Дана 

заштите шума и вода 

 

21. и 22.03. Наставник биологије и 

ликовне културе 

Светски Дан здравља 7.04. Наставник биологије, учитељи 

Обележавање Дана 

планете земље 

 

22.04. Наставник биологије 

Обележавање Дана 

биодиверзитета 

22.05. Наставник биологије 

Обележавање Европског 

дана паркова 

24.05. Наставник биологије 

Обележавање Дана борбе 

против пушења 

 

31.05. Патронажна служба 

Обележавање Светског 

дана заштите животне 

средине 

5.06. 

 

Наставници биологије, 

ликовне културе, учитељи 

Уређење школског 

дворишта 

током године Наставник биологије, 

учитељи, одељ. Стар. и остали 

запослени 

Рециклажа током године Наставнил биологије, учитељи 

 

Обележавање Дана 

енергетске ефикасности 

 

 Наставнил биологије, учитељи 

 

 

Сарадња са „Алпла“-

фабриком пластичне 

амбалаже 

током године Наставник биологије, учитељи 

 

 

Сарадња са ЈКП 

Малденовац 

током године Наставник биологије, учитељи 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
 Школа негује партнрски однос са родитељима, односно старатељима ученика заснованим 

на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

   Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне разговоре,  родитељске састанке 

(одељењски савет родитеља и групни), опште родитељске састанке за родитеље ученика првог, 

петог и осмог разреда, радионице за родитеље, Савет родитеља, отворена врата, отворени дан. 

 Родитељи се укључују у реализацију одређених акција и активности од значаја за живот и 

рад школе: остваривање програма слободних активности, друштвено-корисног рада, органозација 

програма културне и јацне делатности школе ( школских свечаности), спортских активности, 

затим у ШРП, самовредновању, као и планирању. 

Давање сагласности за извођење екскурзија, излета, школе у природи, маршруте екскурзија, 

школе у природи и изборних предмета, разматрање избора уџбеника, годишњег плана, школског 

програма и изборних предмета. 
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Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

 

Индивидуални разговори током године одељењске старешине, 

психолог, предметни 

наставници, директор 

Родитељски састанци на крају класификационих 

периода 

одељењске старешине 

Општи родитељски 

састанци за родитеље 

ученика првог и петог 

разреда 

на почетку школске 

године 

психолог 

Општи родитељски 

састанак за родитеље 

ученика осмог разреда 

поводом реализације 

завршног испита и уписа 

у средње школе 

мај психолог, директор 

Радионице за родитеље 

ученика првог и петог 

разреда „Учење учења“, '' 

Насиље над децом'' за 

родитеље уч.6.разреда, '' 

Заштита репродуктивног 

здравља'' за родитеље 

уч.7.и 8.разреда 

 

 

Октобар 

Новембар 

 

Фебруар-март 

 

 

 

психолог 

Савет родитеља 

 

на крају класификационих 

периода и по потреби 

Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

 Отворена врата  током године одељењске старешине, 

психолог, предметни 

наставници, директор 

Отворени дан 

 

једном месечно предметни наставници, 

родитељи 

Разматрање плана  

екскурзија, излета, школе 

у природи преко 

представника у Савету 

родитеља 

мај Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

Писмена сагласност 

родитеља  за извођење 

екскурзија, излета, школе 

у природи 

април, мај, јун одељењске старешине, 

родитељи 

пПисмена сагласност 

родитеља за похађање 

програма ПО 

септембар одељењске старешине 

Разматрање избора 

уџбеника, годишњег 

плана, школског програма 

и изборних предмета. 

преко представника у 

Савету родитеља 

фебруар,мај,септембар Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

Укључивање родитеља у 

реализацију одређених 

током године одељењске старешине, 

директор 
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акција и активности од 

значаја за живот и рад 

школе , затим у ШРП, као 

и самовредновање и 

планирање 

Анкетирање родитеља 

(изражавање задовољста 

остваривања програма 

сарадње са родитељима) 

на крају првог и другог 

полугодишта 

одељењске старешине, 

психолог 

директор 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
Програм сардње са локалном самоуправом огледа се кроз учешће школе у дешавањима у 

локалној самоуправи од којих зависи даљи развитак школе.  

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се 

реализују у оквиру 

локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Учешће у манифестацији 

„Дани без аутомобила“ 

22.09. учитељи 

Обележавање важних 

историјских  датума 

везаних за историју града 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око питања 

значајних за рад и 

функционисање школе   

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око покретња 

поступка против 

родитеља чија деца 

неоправдано похађају 

наставу  

током године психолог 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око 

финансирања неопходних 

радова у школи 

током године директор 

Сарадња са Канцеларијом 

за младе  

током године школа, представници 

Канцеларије за младе 

Сарадња са Националном 

службом запошљавања 

око реализације прјекта 

„ПО у Србији“, решавња 

кдровских питања, 

током године школа, представници 

Националне службе 

запошљавања 
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провере психофизичких 

способности при пријему 

радника 

Сарадња са Одељењем за 

лична питања грађана – 

издавање извода за 

ученике 8. разреда 

мај секретар 

Сарадња са јединицом 

полицијске станице око 

случајева који захтевају 

њихово ангажовање 

током године директор школе, 

психолог, секретар школе 

Сарадња са јединицом 

полицијске станице око 

провера при 

организовању излета, 

екскурзија, Школе у 

природи 

током године директор школе, секретар 

школе 

Сарадња са Спортским 

центром при реализацији 

спортских такмичења и 

других активности 

током године директор школе 

Сарадња са удружењем 

„Делфин“ 

током године  

Сардња са планинарским 

клубом „Гребен“ око 

реализације излета за 

ученике првог разреда 

април учитељи првог разреда 

Сарадња са Центром за 

културу при реализацији 

програма за Дан Св.Саве, 

Дан школе, позоришне,  

музичке представе и др. 

активности од значаја 

током године директор школе 

Сарадња са Црвеним 

крстом око реализације 

заједничких активности 

(динар за Црвени крст, 

„Трка за срећније 

детињство“, бесплатно 

летовање  летовање 

ученика, „Прва помоћ“ и 

др. ) 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставници, 

лице задужено за сарадњу 

са Црвеним крстом 

Сарадња са Градском 

библиотеком (учлањење и 

упућивање на коришћење 

услуга библиотеке) 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставници,  

Сарадња са Музејом града током године учитељи, наставник 

ликовне културе 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

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

здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 

насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа реализује и програм школског спорта у 

спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима, којим су обухваћени сви 

ученици.  

Добре навике стичу се у најмлађем узрасту, а деца осим физичке активности, бавећи се 

спортом, науче да вреднују тимски рад, поштовање, фер плеј.  спортски дух и толеранцију. 

Промовисање физичких активности има за циљ здравији живот, а спорт, заједно са 

родитељима има снагу да васпитава младе. За то је потребан тимски рад свих у систему 

образовања, а школски спорт је додатно важан, јер се на ученичким такмичењима развија 
способност компетенције ђака, али и стиче знање. 

 

Активност Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

Крос РТС-а 

 

Јесењи крос 

Септембар  

 

Октобар 

Учитељи,  

наставник 

физичког васп. 

Учешће на такмичењима  у спортским 

дисциплинама прописаним од старане 

Министрства 

Током године Наставник 

физичког 

васпитања 

„Трка за срећније детињство“ септембар Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 

Недеља школског спорта: 

-полигон спретности (5. разред, девојчице) 

-мали фудбал (5. разред, дечаци) 

-кошарка (6.разред, девојчице, дечаци) 

-одбојка (7.разред, девојчице, дечаци) 

-мали фудбал (8.разред, девојчице, дечаци) 

Октобар  Учитељи, 

наставник 

физичког 

васпитања 

Учешће на Зимском дечјем фестивалу  Фебруар, Наставник 

физичког 

васпитања 

Спортска такмичења поводом Дана школе Мај,   

Београдски маратон Мај,  Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 

Пролећни крос април Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 

Недеља школског спорта: 

-рукомет (5. разред, девојчице, дечаци) 

-полигон спретности (6. разред, девојчице) 

-мали фудбал (6. разред, дечаци) 

-кошарка (7. разред, девојчице, дечаци) 

-трчање 500 м. (8.разред, девојчице) 

-трчање 800 м. (8.разред, дечаци) 

 

Април Учитељи, 

наставник 

физичког 

васпитања 

„Дан изазова“ мај Учитељи, наст. 

физичког васп. 

'' Спортски вишебој'' мај Наставник 

физичког 

 



 111 

 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

  Кроз културну и јавну делатност потребно је да школа афирмише своју  

 делатност, постане културни центар у средини у којој се налази и омогући ученицима  

 упознавање јавних, културних и привредних центара града. Школа треба да васпитно- 

 образовне резултате учини доступним месним заједницама да би се, у складу са узрастом ученика, 

обезбедило њихово учешће у друштвено-корисном раду. Поред тога треба и родитеље активно 

укључити у активности школе.  

 У току године треба организовати заједничке акције, са школама са подручја општине, 

културно-образовним и спортским институцијама.  

 

 

  

 ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈ РАДА : 

   

 

  1. Коришћење услова које пружа средина у којој се школа налази 

  2. Наставак сарадње са школама на локалу 

  3. Организовање такмичења са школама на општини  

  4. Учешће школе у разним активностима на општини  

  5. Обележавање значајних датума  

     

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

Дани без аутомобила 

 

22.09. одељењске старешине  

1.-4. разреда, 

предстсвници локалне 

самоуправе 

Обележавање Дечје недеље прва недеља октобра руководилац 

манифестације 

Пријем ученика првог 

разреда 

1.09. ученици 4. разреда, 

стручно веће српског 

језика 

 

Посете концертима Музичке 

школе 

током године учитељи, наставник 

музичке културе 

Посете позоришним 

представама 

током године учитељи 

Промоција школског спорта 

кроз укљућивање ученика у 

спортске секције 

септембар учитељи, наставник 

физичког васпитања  

Издавање школског 

часописа „Врабац“ 

једанпут у полугодишту ученици, наставници 

српског језика и ликовне 

културе 

Продајне изложбе једанпут у полугодишту ученици, учитељи,  

наставници ликовне 

културе, ТИО 

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће на такмичењима према календару учитељи, предметни 
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такмичења наставници 

 

Академија посвећена Дану 

Светог Саве 

26.01. наставници српског језика 

и ликовне културе 

Менторство: „Обука 

ученика вршњачког тима у 

промоцији програма ПО“ 

фебруар, март Тим за ПО 

Организација и реализација 

„Сајма образовања“ 

април Тим за ПО 

Приредба за будуће 

предшколце 

08.05. учитељи, наставник 

ликовне  и музичке 

културе 

Драмска представа поводом 

прославе Дана школе 

08.05. наставник српског језика, 

ликовне  и музичке 

културе 

Прослава Дана школе 09.05. директор школе, тим за 

прославе 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се реализују 

у оквиру локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

Web сајт и летопис школе током године Тим за израду и 

ажурирање сајта и 

летописа 

Завршна свечаност за 

ученике 4. и 8. разреда 

мај, јун учитељи, одељењске 

старешине 

Сарадња са Школском 

управом око питања 

значајних за рад и 

функционисање школе 

 

 

током године 

 

 

директор 

Сарадња са Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

током године директор 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ  

И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 

 

 

 

 

     ЦИЉ школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и појаве деликвентрног 

понашања је: 

 Да код ученика развија позитиван, активан однос према здрвом животу и формира потребу за 

чувањем и унапређивањем психофиичког здравља; 

 Да код деце и младих формира свест о штетном дејству дрога на психофизичо здравље човека; 

 Да утиче на младе да стичу знања и формирају негативан однос према дрогама и 

неприхватљивом понашању и развијању механизама одбране који ће им помоћи да се 

супроставе тазличитим искушењима. 

    ЗАДАЦИ школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и неприхватљивог понашања 

су: 

1.  Целокупним васпитно – образовним радом у школи, организацијом живота и рада ученика и 

стварањем одговарајућих услова, обезбедити нормалан развој ученика и деловати превентивно 

против сваког девијантног понашања, укључујући и употребу дрога (јачањем васпитне 

функције школе, унапређивањем сарадње са родитељима, успостављањем сардње са 

друштвеним институцијама и повезивањем учења и рада). 

2.  У зависности од календарског узраста, ученицима пружати одређена знања и информације о 

психо- активним супстанцама и њиховом утицају на психофизичко здравље. 

3.   У оквиру сардње са породицом, здравствеим и социјалним установама пратити развој ученика,   

      откривати проблеме који се јављају упонашању код појединаца и предузимати део својих 

садатака на превазилажењу тих проблема. 

4.  Обезбедити услове да млади организовано користе слободно време у ваннаставним 

активностима (спортска, научне, културне – уметничке секције, хуманитарне акције, друштвено – 

користан рад и сл.) 

5.  Створити услове за афирмисање позитивних и друштвенх вредности младих које организују: 

      Дечији савез, Подмладак црвеног крста, Покрет горана, Организација извиђача, Одељењске 

заједнице ученика и друге културне, спортске и истраживачке организације.  

6.  Пратити проблеме који могу довести до појаве наркоманије и делинквентног понашања 

ученика и проналазити  методе и облике рада у борби против ових појава. 

7.  Информисати родитеље, просветне, здравствене, социјалне институције и органе МУП-а о 

кретању  радника који се ангажују на спречавању употребе дрога и појаве неприхватљивог 

понашања ученика. 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

Време 

реализациј

е 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 

IX – X 

 

IX – X 

 

Током год. 

Током год. 

Током год. 

 

X – XI 

 

 

Током год. 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

X – XI  

 

 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

  

 Детекција потенцијалних деликвената применом теста 

ДЕЛТА 4/Д,  (од IV разреда), 

 У групу различитих ученика уврстити и хиперактивне 

ученике, (I – VIII разред), 

 Вођење евиденције о ризичним ученицима, (I – VIII),  

 Успостављање континуиране сарадње са родитељима 

ризичних ученика  (прикупљање података),(I – VIII), 

 Континуирано праћење понашања ризичних ученика, (I – 

VIII), 

 Укључивање ризичних ученика и група у рад секција 

водећи рачуна о интересовању ученика (спортске секције, 

борилачке вештине, фолклор, ритмика),(I – VIII), 

 Укључивање ученика у социјално – хуманитарне акције 

Подмлатка црвеног крста (''Друг – другу '', ''Солидарност на 

делу'', ''За сунчану јесен живота'') –ризичним ученицима давати 

задужења (организација – учешће),(I – VIII), 

 Укључивање ученика у акције Дечјег савеза, Покрета 

горана, Савеза извиђача и акције друштвено – корисног рада. 

Ризичним ученицима давати задужења за организовање и 

вођење акција, као и подношење извештаја о обављеним 

акцијама (након обављеног задатка повећавати степен 

одговорности),(I – VIII), 

 Укључивати ученике у заједничко прављење правила 

понашања у школи (кућног реда) и санкционисања кршења 

правила (промена положаја ученика у школи од објекта у 

субјект),(V – VIII), 

 Организовати примену радионица: 

''Учионице добре воље'', ''Ненасилна комуникација''', ''Буквар 

дечјих права'' и др.,(I – VIII) 

 У оквиру рада одељењских заједница обрадити теме из 

области: 

o ''Хуманизације односа међу половима'', 

o ''Култура понашања'' (у школи, на улици) 

o ''Вредносне оријентације људи'', 

o ''Проблеми адолесценције'', 

o ''Конфликти и овладавање њима'' и др. 

     (начини обраде тема: предавање, округли столови,   

     радионица), (I – VIII), 

 Организовати предавања за родитеље (радионице) 

''О малолетничкој деликвенцији'' у сарадњи са центром за 

социјални рад,(VI – VIII), 

 Кроз програм редовне наставе (српски језик и књижевност, 

познавање друштва, биологија...) утицати на усвајање 

пожељних облика понашања код ученика и спречавње 

неприлагођених, неприхватљивих облика понашања, (I – VIII). 

-психолог 

 

-психолог 

 

-психолог 

-психолог 

 

-одељењски 

старешина 

 

-одељењски 

старешина 

 

 

-одељењски 

старешина 

-психолог 

 

 

-одељењски 

старешина 

-психолог 

 

 

 

 

-одељењски 

старешина 

-психолог 

 

 

-одељењски 

старешина 

-психолог 

 

-одељењски 

старешина 

-психолог 
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 

 

 

 

Време 

Реализације 

Садржај активности Реализатор 

Током год. 

 

Током год. 

 

Током год. 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

I – IV  

 

Током год. 

 Идентификовање ученика са променом 

(поремећајем) у понашању,(V – VIII), 

 Вођење евиденције о ученицима са променом у 

понашању и њихово континуирано праћење,(V – VIII), 

 Сарадња са родитељима ученика са променом у 

понашању ,(V – VIII), 

 Индивидуални рад са ученицима поремећеног 

понашања (у сарадњи са стручним институцијама),       

(V – VIII), 

 У оквиру рада редовне наставе и ваннаставних 

активности свим ученицима омогућити стицање знања о 

здравом начину живота и развијати код њих здрав стил 

живота (одабрати предмете и наставне јединице које 

пружају најповољније могућности за то), (I – VIII), 

 Кроз програм редовне наставе (биологије и хемије, 

познавање природе...) ученицима омогућити стицање 

знања о психоактивним супстанцама, о болести 

зависности (пушење, алкохолизам, сида) и формирати 

код ученика негативан однос према овим појавама,        

(I – VIII), 

 У оквиру рада одељењске заједнице обрадити теме 

из области здравственог васпитања и образовања: 

o ''Правилна исхрана'',(I – IV), 

o ''Хемијске материје, лекови'',(V – VIII), 

o ''Болести зависности – 

алкохолизам,наркоманија'' 

(V – VIII), 

o ''Правила, вредности, одговорно понашање'' 

(радионица),(V – VIII), 

o ''Утицај вршњака, родитеља и др. на понашање 

ученика,(V – VIII), 

o ''Одолевање притисцима за конзумирање дрога'', 

(начин обраде тема: предавање, округли сто, 

радионица), (V – VIII), 

 Применом упитника утврдити колико 

ученици знају о болести зависности, (VII – VIII), 

 Организовати радионицу о болестима 

зависности, (VII – VIII), 

 Организовати предавање лекара за 

родитеље ученика о болестима зависности, (VII – VIII), 

 Што већи број ученика укључити у рад 

слободних активности (спортске, научне секције, 

ритмика, фолклор...), (I – VIII), 

-одељењски старешина 

-психолог 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

 

-психолог 

 

 

-наставници предметне    

 и разредне наставе 

 

 

 

-наставници предметне    

 и разредне наставе 

 

 

 

 

-одељењска заједница 

 

 

 

-лекар 

 

-психолог 

 

-психолог 

-одељењски старешина 

-психолог 

-одељењски старешина 

 

-психолог 

 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

-лекар, родитељски    

 састанак 

-одељењски старешина 
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Време 

Реализације 

Садржај активности Реализатор 

Током год. 

 

 

Током год. 

 Укључивати ученике у акције: Дечјег савеза, 

Покрета горана, Савеза извиђача, као и акције 

друштвено-корисног рада, (I – VIII), 

 Укључивање ученика у хуманитарне акције 

подмлатка црвеног крста (''Друг – другу'', ''Солидарност 

на делу'', ''За сунчану јесен живота'' и др. (I – VIII), 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Професионална оријентација као саставни део целокупног васпитно - образовног рада има 

важан значај у пружању помоћи ученицима, да појединачно добију целовиту и реалну слику о 

себи и да  сагледају своју улогу у свету рада, као и да успешније планирају и остварују свој 

професионални развој. У изради програма професионалне оријентације пошло се од савремених 

научних поставки о избору занимања и њиховој примени у професионалној оријентацији ученика 

основне школе.  

 

Задаци у овој области су следећи: 

 Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 

значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами 

свесно доприносе сопственом професионалном развоју. 

 Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и 

њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и 

система средњег образовања. 

 Формирање правилних ставова према раду. 

 Подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада. 

 Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и 

зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања. 

 Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање 

помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја.  

 Успостављање сарадње са установама, институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика. 

 

Циљ професионалне оријентације 

 Циљ професионалне оријентације у основној школи је да ученик реално сагледа своја 

интересовања, способности, потребе и остале особине личности у односу на садржај, услове и 

захтеве појединих занимања и на основу тога што успешније планира правац свог професионалног 

развоја. 

 

 Нивои реализације  професионалне оријентације: 

1. Ниво- редовна настава где ће сваки наставник, зависно од садржаја часа, 

потенцирати важност и повезаност свог предмета са асоцираним занимањем; 

2. Ниво-часово одељењског старешине где ће одељ.старешина реализовати посебне 

теме везане за важност професионалног избора; 

3. Ниво- реализација програма '' ПО у Србији''- радионице за ученике 7.и8,разреда; 

 

ТИМ за ПО у школској 2017/18.години чине:  

 

1. Нешић Владан- одељењски старешина 8. Разреда- 

2. Јованчевић Јадранка-одељењски старешина 7. Разреда- координатор 

тима  

3. Бугарски Мирјана-школски психолог 
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Облици САДРЖАЈ РАДА Разред Време Реализатор 

Разговори Кад порастем бићу.... I X Учитељи 

Разговори Посао који ми се допада 

Упознајемо занимања људи из окружења 

II XI 

XII 

Учитељи 

Разговори Мој портфолио 

Погледај себе- сагледавање личних особина 

Кад порастем бићу 

Како да откријем своје способности 

III IX 

X 

XI 

XII 

Учитељи 

Разговори Занимања- пантомима IV I Учитељи 

Разговори Једног дана бих волео да будем 

Пано необичних, ретких занимања, старих 

заната 

V IX 

XI 

ОС 

5.разреда 

Разговори Сматрам да бих добро радио......посао VI II ОС 

6.разреда 

Радионице Реализација радионица( 24) из приручника за 

спровођење  програмаза у ОШ- ''ПО у Србији'' 

VII IX-VI Тим за ПО, 

ОС 7.р., 

предметни 

наставници 

Радионице Реализација радионица( 24) из приручника за 

спровођење  програмаза у ОШ- ''ПО у Србији'' 

VIII IX-VI Тим за ПО, 

ОС 8.р., 

предметни 

наставници 

 

Предавања Представљање програма '' ПО у Србији'' 

родитељима и ученицима 7.разреда 

Родитељи говоре о свом занимању 

Услови уписа у средње школе 

VII 

 

I-VIII 

VIII 

IX 

 

Током г. 

V 

Тим за ПО 

 

Родитељи 

ОС 8.р, 

психолог 

Изложбе Зидне новине 

ПО кутак- садржаји ће се мењати 

периодично, у складу са оствареним 

активностима 

I-IV 

 

VII-

VIII 

 

 

Током 

године 

ОС, 

Психолог 

Вршњачки 

тим за ПО 

Истраживања Анализа уписа ученика у СШ 

Анкетирање ученика у вези са њиховим 

интересовањима у области реалних сусрета 

VIII 

VII-

VIII 

IX 

XII 

Психолог 

Тим за ПО 

Посета РО и 

школама 

Организовање посета РО и средњим школама VII-

VIII 

 

Током 

године 

Тим за ПО, 

ОС, 

предметни 

наставници 

Професио- 

нално 

саветовање 

Анкетирање о професионалним намерама 

Тестирање професионалних интересовања. 

ТПИ 

Индивидуално профес.саветовање 

VIII 

VIII 

 

VIII 

III 

IV 

 

IV, V,VI 

Психолог 

Психолог 

 

психолог 

Школски 

часопис 

Део садржаја школског часописа односиће се 

на ПО 

VII-

VIII 

Током 

године 

Тим За ПО 

Сајт школе Ученици ће се информисати о актуелним 

информацијама из области ПО 

 Током 

године 

Тим за ПО 

Гостовање 

експерата 

На позив тима за ПО, који уважава дечје 

потребе, у школу долазе експерти( 

запослени) из разних сфера, разговарају са 

ученицима, одговарају на њихова питања 

VII-

VIII 

Током 

године 

Тим за ПО, 

предметни 

наставници 

ПП 

презентација 

Ученицима ће се приказати ППП њихових 

другара из средњих школа, који ће гостовати 

са својим професорима код нас у школи 

VII-

VIII 

Април, 

мај  

психолог 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

 

        Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, 

Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу, наша 

земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј 

друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни 

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

васпитним установама  ( у даљем тексту Посебни протокол). 

         Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања али пружа и оквир за превентивне активности ради унапређења 

стандарда за заштиту ученика. 

         Посебни протокол је  ОБАВЕЗУЈУЋИ за све који учествују у животу и раду образовно-

васпитне установе и намењен је деци, ученицима, наставницима, директорима, стручним 

сарадницима, помоћном и административном особљу, родитељима, старатељима и 

представницима локалне заједнице. 

 

НАСИЉЕ је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ ученика. 

       Насиље може имати различите форме: 

 

1. Физичко 

2. Емоционално/ психолошко 

3. Сексуално насиље и злоупотреба 

4. Насиље коришћењем информационих технологија ( електронско насиље) 

5. Злоупотреба деце 

6. Занемаривање и немарно поступање 

7. Експлоатација 

 

         Општи циљ Посебног протокола 

 

        Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце/ ученика применом: 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ ученика, 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

установама; 

 

         Специфични циљеви у превенцији 
 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања, 

2. Укључивање свих интересних група ( ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална 

заједница) у доношење и развијање програма превенције; 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља; 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиаља; 
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6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

              Специфични циљеви у интервенцији 

 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

3. Стално праћење и евиденрирање врста и учесталости насиља и процењеивање 

ефикасности програма заштите; 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу 

вршњака и живот установе; 

5. Саветодавни рада са ученицима који трпе насиље, врше насиље и који су посматрачи 

насиља; 

 

            Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

             Задаци: 

 

 Учествује у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Информише и пружа основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања 

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 

реаговање на појаву насиља... 

 Организују упознавање ученика, родитеља и ликалне заједнице са Општим протоколом 

за зштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом; 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља( превентивне и 

итервентне активности); 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика, 

 Сарађују са релевантним установама; 

 Организују евидентирање појава насиља; 

 Прикупљају документацију; 

 Извештавају стручна тела и органе управљања; 

 

             Чланови тима 

 

Чланове Тима именује директор школе на предлог Наставничког већа. 

Чланови тима су: 

 

1. Станковић Мирослав, директор 

2. Бугарски Мирјана , психолог  

3. Којић Ивана, професор  разредне наставе, 

4. Јовановић Саша, професор разредне наставе - издв.одељ. Амерић 

5. Јелић Јасмина, наставник разредне наставе-издв.одељ. Сенаја 

6. Јовановић Сузана, наставница српског језика 

7. Добрић Саша, наставник математике 

8. Јованчевић Јадранка, наставница енглеског ј.- координатор тима 

9. Нешић Владан, наставник биологије 

10. Аврамовић Горан, наставник верске наставе 

11. Марковић Мирјана, помоћно особље 

 

           За ефикасну интервенцију у оквиру школе, поребно је успоставити тзв. Унутрашњу 

заштитну мрежу, што подразумева дефинисање улога и одговорности свих запослених и деце у 

установи у оквиру прописаних корака. 

           Уколико школа има сазнања или сумњу о тежим облицима насиља и да се насиље над 

дететом/ учеником дешава ван установе или од стране одрасле особе, обавезно се укључују друге 
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институције ( МУП, центар за социјални рад, здравствена служба) У овим случајевима говоримо 

о деловању спољашње заштитне мреже. 

 

           Најчешћи облици насиља су условно сврстани у три нивоа, те и три начина њиховог 

решавања: 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава самостално 

наставник/ одељењски старешина; 

2. На другом нивоу ситуације решава наставник/одељ.старешина у сарадњи са тимом у 

оквиру унутрашње мреже; 

3. На трећем нивоу је неопходно, поред Тима, и укључивање спољашње мреже, односно 

других институција; 

 

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ-поступци и процедуре у заштити деце од насиља 

 

2. ОТКРИВАЊЕ, сазнање о насиљу, први је корак у заштити деце/ученика од насиља.Знаци 

који указују да дете можда трпи насиље или злостављање: 

- на физичком и физиолошком плану ( трагови повреда, модрице, ожиљци, 

опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, болови у 

стомаку, главобоље,повраћање, преломи, проблеми са сном, нестанак ствари) 

- на емоционалном плану ( плачљивост, повученост односно претерана активност, 

раздражљивост, појава неуобичајених страхова, агресивно и аутодеструктивно 

понашање, ћутљивост,неуобичајена причљивост, гледање ''у празно'', ''ноћне море'', 

конзумирање алкохола/наркотика, стрх од самоће, од ндружења са другим људима, 

ноћно мокрење, лагање....) 

- у школи( изненадни школски неуспех, појава неоправданих изостанака, одсуство 

концентрације, кашњења, избегавање обавеза, недоношење домаћих задатака, 

избегавање дружења са другом децом....) 

3. ПРЕКИДАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА је обавеза свих, који имају било какво 

сазнање или сумњу да се насиље догађа. 

4. СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ подразумева обезбеђивање сигурности за дете/ученика, 

разговор са учесницима и посматрачима; 

5. КОНСУЛТАЦИЈЕ после прекидања и смиривања учесника, иницира запослени који је 

непосредно реаговао или има сазнање о насиљу, ради процене ризика и израде плана 

заштите за све учеснике; 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОГОВОРЕНИХ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
7. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА – потребно је пратити: 

- понашање детета које је трпело насиље и детета које се понашало насилно; 

- како реагују пасивни посматрачи, да ли се обраћају одраслима за помоћ, да ли 

умеју да се повежу са унутр.заштитном мрежом.... 

- шта се дешава у одељењу, да ли се издвајају нове групе, атмосфера... 

- колико су родитељи укључени у активностима на смањивању насиља; 

- како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа; 

- колико је спољна мрежа укључена и који су ефекти њиховог укључивања; 
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ПРИКАЗ НИВОА РЕАГОВАЊА И РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

 

 

ПРВИ  НИВО- ове облике насиља решава самостално наст./одељењски старешина 

Физичко насиље Емоционално/ 

психичко насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Нас.злоупотр. 

информ. 

технологија 

Ударање чврга 

Гурање, 

Штипање, 

Гребање, 

Чупање, 

Уједање, 

Саплитање, 

Шутирање, 

Прљање, 

Уништ.ствари 

Исмејавање, 

Омаловажав., 

Оговарање, 

Вређање, 

Ругање, 

Назив.погрдним 

именима, 

Псовање, 

Етикетирање, 

''прозивање'' 

Добацивање, 

Подсмевање, 

Игнорисање, 

Искључивање из 

групе, 

Фаворизовање на 

основу верске, 

национ припадн., 

Насилно 

дисциплиновање, 

Ширење гласина, 

Добацивање, 

Псовање, 

Ласцивни 

коментари, 

Ширење прича, 

Етикетирање, 

Сњксуално 

додиривање, 

Гестикулација 

Узнемиравајуће 

''зивкање'', 

Слање 

узнемиравају- 

ћих порука  

СМС-ом, 

ММС-ом, 

Путем веб-сајта 

ДРУГИ  НИВО- у решавању ових облика насиља наст./одељ.стрешина укључује Тим 

Шамарање, 

Ударање, 

Гажење, 

Цепање одела, 

''шутке'', 

Затварање, 

Пљување, 

Отимање и 

уништавање 

имовине, 

Измицање 

столице, 

Чупање за 

уши,косу 

Уцењивање, 

Претње, 

Неправедно 

кажњавање, 

Забрана 

комуницирања, 

Искључивање, 

Одбацивање, 

манипулисање 

Сплеткарење, 

Игнорисање, 

Неукључивање, 

Неприхватање, 

Манипулисање, 

Експлоатација, 

национализам 

Сексуално 

додиривање, 

Показивање 

порнографског 

материјала, 

Показивање 

интимних делова 

тела, 

Свлачење, 

огласи,клипови, 

блогови, 

злоупотреба 

форума и 

четовања, 

снимање 

камером 

појединаца 

против њихове 

воље, 

снимање 

камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика 

ТРЕЋИ  НИВО-ови облици насиља захтевају активирање спољашње заштитне мреже 

Туча,дављење, 

Бацање, 

Проузроковање 

Опекотина, 

Ускраћивање 

хране и сна, 

Излагање ниским 

температурама, 

Напад оружјем 

Застрашивање 

уцењивањем, 

Рекетирање, 

Ограничавање 

кретања, 

Навођење на 

коришћење 

психоакт.супст. 

Укључивање у 

секте, 

занемаривање 

Претње, 

Изолација, 

Одбацивање, 

Терор групе над 

појединцем, 

Дискриминација, 

Организ.затвор. 

група(кланова), 

национализам, 

расизам 

Завођење од 

стр.одраслих, 

Подвођење, 

Злоупотреба 

положаја,  

Навођење, 

Изнуђивање и 

принуда на 

сексуални чин, 

Силовање, 

Инцест, 

Снимање 

насилних сцена, 

Дистрибуирање 

снимака и слика, 

Дечја 

порнографија... 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Носиоци 

реализације 

 

 

         IX 

 Упознавање са садржајем Програма заштите ученика од 

насиља, организација, подела задужења; 

- координатор 

тима 

 

 

    

      IX/X 

 

 Дефинисање правила понашања и последице кршења 

правила- Кућни ред и правила понашања на нивоу школе 

 Обука Тима за заштиту ученика од насиља; 

 

 

- психолог 

- одељ.стареш. 

- одељ.заједнице 

- Мин.  просвете 

Током целе 

школске 

године 

 Организовано дежурство наставника и помоћног особља, 

ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту 

- директор 

Током 

године 
 Редовно се води Књига дежурства у којој се, имеђу осталог, 

бележе све активности у вези са нарушавањем реда 

- дежурни  

наставници 

 

 

        XI 

 Уређивање паноа- ликовни и литерарни радови на тему 

''Toлеранција, ненасиље'' 

 Родитељски састанци( једна од тачака треба да буде 

посвећена овој теми и активностима Тима) 

 

 

  -

Одељ.старешине 

 

II 
 Радионица: '' Заштита репродуктивног здравља''- 7.-8. 

Разред 

 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе 

ПАС-а- радионице-  4.разред 

 

- психолог 

- учитељ 

4.разреда 

 

Током 

године 

 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе 

понашања у оквиру образовно-васпитних  активности- 

ЧОС 

( '' Чувари осмеха'', Учионица добре воље'') 

- одељењ. стар. 

- психолог 

 

 

      Током 

      године 

 Организовање разговора, представа, изложби о заштити 

ученика од насиља; 

 

- психолог 

- наставн.ликов         

културе 

- одељ. стареш. 

 

 

Током 

године 

 Сарадња са релевантним службама ( Центар за социјални 

рад, МУП, Здравствене службе...) 

 Умрежавање свих( СР, ШО, НВ, Ученички парламент) 

 

- Сви 

поменути 

актери 
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Током 

године 

 Обука за ненасилну комуникацију и конструктивно 

решавање конфликата; Семинар: 

'' Учионица добре воље'' 

- Сви 

наставници 

 

 

 

      IV- V 

 Школска спортска такмичења ( спортски дан, посвећен 

безбедном и сигурном школском окружењу- фудбал, 

кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис) 

 

- наставник 

физичког 

васпитања 

Одељењ.сатреш. 

 

 

         V 

 Истраживање о врстама и учесталости насиља у школи ( 

поређење са резултатима из прошле школске године); 

 

- Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

 

VI 
 Евалуација програма; Измене и допуне Програма; 

 

- Тим 

 

Током 

године 

 Процена нивоа ризика, заустављање насиља, заштитне 

мере, информисање надлежних служби, праћење ефеката 

предузетих мера; 

 

- Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

 

 

 

Током 

године 

 Реализација програма '' Основе безбедности деце'' у 4. 

и 6.разреду на часовима ЧОЗ-а, једном месечно;  Области 

које ће се обрађивати су: 1. Безбедност деце у саобраћају; 

2. Полиција у служби грађана;  3. Насиље као негативна 

појава; 4. Превенција и заштита деце од опјних 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 

техничких и технолошких опасности и природних 

непогода;  

-Припадници 

полиције 

-одељењске 

старешине 4.и 

6.разреда 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Носиоци 

реализације 

 

Током 

године 

 

 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 

 

- Сви актери у  

  животу и раду 

  школе 

 

Током 

године 

 

 

 Сарадња са релевантним службама- Центар за социјални рад, 

МУП, Дом здравља... 

 

- Тим за заштит 

   ученика од 

   насиља 

Током 

године 

 

 

 

 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 

- Одељењ.стар 

- стручна служ. 

- директор 

Током  

године 
 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем 

истраживања, запажања и провере; 

 

-Тим за  

  заштиту учен. 

  од насиља 

Током 

године 

 

 

 

 Подршка ученицима који трпе насиље; 

 

- Одељ.стар. 

- стручна служ. 

 

     Током 

    године 

 

 

 

 Рад са децом која врше насиље, 

 

- Одељ.стареш 

- стручна служ. 

 

Током  

године 

 

 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање; 

 

- 

Одељ.стареш 

- стручна 

служ. 

 

Током 

године 

 

 

 Саветодавни рад са родитељима; 

 

- Тим за  

   заштиту 

деце 

   од насиља 
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ВРШЊАЧКИ ТИМ 
  

Вршњачки тим чине  ученици сваког одељења 5-8. разреда. Чланови вршњачког тима су ученици 

које су изабрали другови из њихових одељења, а поседују следеће особине: 

- осетљивост на потребе других 

- спремност да помогну другоме 

- стрпљиви су 

- спремни на сарадњу 

- особе од поверења 

- имају позитиван статус у одељењу 

- изражавају своје мишљење које се уважава 

- успешно решавају конфликтне ситуације 

- не испољавају насилно понашање 

- комуникативни су 

- креативни 

- толерантни 

- искрени 

- срдачни 

- имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају 

- стварају позитивну атмосферу у свом одељењу 

- умеју да саслушају друге 

- отворени су за дискусију, предлоге, сигестије, различита мишљења 

- воле тимски рад. 

Вршњачка медијација је поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући 

позицију оне друге стране - децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем које 

је прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће, неутралне стране. 

Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге 

који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; 

расту и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући међусобне разлике. 

Све активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији 

ненасилне комуникације. 

Добробит за ученике: постају активни у процесу решавања проблема; задовољавају се потребе 

свих страна - не „ти и ја у проблему“, већ „ти и ја против проблема“; усвајају конструктивне 

моделе понашања; трансфер знања и вештина; преузимају већу одговорност за решавање 

проблема који постоје међу њима; схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне и тиме 

помажу сопственом развоју и самопоштовању. 

Добробит за наставнике: учење нових начина решавања конфликта; међусобно поштовање и 

уважавање; смањује се тензија између одраслих и деце; мање времена проводе водећи рачуна о 

дисциплини у школи; добијају партнере - ученике у одлучивању; стварају се бољи услови за рад, 

атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију школе. 

Добробит за школу: сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавање у 

њој; мења се општа атмосфера и односи који у школи владају; вршњачки тим помаже и доприноси 

да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала ученика; развој алтернатива 

традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у школи. 
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ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

  

  

  

ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ: 

Октобар 

Формирање Вршњачког тима; 

Дефинисање улога и одговорности 

чланова Тима и детаљније 

упознавање  са циљевима и задацима 

рада; 

Анализа стања у установи у вези 

насиља; 

Помоћ наставницима у организовању 

ЧОС-а посвећеном превенцији 

насиља и упознавања ученика са 

шемом интервентних активности; 

Доношење одељенских правила. 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Одељенске старешине 

 Вршњачки тим 

  

Новембар 

Обележавање Међународног дана 

толеранције („Недеља лепих 

порука“); 

Упознавање ученика са Повељом 

дечијих права УН. 

  

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Новембар – Март 

Реализација радионица „Школа без 

насиља“  

 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Март 

1.  Спровођење анкете о насиљу у 

школи; 

2. Осмишљавање акција против 

насилништва. 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Април 

1.         Спровођење кампање против 

насиља; 

2.         Презентација „Стоп насиљу!“ 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Мај 
Спровођење кампање против насиља; 

Организовање „Игри без граница“ 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Јун 

Анкетирање ученика о ефикасности 

Вршњачког тима; 

Евалуација; 

Прављење акционог плана; 

Писање извештаја. 

Вршњачки тим 

Током године 

Сарадња са Тимом за заштиту 

ученика од насиља, одељенским 

старешинама, дежурним 

наставницима и свим релевантним 

службама (МУП, Центар за социјални 

рад, здравствена служба, медији, 

Школска управа); 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља; 

Рад са ученицима која врше насиље; 

Подршка ученицима која трпе 

насиље; 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Вршњачки тим 

Педагог, психолог 

Дежурни наставник 

Одељенски старешина 
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Помоћ наставницима у решавању 

случајева насиља у одељењу; 

Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 

Охрабривање деце посматрача на 

конструктивно реагују; 

Спровођење планираних акција у 

циљу сузбијања насиља у школи; 

Праћење ефеката предузетих мера. 

  
 

 

 

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 

 

 

Конвенија о правима детета је документ, усвојен од стране Генералне скупштине Уједињених 

нација и представља свеобухватни каталог права детета са цилљем да се заштити и унапреди 

положај детета у свету. Конвенција садржи укупно 54 члана који одређују поједине вресте права, а 

која се моги сврстати у 4 групе: 

 

o Право на опстанак- обухвата право на живот и на задовоњавање основних егзистенцијалних 

потреба ( исхрана, смештај, адекватан животни стандард, медицинска нега...) 

o Право на развој- укључује све што је потребно за нормалан и потпун развој свих 

потенцијала детета ( право на образовање, игру, слободно време, рекреацију, на културне 

активности, на приступ информацијама и слободу мишљења, изражавања, вероисповести...) 

o Заштитно право- подразумева да деца буду заштићена од облика злоупотребе, 

занемаривања и злостављања ( дечији рад , употреба дроге, малолетничка делинквенција, 

насиље, физичко или било које др.злостављање...) 

o Партиципативно право- даје деци могућност да буду активни учесници у животу своје 

заједнице ( право на слибодно изражавање сопственог мишљења и на учешће у одлучивању 

о стварима које их се непосредно тичу, право на удруживање и мирно окупљање...). 

 

 

 Како је наша држава једна од потисница Конвенције о правима детета а школа једна од 

институција путем које се многа од нацедених права остварују, преузели смо обавезу и 

одговорност да бринемо о њеном спровођењу. Другим речима, пред нама је задатак стварања 

услова за оставривање дечијих права и заштиту истих у случајевима када су угрожена. Школа 

својим радом и основном активношћу- обарзовање и васпитање деце, омогућава остваривање 

једног од основних права из ове Конвенције- Правва на образовање или шире права на развој. Но, 

обзиром да се многа од побројаних права међусобно преплићу, то се и различите активности које 

школа спроводи могу истовремено сврстати у програм примене различизих права. Тако се 

нпр.програм заштите /превенције од насиља, злостављања и занемаривања истовремено може 

класификовати као остваривање заштитног права, али и права на опстанак као и партиципацију, 

ако је осмишљен тако да деца узму учешће у његовом креирању и спровођењу. 

У вези са тим, програм примене Конвенције о правима детета биће приложен у виду списка 

активности као и других посебних програма које ће наша школа спроводити са само 

оријентационом одредницом права из Конвенције која се на тај начин остварују.  
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АКТИВНОСТИ/ 

ПРОГРАМИ 

НАЧИН И НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАВО КОЈЕ 

СЕ 

ОСТВАРУЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање ученика са 
Конвенцијом о правима 

детета 

Радионице/предавања на 
часовима  ГВ у 5.р,/ 

наставници ГВ 

Право на развој 
Партиципативно 

право 

 
Током првог 

полугодишта 

Анкетирање ученика за 
изборне предмета 

Анкете- психолог школе и 
ОС 

Партиципативно 
право 

Крајем шк.године 

Редовни систематски 

прегледи/ прегледи 

зубара 

Психолог и лекари Дома 

здравља 

Право на заштиту 

Право на 

опстанак 

У току шк.године 

Организовање/ Учешће 

у хуманитарним 

акцијама 

Прикупљње средстава за 

социјално угрожене 

ученике, вероучитељ, ОС, 

психолог, директор 

Право на заштиту 

Право на 

опстанак 

Током Шк.године 

Додатна/допунска 

настава/ваннаставне 

активности/ екскурзије 

Учитељи/ наставници/ОС 

кроз часове, 

слоб.активности и секције 

Право на развој Током шк.године 

Учествовање/ посете 
различитим културним 

догађајима 

Учитељи/наставници/ОС у 
сарадњи са различитим 

усрановама културе, 

организаијама, путем 
посета или 

организ,разл.активности 

Право на развој Током шк.године 

Спровођење 

превентивног програма 
за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Упознавање са различитим 

формама насиља/ 
психолог школе, ОС, 

Наставници 

Заштитно право 

Право на 
партиципацију 

Током 

1.полугодишта 

Програм '' Креативни 

рад са децом на 

превенцији злоуотребе 

ПАС-а'' 

Радионице за ученике 4. И 

5 разреда/ психолог и ОС 

5.разреда 

Заштитно право  

Право на развој 

Током целе 

шк.године 

Превенција болести 

зависности/ превенција 

менталног здравља 

Радионице за ученике 7.и 

8.разреда/ психолог, 

саветовалиште дома 
здраваља 

Заштитно право 

Право на развој 

Током шк.године 

Заштита 

репродуктивног 

здравља за ученике 7.и 
8.разреда 

Радионице/психолог 

школе/ наставник 

биологије 

Заштитно право 

Право на развој 

Током 

2.полугодишта 

Презентација и 

предавање на тему'' 

Трговина људима'' 

ППП и предавање/ 

психолог, наставници 

Заштитно прави  

Право на развој 

Током 

2.полугодишта 

Организовање и 

координисање рада 

ученичког парламента 

Наставница историје и 

ученици 7.и 8.разреда/ 

дискусије, предавања о 
питањима која се тичу 

живота и рада у школи 

 

 

Партиципативно 
право 

 

 

Током школске 
године 

Формирање и 

координисање рада 
вршњачких тимова за 

борбу против насиља и 

за ПО 

Преко ученичког 

парламента/ наставница 
историје, наставници ГВ, 

психолог, чланови 

Уч.парламента и остали уч 

 

Партиципативно 
право 

 

Током школске 
године 
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X   ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СА ОБДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

 

Активност Време реализације Реализатор 

Упознавање Наставничког 

већа  и Савета родитеља 

са планом и програмом 

подршке напредним 

ученицима  

Септембар Директор школе 

Психолог школе 

Идентификација 

напредних ученика 

Септембар Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

психолог школе 

Сарадња са Регионалним 

центром за таленте 

Београд 

Септембар ППС-а 

Упознавање родитеља са 

укључивањем ученика у 

програме подршке 

напредним ученицима 

Септембар, октобар Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

психолог школе 

Тестирање напредних 

ученика од стране 

стручних служби РЦТ 

Октобар психолог школе 

Укључивање напредних 

ученика у програме 

подршке 

Септембар, октобар Одељењске старешине, 

предметни наставници 

Сарадња са МПНТР и 

стручним друштвима у 

циљу развијања 

компетенција наставника 

који раде са напредним 

ученицима  

Током године Предметни наставници,  

психолог школе 

Сарадња са школским 

тимом за инклузију, 

поводом израде 

педагошког профила 

напредних ученика и 

израда ИОП-а 3 

Током године Тим за инклузију, 

предметни наставници, 

стручна већа, одељењско 

веће 

Припрема ученика за 

такмичења, наступе, 

изложбе, концерте и обука 

ученика  за израду 

школског часописа  

Октобар – мај Предметни наставници 

Укључивање напредних 

ученика у програме 

локалне заједнице 

Током године Тим, предметни 

наставници 

Професионално 

информисање и 

саветовање напредних 

ученика 

Током године Психолог 
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Посета Сајму књига Октобар Наставници српског језика 

Излети у оквиру 

наставних области 

Током године Предметни наставници 

Посета Фестивалу науке 

Београд 

Децембар Предметни наставници 

„Фестивал науке“ – 

манифестација у оквиру 

Дана школе 

Април Тим, Тим за РШП, Тим за 

ШРП, Тим за ПО, 

предметни наставници  

Посета позоришним 

представама и музичким 

концертима 

Током године Предметни наставници 

Свечана додела диплома 

ученицима који су 

освојили једно од прва три 

места на такмичењима 

Април, јун Директор школе 

Пријем ученика носилаца 

Вукове и посебних 

диплома 

Јун Директор школе 

Наградни излет за ученике 

који су носиоци диплома 

на Градском и 

Републичком такмичењу 

Јун Предметни наставници 

 

 

 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

И 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 

      Школа у складу са чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања од школске 

2010/11. године примењује Инклузивно образовање и Индивидуални образовни план ( ИОП ) у 

зависности од потреба. 

 

    '' ИНКЛУЗИЈА је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз 

веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања 

и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратергија, са 

заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је 

редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.'' 

 

      За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. 

(ИОП) 
 

       Циљ ИОП-а јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-

васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 

       Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног 

тима за инклузивно образовање. 

 

       Стручни тим за ИО у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски 

старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ, а по 
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потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Родитељ даје 

сагласност за спровођење ИОП-а. 

 

       У првој години, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на 

почетку сваког полугодишта. 

 

      ИОП и комплетна документација ученика се чува на посебном месту у ученичком досијеу. 

Чалнови тима за инклузију су : 1. Јелић Јасмина , учитељица- Сенаја 

                                        2.Илијевић Јасмина, учитељица, Сенаја 

                                        3.Лазић Јасмина, учитељица Влашка 

                                                          4.Јованчевић Јадранка, одељ.стареш.7/1 

                                                          5.Бугарски  Мирјана ,психолог- координатор тима 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

 

 

Активност Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

Едуковање наставника за израду ИОП-а и 

упућивање на литературу 

септембар Тим ,психолог и 

наставници 

Евидентирање ученика са посебним 

потребама као и ученика са изузетним 

способностима за које треба правити ИОП  

септембар Тим , психолог и 

наставници 

Остваривање сарадње са ИРК 

Израда педагошког профила ученика 

 

октобар Тим, психолог и 

наставници 

Састанак тима са родитељима и 

евидентирање ученика за ИОП  

октобар Тим, психолог и 

одељењске 

старешине 

Састанак тима са учитељима и 

наставницима  

 

октобар Психолог и 

одељењске 

старешине 

Израда ИОП-а за сваки предмет(садржи 

циљеве и исходе у складу са стандардима 

постигнућа) 

 

октобар Тим, наставници, 

психолог 

Праћење реализације ИОП-а и 

напредовања ученика  

 

новембар 

децембар 

Тим и психолог 

Корекција и израда новог ИОП-а за три 

месеца  

 

јануар Тим, 

наставници,психолог 

Укључивање нових ученика за додатну 

образовну подршку и предузимање свих 

неопходних корака 

Током другог 

полугодишта 

Тим, наставници, 

психолог 
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

     Циљ усавршавања наставника и стручних сарадника за процес модернизације у основном 

васпитању и образовању је теориjско и практично оспособљавање за примену савремених 

садржаја, метода, облика и средстава васпитно – образовног рада у процесу наставе.  У току ове 

школске године стручно усавршавање педагошког колектива реализоваће се кроз рад стручних 

актива школе: угледни и огледни часови, стручнотеоријска предавања. 

     Сви ови садржаји испланирани су програмима Стручних актива који су сачињени – налазе у 

овом плану школе. 

     Стручно усавршавање наставника одвијаће се и у оквиру Стручних удружења, секција, клубова 

и других научних организација из области просвете и културе. 

     Посебну пажњу школа ће поклонити индивидуалном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника. За овакав вид стручног усавршавања школа је обезбедила довољно 

педагошко -  психолошке литературе, стручних часописа уже стручне литературе и других 

публикација. Да би се реализовао овај део, по нама најпродуктивнији и најефикаснији облик 

стручног усавршавања, школа ће ангажовати стручне сараднике и све заинтересоване да би 

наставницима омогућили да им наведена литература буде благовремено доступна. 

 

     Као интегрални део образовно-васпитног процеса, Програм стручног усавршавања наставника 

и сарадника се одвија у два глобална вида: ван школе и унутар школе. 

 

   А) Програм стручног усавршавања ВАН ШКОЛЕ  се јавља као потреба и обавеза наставника и 

стручних сарадника и обухвата следеће видове стручног усавршавања: 

    ~ Учешће у семинарима које организује Министарство просвете, стручна удружења и 

институцује, међуопштински и општински стручни активи; 

    ~ Стручно усавршавање стицањем вишег нивоа стручности; 

    ~ Стручно усавршавање приправника и полагање стручног испита; 

 

   Б) Програм стручног усавршавања УНУТАР ШКОЛЕ  ће се реализовати кроз рад Наставничког 

већа, Педагошког колегијума, Стручних већа, кроз педагошко-инструктивни рад директора и 

стручног сарадника; 

 

 Програм који ће се релизовати на нивоу Наставничког већа: 

Предавања, презентације и представљање иновација у образовно-васпитном раду; 

 

Програм стручног усавршавања наставника који ће се реалзовати на нивоу школе/ у 

установи/: 

 

1. Одржавање угледних часова уз примену нових облика и метода рада уз анализу и дискусију; 

2. Праћење и анализа стручне литературе- стручна предавања ( приказ књигњ, приручника, 

стручног чланка, часописа, дидактичког материјала и теме из области образовања 

иваспитања); 

3. Излагање са стручног усавршавања са обавезном дискусијом и анализом; 

4. Приказ блога, сајта, поста, друштвених мрежа и др.милтимедијалних садржаја; 

5. Упознавање са социјалним и психолошким карактеристикама ученика првог разреда;- 

психолог школе; 

6. Могућност коришћења листова и дневне штампе у настави- библиотекар; 

7. Остваривање истражиавња која доприносе унапређењу и афирмацији образовно-васпитног 

процеса; 

8. Рад у стручним активима, удружењима, подружницама на нивоу града или општине; 

9. Маркетинг школе; 

 

Индивидуални педагошко-инструктивни рад са наставницима и стручним сарадницима 

 Менторски рад са наставницима приправницима 
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 Педагошко-инструктивни рад са директором школе и стручним сарадником; 

 

   Библитека ће вршити набавку стручне литературе и часописа; 

   За израду базе стручног усавршавања задужен је библиотекар школе; 

   За праћење и евиденцију стручног усавршавања задужује се библиотекар, координатори 

стручних већа и секретар школе; 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА КОЛЕКТИВА У УСТАНОВИ 

ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

 

 

РЕАЛИЗАТОР ПРЕДМЕТ НАСТ.ЈЕДИНИЦА/САДРЖАЈ разред ВРЕМЕ 

 

Зорица 

Милетић 

 

 

техника и 

технологија 

 „Регулисање и безбедност 

друмског саобраћаја“ 

8. Октобар- 

новембар 

Електротермички уређаји у 

домаћинству 

5. фебруар 

 

 

Владан Нешић 

 

 

 

биологија 

''Енглеске праживотиње'' 6. октобар 

''Анатомија човека'' 7. октобар 

''Мишићи и кретање'' 7. новембар 

''Глукоза од пластелина'' 5. децембар 

''Потрага за знањем'' 8. април 

Александра 

Димитријевић 

хемија Раствори и растворљивост 7. март 

Угљоводоници'' 8. март 

Радица 

Јаћимовић 

географија Кина- нова економска сила 

света 

7. новембар 

 

Илић Мирјана 

 

     

     физика 

Изражавање непознате физичке 

величине из формула 

6. октобар 

''Електрична струја у 

течностима и гасовима'' 

8. децембар 

Сузана 

Јовановић 

Српски језик „Како остварити своје жеље, 

снове кад родитељи кажу не 

5. април 

 

Милена Илић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Вежбе обликовања 5. септембар 

Правила игре у рукомету 6. април 

Јадранка 

Јованчевић 

Енглески 

језик 

The simple past tensе 5. април 

Снежана 

Николић 

Француски 

језик 

Premiers pas 7. март 

Petit chaperon rouge 5. мај 

Данијела 

Мијаиловић 

историја Грчка култура 5. фебруар 

 

СВИ 

УЧИТЕЉИ 

 

ТЕМАТСКИ 

ДАНИ 

 Влашка-''''ЈЕСЕЊЕ 

ПОСЕЛО'' 

  Амерић - '' ДЕЧИЈА 

ПРАВА''  

 Сенаја- '' Здравље је највеће 

богатство''-  

 

 

 

1.-4. 

Октобар 

 

Фебруар 

 

Април 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА – ВАН ШКОЛЕ 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

ИМЕ УЧИТЕЉА НАЗИВ СЕМИНАРА, ТРИБИНЕ, СКУПА 

Верослав Тодосић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 

Добра сарадња са родитељима 

Виолета Нинковић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Успешно управљање одељењем 

Паметне фасцикле слагалице ,да ученик вежба,зна 

Како дисциплиновати наше ученике 

Јасмина Лазић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Паметне фасцикле слагалице ,да ученик вежба,зна 

Како дисциплиновати наше ученике 

Ивана Којић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Саша Јовановић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Анастасија Милојевић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Агресивносњт деце и адолесцената 

Модели комуникације у онлине окружењу 

Јасмина Јелић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 

Добра сарадња са родитељима 

Јасмина Илијевић Стручна трибина 

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Како открити и покренути даровите 

Народне игре у наставним и вананставним кативностима 

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада 

образовно васпитног рада 

Како до интерактивног софтвера у настави  
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            СТРУЧНО ВЕЋE ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Наставник Назив семинара К/ 1,2   

3,4 

Бод/ 

сати 

 

 

 

Сузана Јовановић 

Републички зимски семинар,  К1 24 

Тематски дан – наставник практичар и истраживач К2 8 

Рецитовање, доживљено читање –стваралачки чин. 

Књижевно – говорна анализа. Рад са даровитим 

ученицима. Ауторство рецитатора. 

К1 8 

 

Милена  Илић 

Успешно управљање одељењем К/2 8 

Родитељ,пријатељ,сарадник К/4 8 

 

 

 

 

Јадранка 

Јованчевић 

Е-LEARNING  у настави страних језика К1 16 

„Електронски речници у настави страних језика“ К1 8 

„Елта  конференција за наставнике енглеског језика“ К1 16 

„Mоја  учионица- оспособљавање наставника да 

коришћењем својих знања и умећа прилагоде наставу 

својој учионици“  

К1 16 

„Невербална комуникација у настави страних језика и 

невербални елементи у релевантним врстама текста“ 

К1 16 

 

Име и презиме 

наставника 

Кат.бр./ 

Компет./ 

Приоритет 

Назив планираног стручног 

усавршавања 

Планирано 

време 

остварива

ња  

Зорица Милетић 92/ 

К4/ 

П6 

Дисциплина и партнерство породице и 

школе – мисаона активација, 

комуникација, правила, управљање у кризи 

ЈАНУАР-

ЈУН 

Зорица Кандић 
632/К2/П3 

Вршњачко учење и концептуална настава 

природних наука 

Септембар-

Јун 

Радица 

Јаћимовић 

 Коридори Србије  
Септембар-

Јун 

K 3 Како открити и покренути даровите  
Септембар-

Јун 

Александра 

Димитријевић 
622/К1 

Планирање наставе хемије – смернице за 

квалитетну наставу 

Септембар-

јун 

639/К2 
Стари занати и материјали путем 

етнологије и хемије 

Септембар-

јун 

Владан Нешић 

618/К1/П1 
Молекуларна биологијa – лакшим путем 

до функционалног знања 

Септембар-

Јун 

632/К2/П3 
Вршњачко учење и концептуална настава 

природних наука 

Септембар-

Јун 

Саша Добрић    
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„Развијање усменог изражавања у настави енглеског 

језика“ 

К1 16 

 

Снежана Николић 

„Мотивација-могућа мисија“ К2 8 

„Дигитално доба – новине у настави страних језика“ К2 8 

 

Данијела 

Мијаиловић 

Важна питања у настави историје: домети историографије 
и образовна постигнућа  

K1 16 

Историја између мита и науке  K1 8 

Учити о холокаусту  K2 24 

Maja Пауновић 

Ристовић 

Народна игра   

Мултимедијална музичка радионица 
  

Бојан Живанић 

Креативни приступ настави 

ликовне културе  
 

К 8 

Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност  К2 16 

Уметност – простор за синергију различитих стилова 

учења и потенцијала ученика  

К2 8 

 

 

ПЛАНИРАНИ СЕМИНАРИ ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ У 

САРАДЊИ СА ОШ'' БИСА СИМИЋ'' ИЗ ВЕЛИКЕ КРСНЕ 

 

           Узимајући у обзир вишегодишње позитивно искуство у организовању заједничких семинара 

са ОШ''Биса Симић'' из Велике Крсне /због малог броја наставника и стручних сарадника,/ 

планирамо и ове школске године да реализујемо два семинара у нашој школи:  

  1.''Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом''- К3, П4 – 16 сати; 

  2. ''Примена дебате као наставног метода у настави и учењу''- К2, П1 – 16 сати 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

1. Интерни маркетинг 

 

   ~ Родитељски састанци на нивоу ОЗ у циљу информисања родитеља ученика о свим образовно-

васпитник питањима школе; 

  ~ Израда паноа о делатностима ученика у оквиру образовно-васпитног рада, кроз тематске 

садржаје и ученички радови у области ликовног и материјалног стваралаштава; 

  ~ Изложбе стваралаштва ученика у оквиру рада секција и слободних активности; 

  ~ Табеларни и графички прикази о постигнутим успесима ученика у погледу учења и владања, 

као и успех ученика на одређеним такмичењима; 

  ~ Зидне новине ученика о животу и раду у школи; 

  ~ Трибина посвећена актуелним васпитним и образовним питањима из живота ученика ( 

здравствена култура младих, хумани односи међу половима, здрава животна средина...); 

  ~ Сарадња са родитељима у оквиру Савета родитеља и других управних тала школе у циљу 

упознавања родитеља са животом и радом школе и налажењење решења за одређене проблеме; 

 ~ Организација школских приредби у циљу обележавања датих програмских садржаја; 

 ~ Хуманитарне акције и акције солидарности; 

~  Редовно ажурирање сајта школе,; 

~ Објављивање летописа школе на сајту до 1.октобра текуће школске године; 

 Издавање школског часописа'' Врабац'' 

 

 

2. Екстерни маркетинг 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=788&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
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  ~ Сарадња са центрима за културу у циљу учешћа на такмичењима и приредбама школе; 

  ~ Сарадња са Домом Здравља ради заштите и унапређења здравља ученика; 

  ~ Сарадња са локалном заједницом; 

  ~ Сарадња са локалним медијима; 

  ~ Сарадња са Спортским центром; 

     ~ Сарадња са КУД '' ШУМАДИЈА'' Влашка 

 Организовање ТЕМАТСКИХ ДАНА- Влашка-''''ЈЕСЕЊЕ ПОСЕЛО''- октобар, , Амерић - '' 

Дечија права- фебруар и у Сенаји- '' Здравље је највеће богатство''- април; 

 Директор школе ће координирати рад свих чинилаца и налазити начине да јавности презентује 

постигнућа школе кроз различите облике рада, а посебни преко средстава јавног 

информисања; 

 

 

ПРОГРАМ РАДА НА  ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ 

Активност Време реализације Реализатори и сарадници 

 

 

Пријем првака (пригодан 

програм поводом првог дана 

нове школске године) 

1.09.2017. Наставница музичке 

културе (хор) 

Драмско –рецитаторска 

секција 

Дечја недеља 

Издавање летописа школе 

9.10. -13.10.2017. 

До 15.10.2017. 

Актив учитеља 

Библиотекар школе 

Прослава Дана Светог Саве-

изложба ликовних радова, 

Академија, програм на дан 

славе 

 

26. и 27.01.2018. 

Наставници ликовне 

културе, музичке културе,  

српског језика и актив 

учитеља 

Прослава Дана школе-

изложба ликовних радова, 

музички фестивал „Ја 

имам таленат'', приредба 

за будуће предшколце, 

излазак новог броја 

часописа„Врабац“, 

спортске манифестације, 

Академија, програм на дан 

славе 

10.04.- 09.05.  

Наставници ликовне 

културе, музичке културе,  

физичког васпитања,  

српског језика и актив 

учитеља 

Ажурирање Web сајта током године Чланови тима за израду 

Web сајта 

Прослава Мале матуре - 

организација Другарске 

вечери 

мај  
Одељењски старешина 

Презетација постигнутих 

резултата путем средстава 

јавног информисања 

(штампа, радио, ТВ) 

Током године 

 

 

Директор школе 

Акција уписа ученика у 

први разред (приредба, 

флајери, посета ПУ 

Током године 
Директор школе 
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Повезивање школе са 

друштвеном средином и 

институцијама од заначаја 

за стварање оптималних 

услова за рад 

Током године 

Директор школе, Школски 

одбор 

 
 

 

XII     ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

         Праћење се, пре свега, оријентише на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног 

процеса и постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне природе, 

предлагање мера за уклањање проблема и слично. 

         Праћење остваривања планираних задатака, послова и преузетих обавеза започиње одмах по 

доношењу Годишњег плана рада за текућу годину; 

        Праћење остварених задатака предвиђењних Годишњим планом рада школе вршиће се 

плански и систематски: 

1. Остваривањем плана и програма свих видова васпитно – образовног рада; 

2. Остваривањем основних задатака предвиђених Годишњим планом рада  школе за текућу 

школску годину; 

 

        Праћењење се врши: 

 

 Евиденцијом и подношењем извештаја; 

 Утврђивањем резултата у оквиру Одељењских већа, Стручних актива, Одељењских 

заједница, Савета родитеља, Наставничког већа и Школског одбора; 

 Увидом у педагошку документацију одељењских старешина, ПП службе, директора школе, 

 Испитивањем, анкетирањем, контролним задацима и сл. 

 Организовањем изложби, смотри, сусрета, такмичења и сл. 

 Праћењем треба уочити и омогућити благовремено превазилажење тешкоћа у реализацији 

програма; 

 

       Задаци из програма рада школе 

 

1. Сви наставници су дужни да оперативне планове рада са ученицима предају психологу 

школе до првог у месецу. На крају месеца се подноси извештај на основу прикупљених 

података о реализацији, 

2. Остваривање наставног програма у оквиру свих видова  делатности на крају 

класификационог периода, после одржаних седница Одељењских већа, у писменој форми 

руководиоци Одељењских већа подносе извештај на основу кога се сачињава извештај и 

анализа за Наставничко веће; 

3. Прикупљени подаци се користе за израду анализе свеукупног рада школе и извештаја по 

потреби, 

4. Тако прикупљени подаци и оствареност плана користе се за процену резултата рада школе; 

5. Одељењске старешине, на крају класификационог периода, после одржаних седница 

Одељењских већа информишу ученике и родитеље на родитељским састанцима, 

6. Подаци о реализацији свих видова непосредног рада са ученицима уносе се у разредне 

књиге, 

7. Директор школе је носилац посла праћења плана о програма рада и одговоран је Школском 

одбору и Министарству просвете: 

 

 

У школи ће се водити следећа педагошка документација: 
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1. ПЛАНОВИ 

  

- школски програми по предметима 

- глобални планови за све врсте образовно-васпитног рада 

- месечни оперативни планови образовно-васпитног рада 

- дневне припреме за непосредан образовно-васпитни  рад, сценарија 

  

2. ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСНИЦИ 

 

- разредне књиге, матичне књиге 

- дневници рада директора, психолога и библиотекара 

- запажања директора, психолога  у домену педагошког и инструктивног рада 

- запажања раз. старешине и психолога о сарадњи са ученицима и њиховим родитељима 

- записници стручних тела 

-записници рада стручних тимова 

-записници рада Ученичког парламента 

- записници разредних старешина 

- књига дежурстава наставника 

- дневник домара 

  

3. ИЗВЕШТАЈИ 

 

- Раз.старешина о реализацији наставног плана и програма, успеха ученика и 

ваннаставних активности (екскурзија, наставе у природи) 

- Одељењска већа и Стручних већа, тимова и актива 

- Директора , психолога, библиотекара 

- Савета родитеља 

- Школског одбора 

- Извештај о раду школе 

  

  

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

- редовне наставе 

- изборне наставе 

- допунске наставе 

- додатне наставе 

- припремне наставе за VIII разред 

  

Сви  носиоци планирања редовно ће пратити остваривање својих годишњих, месечних и дневних 

планова,  како по времену, тако и по садржају и циљевима. За сопствено праћење сваки ће носилац 

израдити сопствену апаратуру, док ће се праћење на нивоу школе радити на основу докумената 

које ради управа школе у складу са Годишњим планом  рада школе. 

  

  

 

ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ 
Поред наставника и стручних сарадника у школи раде: секретар, рачунополагач, 

административно-финансијски радник, сервирка у кухињи, домар и спремачице. 

Послови ових радних места утврђени су Правилником о систематизацији, стални 

су са мањим изменама, у току године и сви се обављају у оквиру 40 –то часовне 

радне недеље. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

              У школи се води следећа документација: 

              -         Матична књига ученика 

              -         Дневник образовно-васпитног рада 

              -         Дневник рада осталих активности 

              -         Евиденција о испитима 

              -         Евиденција о издатим сведочаствима 

              -         Евиденција о подели предмета на наставнике 

              -         Евиденција уписа ученика у I разред 

              -         Евиденција одсељених и досељених ученика 

              -         Евиденција ученика који не похађају наставу 

              -         Матична књига радника 

              -         Евиденција реализације програма рада школе 

              -         Књига обавештавања ученика 

              -         Књига носилаца посебних признања за ученике 

  

         

  ЈАВНЕ ИСПРАВЕ КОЈЕ ИЗДАЈЕ ШКОЛА 

  

              Школа у складу са Законом, издаје: 

 ђачку књижицу 

 сведочанство о завршеном разреду 

 уверење о завршеној основној школи 

 преводницу 

 уверење о положеном испиту из страног језика 
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