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„Који оно добар јунак бјеше 
Што једанпут бритком сабљом мане, 
Бритком сабљом и десницом руком, 
Пак двадесте одсијече глава? 
Оно јесте Бановић Страхиња!“ 
 

Школа носи име по јунаку народних песама Бановић Страхињи. Не може се рећи која се историјска 
личност крије под тим именом. Претпоставка је да је то био зетски господар Ђурађ Страцимировић 
Балшић, зет кнеза Лазара, који је владао од 1386. до 1404. године. По народно предању драгачевског 
краја потомци Страхињића Бана су Страхињићи, најстарија и највећа породица у селу Дљину. Локално 
становништво с поносом показује „рушевине двора и цркве Страхињићеве“. Јужније, у Старом Влаху, 
налазе се на Мучњу рушевине Банове куле. У Црној Гори Пипери говоре да је „бан Страхиња од Косова 
деда њиховог претка Пипа“. Вукова песма везује Бановић Страхињу за место Бањска „крај Косова“ и за 
чувени манастир, задужбину краља Милутина и његове мајке Јелене из 14. века, која се налази на десној 
обали Бањске.  

Будући да титула бан није постојала у Немањићкој држави, то су најстарије песме о Бановић 
Страхињи настале вероватно у Босни и Хрватској, као и песме о бану Милутину, коме је Страхиња био 
син или унук. 

Овакви банови и војводе, а касније харамбаше, паше и бегови били су одувек, без обзира на 
историјске чињенице, популарни јунаци народне епике. Истицали су се у бојевима, двобојима и 
пустоловинама сваке врсте, те су често приказивани веома сликовито у својим индувидуалним односима 
и подухватима. 

Страхињић бан или Бановић Страхиња спомиње се у народним епским песмама старијих времена. 
По јунаштву се може мерити са Милошем Обилићем, а по племенитости се издваја изнад свих епских 
јунака јер, наоружан љубављу, успева да победи самога себе и довољно снажан да може да прашта.  

 
Како је настала наша школа? 
 

Одлуком Скупштине општине Чукарица, на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних 
заједница, 14. јула 1964. године, у циљу растерећења основних школа на Бановом брду основана је 
нова школа. У прво време школа носи назив „Основна школа у Улици кнеза Вишеслава". На почетку 
школске 1964/65. године имала је 942 ученика, распоређених у 28 одељења. Касније, у току школске 
године, формирано је још једно одељење, па је тако укупно било 29 одељења на почетку рада школе.                        

Скупштина општине Чукарица на својој седници од 19. маја 1965. године донела је решење о 
промени назива школе. Од тога дана школа носи назив Основна школа „Бановић Страхиња", а 19. мај се 
слави као Дан школе. 

Особени знаци школе су: 

✓ Двоспратна зграда од црвене цигле смештена на обронку Кошутњака.  

✓ Школа која дише ритмом природе.  

✓ Окружена зеленилом дрвећа, далеко од прометних саобраћајница, далеко од димњака и 
топлана...  

 

I   O ШКОЛИ 
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✓ Школско двориште ограђено је оградом веселих боја и оплемењено бројним детаљима,као што 
су кућице за птице, украсне жардињере, терени за друштвене игре (шах, „Школица“ и „Не љути 
се човече“) 

✓ Два хектара од укупне површине дворишта налазе се под засадом дрвећа и украсних жбунова. 

✓ У школском парку се налазе летње учионице, у којима ђаци уче и раде. 

✓ У холу школе се налази акваријум са различитим врстама рибе. 

✓ Нашу школу су завршили многи познати глумци (Светислав Гонцић, Маја Сабљић...), 
уметници (Милена Драгићевић Шешић...), многи научници, лекари, политичари, економисти, 
правници, професори, тв лица и други успешни људи. 
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Годишњи план рада представља кључни плански документ, којим се обезбеђује синхронизована, 

рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-
васпитних активности у току школске године. Њиме се утврђује организација и динамика остваривања 
образовно-васпитних активности, одређују се носиоци тих активности, омогућује унапређење образовно-
васпитног рада, обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака као и евалуацијa стручних, 
руководећих и управних органа школе. 

Годишњи план рада Основне школе "Бановић Страхиња“" у Београду, рађен је на основу одредби 
закона, подзаконских прописа и општих аката школе, а у складу са Развојним планом школе (2021/22-
2023/24.), Школским програмом, процесом самовредновања, узимајући у обзир услове рада у школи 
Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/21. годину. 

Полазне основе за израду годишњег плана рада су следећа законска и подзаконска акта: 
 
-       Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) 

-       Закон о основном образовању  и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017,27/18, 10/19); 

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

за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 7/10, 1/13, 4/13, 

11/16, 6/17, 8/17 и 9/17, ,12/18, 15/2018) 

-        Правилник о наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ 

бр. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 и 11/16, 3/18, 12/18, 3/20) 

- Правилник о наставном плану и програму за 7. Разред , (Сл.гласник Р.Србије-Просветни гласник 
6/2009,3/2011,  8/2013,11/2016., 12/18, 3/19, 12/19, 3/20) 

- Правилник о наставном  плану и програму  за 8. Разред основног образовања  и васпитања Сл.Гласник 
Р.Србије- Просветни гласник бр. 2 /2010, 8/2013,5/2014, 11/2016, 7/17, 12/18,10/19, 3/20). 

- Закон о уџбеницима (бр. 27/18) 

- Закон о раду (Сл.гл. РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18); 

- Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гл. РС бр. 36/10); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл. РС бр. 101/05, 91/15, 113/17); 

- Закон о слободном приступу информацијама (Сл.гл. РС бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10); 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у  звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника (Сл. гл. РС бр. 81/2017,48/18), 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл.гл. РС бр. 14/2018-1) 
- Правилник о вредновању квалитета рада установе ( Сл.гл. РС бр. 10/19); 
- Правилник о стручно-педагошком надзору (Сл.гл. РС бр.87/19); 
- Правилник о календару образовно васпитног рада основних школа за школску 2021/22.( „Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21 од 29.6.2021. године); 
- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(Сл.гл. РС бр. 46/2019 и 104/20); 
- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ( Сл.гл. РС бр. 34/2019, 59/20 и 

81/20); 
- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом (Сл.гл. 

РС бр. 80/2018-5); 
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену 

и вредновање (Сл. гл. РС бр. 74/2018); 
- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника  у основној школи 11/12, 

15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,2/20, 8/20,16/20, 19/20, 3/21, 4/21 
- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 

предмета у основној школи 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/21, 3/21 

 
1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 
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- Правилник  о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 
(Сл.гл.-Просветни гласник РС бр. 5/11); 

- Правилник  о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања (Сл.гл. РС бр. 
38/13); 

- Правилник о општим стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања 
(Просветни гласник РС бр.5/10); 

- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски 
језик, математику и природу и друштво(Просветни гласник РС 5/11, 1/1, 1/12, 1/14); 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Сл.гл. РС бр.  12/14, 
2/2018); 

- Правилник о норми непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи (Сл.гл. РС бр. 2/92 и 2/00); 

- Правилник о садржају и вођењу евиденције и издавању јавних исправа (Сл.гл. РС бр.66/18, 82/18, 37/19, 
56/19, 112/20, 6/21, 85/21) 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и  екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања (Просветни гласник РС бр. 30/19); 

- Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената (Сл.гл.СРС бр.11/88); 
- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава (Просветни гласник РС бр. 

4/90); 
- Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе (Сл.гл.РС бр.47/94); 
- Правилник о дипломама за изузетан успех у основној школи (Сл. гл. РС бр. 37/93, 42/93); 
- Закон о библиотечко-информатичкој делатности (Сл. гл. РС бр. 52/2011, 78/21); 
- Закон о условима за обављање психолошке делатности (Сл. гл. РС бр. 25/96, 101/05); 
- Закон о здравственој заштити (Сл. гл. РС бр.25/2019). 
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају   делатност основног 

образовања и васпитања (Сл.гл.бр. 73/16, 45/18, 7/2020, 115/20) ,  

- Упутства за остаривање Плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној школи 

- Уредба о организовању и остваривању верске наставе и  наставе остваривања алтернативног предмета у 
основној и средњој школи ( Просветни гласник бр. 46/01) 

- Стручно упутство за организацију и реализацију о.в. рада у основној школи у шк. 2021/22 од 13.8.2021. 
- Упуство о формирању одељења и начину финансирања у основим и средњим школама за 

шк.2021/22.годину од 23.6.2021. године 
-      Извештај о евалуацији акционог плана  за реализацију циљева у оквиру ШРПа за шк. 2019/20. год; 

-      Акциони план за реализацију задатака у оквиру ШРП-а за шк. 2021/22.год.; 

-      Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. год.;  

-      Резултати процеса самовредновања у школској 2020/21.год; 

-      Образовни стандарди за крај обавезног образовања; 

-      Услови у којима школа ради;  

-      Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице;  

-       Извештај и препоруке Комисије за екстерно вредновање рада и постигнућа школа. 
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Школски простор (укључујући и фискултурну салу са пратећим простором), смештен је у једном 
функционалном објекту.Укупна површина школског објекта износи 4.038 м2. Поред одговарајућег 
простора школа има асфалтирано двориште са спортским теренима површине 2.404 м2 и Горански парк 
у шуми површине 16.033 м2. Површина целокупног комплекса износи 18.000 м2. 

Школски простор углавном задовољава потребе наставног особља и ученика. Разредна настава се 
изводи у учионицама, а предметна настава у специјализованим учионицама и кабинетима. Школа 
располаже са 10 учионица за разредну наставу, 11 кабинета, једним фоно-кабинетом, једном 
дигиталном учионицом и фискултурном салом.  За рад продуженог боравка користи се 6 учионицa. Све 
наставне и школске просторије су вишенаменске, тј. поред своје основне намене могу имати и неку 
другу, у зависности од тренутних потреба. 

Учионице и кабинети су опремљени неопходним наставним средствима. Континуирано се ради на 
куповини нових и одржавању постојећих наставних средстава. Све учионице и кабинети располажу 
савременим наставним средствима. Садрже компјутере, пројекторе или телевизоре који се користе за 
презентовање различитих наставних материјала. 

Током летњих месеци, са циљем да све буде спремно за почетак нове школске 2021/22.године, 
окречена су четири кабинета: за српски језик, немачки језик, музичку и ликовну културу и технику и 
технологију. У четири учионице постаљене су нове завесе. Школа редовно ради на обнови школског 
намештаја, па је тако и ове године за неке учионице купљен нови намештај. На сва три улаза у школу 
постављени су безконтактни апарати за дезинфекцију руку. У свим учионицама и кабинетима, 
канцеларијама, трпезарији, дакле у свим просторијама школе од прошле школске године постоје  дозери 
са средствима за дезифекцију руку у складу са тренутним епидемиолошким мерама.  

У оквиру пројекта „Беотаблет“ 569 ученика 3., 4., 5. и 6. разреда наше школе је добило таблете за 
рад. Поред тога школа је добила и 42 лаптопа за запослене.  У пројекту „Дигитална учионица“ добијени 
су кодови за коришћење дигиталних удџбеника.  

Секретаријат за образовање је донирао рачунарску опрему за учионице и кабинете. Школа је 
добила 17 десктоп рачунара и 3 лаптопа. Том приликом школа је добила и два комплета система 
МЕДИС-нова технологија за унапређење образовања и он лине наставе за предмете природних наука 
(биологија, екологија, физика и хемија). 

Град Београд је обезбедио рефундацију средстава за куповину уџбеника за ученике првог и другог 
разреда.  

Све наставне просторије имају приступ интернету, што у великој мери утиче на квалитет образовног 
просеца у нашој школи.  Захваљујући пројекту Министарства трговине туризма и телекомуникација 
„Повезане школе“ , у школи постоји  брзи бежични интернет. Сви рачунари се редовно сервисирају.  

Редовно се врше неопходне поправке: одржавање школских компјутера, штампача и фотокопира, 
одржавање школске интернет мреже, поправка фоно-кабинета,  мењање брава, замена оштећених 
стакла, сијалица, малтерисање и кречење оштећених зидова, континуирано се опрема  сцена у Свечаној 
сали, како би извођење школских представа било олакшано. 

Свакодневно се ради на уређењу школског дворишта: двориште се чисти и одржава, води се рачуна 
о школском зеленилу, саде се нове саднице како би се школски парк оплеменио и био што лепши и 
пријатнији за учење и одмор. Пред почетак школске 2021/22. године извршена је сеча сувих стабала. 
Више пута у току године организоване су акције чишћења и уређења школског дворишта.  

У оквиру пројекта за уређење школског дворишта који је покренуо Секретаријат за заштиту животне 
средине школа је добила средства за уређење школског дворишта и шумице. Вредност радова износи 
око 5.600.000 динара. Уредиће се трим стаза, трим полигон, летња учионица и обновиће се фонд 

 
1.2. МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
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школског зеленила сађењем нових садница. Наша школа је једна од укупно 10 школа са територије 
Београда која учетвује у пројекту. Радови би требало да буду готови до 1.12.2021. године. 
 
 
 

Преглед и структура просторија Број 
просторија 

Преглед и структура просторија Број 
просторија Назив просторије Назив просторије 

1. Учионице од I-IV разреда 10  10. Канцеларија 4 

11. Просторија за родитеље 1 

2. Учионицe – продужени боравак 6 12. Стоматолошка ординација 1 

3. Кабинети од V-VIII разреда 11 13. Пекара 1 

4. Дигитални кабинет 1 14.Тоалет 8 

5. Фоно-кабинет 1 15. Кухиња 1 

6. Фискултурна сала 1 16. Трпезарија 1 

- Прост. са справама за физ. 
васп. 

1 17. Просторија за техничко 
особље 

1 

 - Канц. за наставнике физ. васп. 1 18. Архива 1 

 - Свлачионица 2 19.Просторија за одлагање 
застарелих и покварених 
наставних средстава 

1 

- Купатило 2 20.Стан за домара 1 

7. Свечана сала 1 21.Склониште 1 

8. Библиотека и канцеларија 
помоћника директора 

1 + 1 22.Подстаница за грејање 1 

23. Радионица за домара 1 

9. Наставничка зборница 1+1 Укупно: 65 

 
 
 
 
Сви видови рада са ученицима реализују се у кабинетима и наменским учионицама. Настава се 

изводи у: 

- десет учионица за разредну наставу; -  један кабинет за ликовнуи музичку културу; 

- два кабинета за српски језик; - један кабинет за биологију; 

- два кабинета за математику; - два кабинета за ТИО; 

- један кабинет за физику и хемију; -кабинет за информатику (дигитални кабинет) 

-два кабинета за страни језик (један фоно-кабинет); - свечана сала; 

- један кабинет за географију и историју; - летња учионица; 

- једна фискултурна сала;  

 
Све наставне и школске просторије су вишенаменске, тј. користе се поред редовне наставе и за 

ваннаставне активности: секције, предавања, презентације, трибине, приредбе, семинаре, завршни 
испит, изложбе, такмичења различитог карактера. Од свих просторија у школи, свечана сала се највише 
користи за различите сврхе. Сва предавања и презентације гостујућих предавача организују су у њој, као 
и приредбе поводом различитих свечаности, гостовања песника и других уметника, семинари за 
наставни кадар,  реализација завршног испита, активности продуженог боравка, па чак и часови 
физичког васпитања за ученике млађих разреда.  

Преглед и структура просторија које се користе за реализацију програма 

 

Наставне просторије 
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Хол школе због самог положаја, будући да се ту налази службени улаз и улаз за ученике млађих 
разреда, погодан је за организовање продајних изложби, хуманитарних акција и обавештавање 
родитеља и ученика.  

Спортски терени који се налазе у оквиру дворишта школе се редовно користе за наставу физичког 
васпитања, када то временски услови дозвољавају. Летња учионица, која се налази у Горанском парку, 
поред тога што се користи за извођење наставе у природи, користи за и за извођење креативних 
радионица продуженог боравка.  

 
 
 
 

 
Наставна средства која се у школи користе за реализацију програма задовољавају норматив. 

Континуирано се ради на обнављању, одржавању и осавремењивању наставних средстава. У току 
претходне школске године, сервисирани су сви компјутери старије генерације (купљене су веће РАМ 
меморије и друге неопходне компоненте), инсталирани оперативни системи и неопходни софтвери. Уз 
договор са директором школе и шефом рачуноводства, у школи се у току сваке школске године купује 
одређени број нових наставних средстава.  

Значајан је податак да се у протеклих неколико година повећао број наставника који редовно и 
самостално користе нека од савремених наставних средстава, на првом месту компјутер и пројектор. На 
то је у великој мери утицала и ECDL обука, коју су успешно савладали сви наставници наше школе. На 
овај начин наставници су унапредили своја знања за рад на компјутеру и оснажили се за његово 
активније коришћење у настави.  

Школа наставницима редовно обезбеђује неопходан потрошни материјал, као и нова и модерна 
наставна средства потребна за реализацију програма. Свакодневни рад продуженог боравка се одвија 
кроз бројне радионице и вежбања за који се користе различити материјали. Школа редовно набавља 
неопходни материјал за реализацију различитих активности. Две учионице продуженог боравка су 
опремљене са по једним интерактивним столом. 

 
Од значајнијих наставних средстава издвајамо преглед аудио-визуелних наставних средстава: 
 

Наставна средства Број  Наставна средства Број  

Телевизор 14 Компјутер 65 

МИМИО 1 Звучници и миксета 1 

Синтисајзер 10 Фотокопир апарат 2 

Мини-линија 2 Лаптоп 60 

ДВД плејер 5 Интерактивна табла 6 

ЦД плејер 8 Пројектор 15 

Фоно-кабинет 1 Штампач 9 

Платно за пројекцију 6 Скенер 2 

Дигитални фотоапарат 1 
  

  
 

Укупно:   207 

 
 
 
 
 
 

Наставна средства 
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Преглед квалификационе структуре радника школе  

Пословни и радни 

задаци 

Квалификациона структура 
Свега 

НК ПК КВ ССС ВШ ВС МГ 

Директор      1  1 

Помоћник директора      
 

 
 

Стручни сарадници      3  3 

Разредна настава     6 14  20 

Предметна настава     1 36  37 

Продужени боравак     2 6  8 

Школска кухиња   1 1    2 

Административно особље    1 
 

2  3 

Помоћно техн. особље 10  
 

1    11 

Свега:        85 

 

 

Преглед радног искуства запослених у школи (септембар 2021.) 

 

 0 – 5 6 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 35 36 – 40 Укупно: 

Директор    1   1 

Помоћник директора  
 

    
 

Педагог 
 

1     1 

Психолог 1 
 

    1 

Библиотекар    
 

1  1 

Секретар   1 
 

  1 

Рачуновођа   1  
 

 1 

Благајник   1    1 

Предметни наставници 8 3 15 9 2  37 

Наставници раз.наставе  1 5 5 9 
 

20 

Боравак 2 1 
 

3 2  8 

Домар  1   
 

 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Кухиња  1 
 

1   2 

Помоћно техн. особље 4 1 5 
 

  10 

Укупно: 15 9 28 18 14 
 

85 

 

 
 

 
1.3. КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 
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На самом почетку школске 2021/22. године школа  има 1086 ученика, 586 у млађим разредима и 500 
у старијим. Током школске године број ученика се мења у складу са бројем накнадно уписаних, односно 
исписаних ученика. У школску 2021/22. годину је уписано 148 ученика првог разреда. 

У прилогу Годишњег плана рада школе дата је социокарта ученика школе, на основу које се може 
видети фрекфенција ученика према различитим критеријума анализе социјале структуре ученика.  

 
 
 
 
 

 
Школа је окружена бројним културним установама, са којима има веома успешну сарадњу. Ученици 

кроз разне наставне и ваннаставне активности имају прилику да се упознају са различитим садржајима и 
учествују у креативним пројектима следећих културних установа: 

- Културни центар Чукарица (који организује гостовање позоришних представа за 
ученике). Велики број ученика укључен је у «школе»: страних језика, балета, модерног 
плеса, наменске разне курсеве које организује овај центар, 

- Дечји културни центар, 
- Музичка школа „Ватрослав Лисински”, 
- Библиотека  „Лаза Костић”, 
- Биоскоп „Рода", 
- ОШ „Филип Кљајић“, 
- ОШ „Јосиф Панчић“ 
- ОШ „Мирослав Антић“, 
- ОШ „Милоје Павловић“, 
- ОШ „Руђер Бошковић“, 
- Институт за модерно образовање, 
- Goethe институт, 
- Центар за промоцију науке, 
- Педагошко друштво Србије, 
- Друштво  учитеља Београда, 
- Етнографски музеј, 
- Природњачки музеј, 
- Црвени крст Србије, 
- Филозофски факултет, 
- Учитељски факултет у Београду, 
- Шумарски факутет у Београду, 
- Факултет за спорт и физичко васпитање, 
- Институт за нуклеарне науке „Винча“, 
- Народни музеј, 

 
1.4. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

1.4.1. Социјални услови 

 

1.4.2. Културни услови 
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- Педагошки музеј, 
- Музеј Вука и Доситеја, 
- Галерије и  позоришта. 
- Градски завод за јавно здравље „Милан Јовановић Батит“ 

 
 

 
 

Школско двориште је окружено Горанским парком, површине 16.033 м2, који је власништво школе. 
Ученици раде и одмарају се у природној, здравој и незагађеној средини. У Горанском парку налази се 
летња учионица, која се користи за реализацију редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног 
рада са ученицима. Овим условима се може похвалити мали број школа. 

Ученици млађих разреда имају прилику да велики део времена проводе у школском парку, где се 
кад год временски услови дозвољавају одвијају наставне активности, као и активности у оквиру 
продуженог боравка. 

У школи се контируирано ради на повећању еколошке свести ученика организованим посетама 
Green festu, где ученици имају прилику да гледају филмове едукативног карактера, прате предавања, 
посећују изложбе и учествују у креативним радионицама. Годинама уназад су наши ученици су и 
предавачи на Green festu. Припремају предавања и радионице, на којима учествују ученици других 
београдских школа. Прве године наши ученици су отворили Green fest предавањем «Еко мода» и та 
пракса је настављена и даље годинама.  И за ову школску годину планирана је и посета и учешће на 
Green festu. 

У току школске године организују су акције чишћења школског дворишта и уређивања зелених 
површина.  

У оквиру школског дворишта постоји и летња учионица која се користи за реализацију наставе и 
активности које су погодне за реализацију ван учионице.  

У холу школе налази се акваријум са различитим врстама рибе, који представља мали допринос у 
остваривању контакта наших ученика са животињама и развијању љубави и бриге за живи свет. 
 Школа континуирано сарађује са Шумарским факултетом и организацијама које се баве 

очувањем животне средине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3. Еколошки  услови 
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- Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика (конструктивно решавање 
проблема, толеранција, емпатија, ненасилно понашање); 

- Обезбеђивање оптималних услова за развој ученика и јачање личних потенцијала; 
- Рад на стварању пријатног, подстицајног и безбедног радног окружења; 
- Унапређење извођења редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада; 
- Обезбеђење што бољих материјално – техничких услова за одвијање образовно-

васпитног рада; 
- Јачање васпитног утицаја школе уз сарадњу са родитељима; 
- Подстицање развијања позитивног става према школи; 
- Заинтересовати што већи број ученика за укључивање у културно-уметничке, научне и 

спортске активности. 
- Јачање професионалних компетенција наставника 
- Посредно и непосредно укључивање родитеља у образовно – васпитни рад школе 
- Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања, обуке и 

запослења 
- Афирмација јаких страна ученика који имају тешкоће у учењу, раду и понашању 

 
 
 

 
- Организовати и реализовати отворена врата школе, округле столове наставника и 

ученика/ јавне дискусије и дебате 
- Подстицати стручно усавршавање запослених; 
- Побољшати мотивацију наставника за рад, континуирано радити на повећању квалитета 

рада; 
- Истражити и актуализовати неискоришћене ресурсе школе и окружења за унапређење 

квалитета наставног процеса 
- Редовно обезбеђење потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање 

наставног процеса (односи се на све наставне и ваннаставне активности) - редовна 
набавка тонера за фотокопир и кертриџа за штампаче, папира за копирање – бели и у 
боји, папир за дипломе, хамер, графофолије, фломастери, квалитетне креде, креде у 
боји, сви потребни реквизити за извоћење наставе физичког васпитања и сл.) 

- Континуиран рад на уређењу и оплемењивању школског простора; 
- Континуиран рад на одржавању школског дворишта. 

 
 
 
 
 
 

 
1.5. ПРИМАРНИ  ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

1.5.1. Општи задаци 

 

1.5.2. Посебни задаци 
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- Унапређивање наставног процеса применом савремених облика, метода и средстава за 
рад; 

- Веће ангажовање стручних актива на уједначавању критеријума оцењивања, базираних 
на дефинисаним стандардима односно исходима за I и II циклус основног образовања и 
васпитања, 

- Подстицати хоризонталну размену искуства и знања међу наставницима међусобним 
посећивањем наставних часова и ваннаставних активности; 

- Већу пажњу посветити припремању и реализацији иновативних часова у складу са 
резултатима процеса самовреднвања и уоченим слабостима наставног процеса; 

- Радити на укључивању што већег броја родитеља у живот и рад школе, нарочито у 
реализацију посебних програма и узимања учешћа у обезбеђивању материјално-
техничких услова за рад; 

- Перманентно радити на побољшању  комуникације између наставника и ученика, као и 
унутар ученичких колектива; 

- Активно укључивање ученичког критичког мишљења у оцењивање 
- Кроз реализацију програма свих облика образовно – васпитног рада радити на 

превенцији у борби против малолетничке деликвенције и болести зависности; 
- Подстицање што веће самосталности и креативности наставника у програмирању 

наставних садржаја, као и у реализацији тих садржаја. 
- Обезбеђивање оптималних услова за напредовање ученика који показују потребу за 

додатном подршком у раду. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.5.3. Настава 
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 II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 
 

• Бројно стање ученика и одељења, број смена 

• Ритам радног дана школе, динамика током школске године,класификациони периоди 

• Боравак 

• Структура 40-то часовне недеље свих запослених (табела)  

• Наставници који реализују образовно-васпитни рад у школи 
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За ученике од I – IV разреда организује се разредна настава, а за ученике од V – VIII разреда 
организује се предметна настава. 

Ученици трећег и четвртог разреда учествују у пројектима у оквиру предмета Пројектна настава. 
Ученици првог и другог разреда ове школске године прате Дигитални свет. За   ученике 5., 6., 7. и  8. 
разреда  школа нуди слободне наставне активности које ученици бирају у складу са својим 
интересовањима. У понуди су: Свакодневни живот у прошлости, домаћинство, шах, спортска рекреација, 
чувари природе, цртање сликање, вајање  и мали мајстори. 

За ученике од IV – VIII разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за 
поједине предмете, школа организује додатни рад, прилагођен актуелним потребама, могућностима и 
интересовањима детета.  

За ученике који имају потешкоћа у савладавању наставног плана и програма, школа током године 
уводи посебне мере подршке у оквиру образовно-васпитног рада, у оквиру редовне наставе и организује 
допунску наставу, ван оквира редовне наставе. 

За ученике упућене на поправни испит, школа организује припремну наставу. Припремна настава 
организује се пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана, са по два часа дневно 
за сваки предмет. За ученике 8. разреда се организује припремна настава за полагање завршног испита. 

За ученике од првог до осмог разреда организује се грађанско васпитање и верска настава као 
изборни предмет.  

У школи се учи од првог разреда енглески језик, а од петог се уводи и немачки језик. Предметна 
настава организује се из немачког језика као изборног предмета од V разреда. 

На захтев родитеља у школи је, као и ранијих година, организован боравак којим су обухваћени 
ученици од првог до четвртог разреда, чија су оба родитеља запослена. 

 
 

 
 
 

 
Школску 2021/22. годину школа започиње са 39 одељења: 20 одељења млађих разреда и 19 

одељења старијих разреда. У школи је организован продужени боравак за ученике od 1. до 4. разреда. 

Образовно-васпитни рад у редовним околностима се одвија у две смене: једну смену чине сва 
одељења непарних разреда, другу сва одељења парних.  

Бројно стање ученика на почетку школске 2021/22. године и њихова структура приказани су у 
социокарти која се налази у прилогу документа. 
Распоред разреда и одељења по сменама у редовним околностима је следећи: 

 I смена (непарна)  II смена (парна) 

Разред Одељење Разред Одељење 

I I1, I2, I3, I4, I5 II II1, II2, II3,II 4, II5 

III III1, III2, III3,III4,III5 IV IV1, IV2, IV3, IV4, IV5 

V V1, V2, V3 ,V4, V5 VI VI1, VI2, VI3 VI4 VI5 

VII VII1, VII2, VII3, VII4, VII5 VIII VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 
2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА, БРОЈ СМЕНА 
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У складу са стручним упутством за организацију и реализацију о.в. рада у основној школи у 
школској 2021/22. години, организација наставног процеса се планира кроз три могућа модела у 
зависности од епидемиолошке ситуације: 

Реализација образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години планира се кроз непосредни 
рад у школи (МОДЕЛ1), комбинацију непосредног рада и наставе на даљину (МОДЕЛ 2) и организацију 
наставе на даљину (МОДЕЛ3). Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и 
здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском 
простору. 

 Школаска година почиње применом првог модела о.в. рада: 
Примењиваће се образвоно васпитни рад кроз непосредни рад  - I модел. 

У складу са тим  за све ученике првог и другог циклуса, обавезна настава и остали облици рада 

организује се према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено ( без поделе 

на групе) . Час траје 45 минута.  

Свако одељење ће имати своју учионицу, тако да током малих одмора неће бити промене учионица. 

Ученици другог циклуса ће мењати учионицу само када су у питању часови: технике и технологије, 

информатике и рачунарства и физичког и здравственог васпитања. 

Школа ће радити у две смене: парна ( 2.4.6.8. разред ) и непарна (1.3.5.7. разред), а смене се мењају 

на недељном нивоу. КОристиће се оба улаза у школу намењена ученицима , тако што ће ученици првог 

циклуса улазити на један улаз, а ученици другог циклуса на други улаз.  

 
Образовно-васпитни рад се одвија у две смене. Прва смена почиње од 800 до 1400 часова, а друга 

смена од 1400 до 2000 часова. Одељења у којима постоје ученици који иду у продужени боравак имају 
други ритам наставног дана (одељак 2.3.) 

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће за ученике од 4. до 8. 
разреда: 

 

Наставни 
час 

Време трајања часова и одмора – пре подне Време трајања часова и одмора – 
после подне 

1. 800 – 845 1400 – 1445 

2. 850 – 935 1450 – 1535 

3. 955 – 1040 1555 – 1640 

4. 1045 – 1130 1645 – 1730 

5. 1135 – 1220 1735 – 18.20 

6. 1225 – 1310 1825 – 1910 

7. 1315 – 1400 1915 – 2000 

 
Велики одмор је дат у трајању од 20 минута (после другог часа) због ужине ученика. 
Ваннаставни облици рада се реализују у времену од 1310 до 1350 часова и од 1910 до 1950 часова. 

 
 

 
2.2.РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ,ДИНАМИКА ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 
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Услед недостатка могућности да се обезбеди време за неопходну дезинфекцију простора између 

две смене, али и смањи гужва у школи у том периоду, Педагошки колегијум је дао прелог да се за 

реализацију осталих облика о.в. рада користи и online платформа, односно да се део садржаја реализује 

online. Часови изборних предмета (Верска настава и Грађанско васпитање) и допунске наставе ће се 

увек реализовати непосредно у школи, док часови секција, додатне наставе  и слободних наставних 

активности ће се реализовати делимично и путем online платформе.  

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће за ученике од 1. до 3. 
разреда: 
       Време почетка  часова у преподневној смени остаје од 800 часова, a поподневна смена почиње у 
12.10. 

Време трајања наставних часова и одмора у току дана за ученике од I до III разреда у редовним 
околностима је следеће:  
 

Наставни 
час 

Време трајања часова и одмора – пре подне Време трајања часова и одмора – 
после подне 

1. 800 – 845 1210 – 1255 

2. 850 – 935 1300 – 1345 

3. 955 – 1040 1400 – 14.45 

4. 1045 – 1130 1450 – 1535 

5.  1540– 1625 

 
Велики одмор је дат после другог часа, због ужине ученика. 
Педагошки колегијум је дао предлог да ученици првог циклуса у преподневној смени имају увек по 

четири часа а да у поподневној смени надокнађују пети час из преподневне смене према  распореду ( 

допунска и  додатна настава, Пројектна настава и Дигитални свет, Верска настава) како би се на тај 

начин обезбедило време за дезинфекцију учионица између две смене. Поподневна смена је већ дужи 

низ година  померена на раније у току дана,  како би ученици који похађају боравак били спремнији за 

праћење наставе у поподневним сатима. Разлог за то је велики обухват деце продуженим боравком. 

Часови у поподневној смени  за IV разред  почињу у 1400 часова, што се уклапа у звоно распореда за 

ученике од V до VIII разреда. Ваннаставни облици рада за IV разред, додатна и допунска настава, у 

поподневној смени се реализују у времену од 1310 часова. 

Ученици ће проводити велике одморе на отвореном  у школском дворишту.Такође ако то временски 

услови дозволе, настава ће се за поједине предмете одвија у отвореном простору. Посебна пажња биће 

посвећена дежурству наставника, како би се омогућило спровођене епидемиолошких мера.  

Кратак опис модела 2 о.в. рада: Уколико услед неповољне епидемиолошке ситуације школа 
пређе на други модел реализације о.в. рада, он представља комбинацију непосредног свакодневног 
рада у школи за ученике од 1. до 6. разреда са комбинованим моделом наставе за ученике седмог и 
осмог разреда.  На снази би била подела одељења 7. и 8. разреда на групе  које се смењују  сваки други 
дан у школи. Такође, подразумева се и поновно коришћење изабране платформе за учење на даљину. 

Часови трају 45 минута и реализују се према утврђеном распореду часова. Наша школа ће као и 
протекле године за реализацију часова по комбинованом моделу за ученике 7. и 8. разреда користити 
систем  учења наставе на даљину који  је коришћен у претходној школској години и који  се показао 
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ефикасним: GOOGLE SOUITE FOR EDUCATION, водећи рачуна о ученицима који не располажу 
адекватним материјално техничким могућностима. 

За ученике у оквиру првог циклуса као и за ученике 5. и 6. разреда настава се организје кроз 
непосредни рад свакодневно у школи и то према утврђеном распореду часова.  

Уколико би се општина нашла у „црвеној зони“ према епидемиолошкој ситуацији, и настава за 
ученике 5. и 6. разреда би могла да пређе на комбиновани модел у оквиру другог модела организације 
рада.  

Такође уколико се процени таква епидемиолошка ситуација, у оквиру другог модела 
организације рада, и настава у оквиру првог циклуса би променила своју организацију. Реализација би 
била кроз непосредан рад у школи али би дошло до поделе одељења на групе које би се смењивале у 
току дана у школи. Истовремено би часови трајали 30 минута.  

 
Модел 3 ов. рада: Када је реч о трећем моделу, он одразумева наставу на даљину. Школа у том 

случају организује и реализује наставу на даљину користећи одабрану платформу за учење. Настава се 
организује у реалном времену. Часови трају 45 минута.  

Посебно треба водити рачуна о подршци ученицима који немају материјално техничке 
могућности за праћење рада овим путем.  

 
Напомена: Приликом сваке промене модела организације и реализације о.в. рада, школа је у 

обавези да састави Оперативни план рада и достави га на усвајање надлежној школској управи.  
 

 
Распоред наставних часова, као и ваннаставних активности, направио је наставник географије, 

Станислав Кошћал и налази се у прилогу документа. 
 

 Отворена врата школе 
 Услед специфичних епидемиолошких услова и препорука за превенцију ширења болести које су 

на снази, школа је донела одлуку да ове школсе године не организује Отворена врата школе.  

Истовремено,  у недељном распореду часова постоје предвиђени термини отворених врата 
наставника, који су предвиђени за пријем родитеља. 

 
Отворена врата за посету часовима се такође неће реализовати док је на снази прилагођен 

начин реализације о.в. рада, организован у складу са стручним упутством и вандредном 
епидемиолошком ситуацијом. 
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Боравком су обухваћени ученици чија су оба родитеља запослена. У школи постоје просторије 
за рад продуженог боравка: 

- просторије у којима ученици раде домаће задатке и уче 
- просторија у којој се играју, гледају ТВ програм 
- трпезарија у којој  ручају 
- библиотека 
- терени за игру (двориште и парк) 
- летња учионица 

 
Школа испуњава услове за одржавање личне хигијене ових ученика и омогућава им боравак на 

чистом ваздуху (шумица). Боравком ће бити обухваћени ученици од првог до четвртог разреда. 
Рад у боравку се континуирано унапређује. У прошлог школској години школа је за две учионице 

продуженог боравка купила два интерактивна стола, која олакшавају реализацију појединих активности. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  У РЕЕДОВНОМ ОКОЛНОСТИМА 

 
У нашој школи продужени боравак је оранизован у осам хомогених група  за први и  други 

разред,  и три групе за трећи и четврти, две за ученике трећег разреда и једна за ученике четвртог. 

Групе 3. и 4. разреда су хетерогене јер их чине ученици из различитих одељења. 

Временски распоред организовања продуженог боравка ће бити усклађен са потребама ученика 

и њихових родитеља. Продужени боравак ради сваког радног дана од 7:00 до 17:30. 

 
 
 

I смена II смена 

Време реализ. Садржај дневних активности Време реализ. Садржај дневних активности 

700-800 Долазак и прихватање ученика 1130 Долазак и прихватање ученика са 
часова 

800 – 0930 
Израда домаћих задатака и 

вежбање 

1200 – 1230 
Ручак 

0930 - 1000 Велики одмор и ужина 1230 - 1330 Активности у слободном времену 

1000– 1130 Слободне активности 1330- 1400 Велики одмор 

1130 - 1200 Ручак и припреме за одлазак на 
часове 

1400- 1530 Израда домаћих задатака и вежбање 

1210 
Одлазак на часове 

1530- 1730 Прихватaње деце са наставе из свих 
разреда, слободно време и одлазак 

кући 

 
2.3. БОРАВАК 
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Први и други разред има по 5 одељења, а ученици пријављени за боравак су распоређени у по 4 
групе.  Са сваком групом ће радити један учитељ. Групе се смењују у зависности од смене у настави. 
Групе боравка првог и другог разреда користе просторије намењене продуженом боравку у приземљу 
школе.  
 

Трећи разред има 5 одељења, а ученици пријављени за боравак подељени су у 2 групе, са 
којима ће радити 2 учитеља. Организација рада боравка је иста, само што 1 учитељ ради са ученицима 
пре подне, а 1 по подне. Ученици ће бити смештени на 1.спрату, у просторији предвиђеној у ту сврху.  
 

Четврти разред има 5 одељења, а ученици пријављени за боравак су смештени у 1 групу са 
којима ће радити 1 учитељ.  
 
Организација исхране ученика: У току прве две недеље септембра, родитељи чија деца користе 

продужени боравак, биће анкетирана о томе да ли желе да се за њихово дете обезбеди ручак у школи 

наручивањем од изабраног добављача. 

Приликом организације исхране школа ће примењивати све здравствено-хигијенске мере 

заштите у току пријема и сервирања хране, у складу са мерама заштите здравља које ће бити дате у 

посебном упутству. 

Сва лица која учествују у процесу пријема и сервирања хране дужна су да се придржавају мера 

заштите. 

Школа ће обезбедити највиши ниво хигијене просторија у којима се храна сервира као и 

претходну дезинфекцију свих просторија које припадају тзв. путу кретања хране.  

За исхрану ће се користити школска трпезаија, при чему ће се водити рачуна о броју ученика који 

истовремено бораве у њој као и о њиховој узајаној удаљености. Дезинфекција трпезарије ће се вршити 

пре и након оброка, уз присуство средстава за дезинфекцију на бази алкохола. 

Размена хране и прибора међу ученицима није дозвољена, са чиме треба благовремено и на 

одговарајући начин упознати ученике. 
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Правилником о календару васпитно-образовног рада основне школе уређује се време 
остваривања образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске године, 
као и време и трајање школског распуста ученика. 

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20),Министар просвете, науке и технолошког развоја 
доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе 
за школску 2021/2022. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом 
за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

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

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. 
децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у 
уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 
седмог разреда, остварују 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 случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних 
наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 
рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и 

 
2.4. ШКОЛСКИ  КАЛЕНДАР   
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здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом 
рада, буду равномерно распоређени. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када 
због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у 
седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према 
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са 
законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних 
наставних седмица, односно наставних дана. 

Члан 6. 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 
2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 
2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. 
године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а 
завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. 

Члан 7. 

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 2021. године, Свети 
Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 
Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на 
Косовску битку 28. јуна 2022. 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. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 
2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на 
Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 
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Члан 8. 

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 исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. 
јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 
25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. 
јануара 2022. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 
јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. 
до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане 
у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 
утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

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 понедељак, 28. јуна 2022. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 
правилником. 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 
26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године 
и у петак, 24. јуна 2022. године. 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години 
спровести следећа међународна испитивања: 
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1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. године 
(у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама); 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. године (у 
истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама); 

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у истраживању 
учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама). 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 
годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 
ГОДИНУ 

 

 

 
 
 
 
 
 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

30 

 

 
 
 

Садржина школског календара за основну школу 
 

 
Класификациони периоди:  
 

✓ I тромесечје: 25.10.-29.10.2021. 

✓ II тромесечје (крај првог полугодишта): 26.12.-30.12.2021. 

✓ III тромесечје: 28.03.-02.04.2022. 

✓ IV тромесечје (крај другог полугодишта) за ученике 8. разреда: 7.06.-10.06.2022. 

✓ IV тромесечје (крај другог полугодишта) 22.06.-27.06.2022. 

Дан школе је 19.5.2022.године. У зависности од организације рада могуће да ће обележавање 
дана школе бити реализовано 21.5.2022. године. 
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На основу ПРАВИЛНИКA o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи ("Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.), 
 
Циљеви наставе у природи су: 
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 
психофизичког и социјалног развоја; 
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена; 
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном 
окружењу; 
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; 
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и 
одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се 
обилази. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне 
улоге школе. 

Излети и посете се изводе у складу са одговарајућим стручним упутствима надлежног органа. 
 
Задаци наставе у природи 

Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-
васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине 
и изграђивање еколошких навика; 
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; 
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове 
повезаности и променљивости; 
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; 
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне 
хигијене и бриге о себи; 
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у 
природи; 
– формирање навика редовне и правилне исхране; 

2.4.1.План и програм посета, излета и екскурзија 
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– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће 
активности. 

 
Оријентациони план излета и посета и наставе у природи  за ПРВИ РАЗРЕД : 

 
Посете 

• две   биоскопске представе  

• две  позоришне представе (школа и ван ње) 
 

Излети: 

-Радионица под отвореним небом - Вуков и Доситејев музеј, кућа Павловића, Калемегдан  
- Једнодневни излет- амбијентална настава Бојчинска шума, манастир фенек и Стајкова кућа 
 
Настава у природи  –Рудник  мај/јун 
 

Оријентациони план излета и посета и наставе у природи  за  ДРУГИ   РАЗРЕД: 

Посете 
 

• две   биоскопске представе  

• две  позоришне представе (школа и ван ње) 
 

Излети: 
 

-Радионица под отвореним небом – „Упознај Београд од А до Ш“ 
   (Вуков и Доситејев музеј, Кућа Павловића, Калемегдан -  октобар 
-Радионица под отвореним небом- једнодневни излет – амбијентална настава - мај/јун 

 
Настава у природи: 
 

-одредиште: Дивчибаре   (мај/јун) 
 

Оријентациони план излета и посета и наставе у природи  за ТРЕЋИ  РАЗРЕД: 

Посете 

• четири  биоскопске представе  

• четири представе (школа и ван ње) 
 
Излети: 
 
Нереализовани излети из другог разреда се пребацују у трећи разред (Радионица под отвореним небом 
програм Б и В) 
 
Настава у природи – 
 
нереализована настава из другог разреда Дивчибаре у септембру 2021.  
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Аранђеловац-Букуља у јуну 2022. 
 

Оријентациони план излета и посета и наставе у природи  за ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
Посете: 

• две биоскопске представе  
• две позоришне представе ( школа и ван ње) 

 
Излети: 
а) Радионица под отвореним небом –  „Упознај Београд од А до Ш“ амбијентална настава – Музеј 
"Никола Тесла"; Ботаничка башта Јевремовац 

• б) Једнодневни излет -  / Сремски Карловци 
 
Настава у природи - пренешена из претходне школске године јер није реализована услед 
епидемиолошке ситуације 

• одредиште :  Дивчибаре „Хеба“– септембар  

 

 
 
 
План и програм екскурзије: 
 
Ђачка екскурзија: два дана и једно ноћење 
 
Предложена маршрута  и активности: 
1.дан 
Полазак из Београда у јутарњим часовима. Одлазак до манастира Каона, обилазак Равних ливада, 
планине Цер, обилазак историјског локалитета Текериш и Доброг потока где се налази црква Светог 
успења пресвете Богородице. Долазак у Тршић у вечерњим часовима. Ноћење у Тршићу. 
 
2.дан 
Доручак и ручак у Тршићу. Посета манастиру Троноша. Слободне активности. Повратак  у Београд у 
вечерњим часовима. 
 
Време реализације: крај маја 2021. године. 
 
План и програм посета: 

Посете позоришним представама – у  току школске године; (по једна представа у сваком 
полугодишту) 
 Посете биоскопским представама – у  току школске године; (по једна предтсва у сваком 
полугодишту 

Међународни сајам књига – октобар 2020. 
            Фестивал науке – децембар 2020. 

Посете институцијама од културно-историјског значаја - у  току школске године. 
 
 
 
 
 
 

V разред 
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План и програм екскурзије: 
 

Редовна екскурзија у шестом разреду се реализује са следећом маршрутом: 
МАРШРУТА: БЕОГРАД-ШИД-МОРОВИЋ-СОМБОР-БЕЧЕЈ-БЕЛО БЛАТО-КОВАЧИЦА-БЕОГРАД 
2 ДАНА/1 НОЋЕЊЕ 
Време реализације: мај-јун 2021. године 
 
1. дан 

Шид: Обилазак галерије слика Саве Шумановића, панорамски обилазак родне куће Саве 
Шумановића,  посета манастиру Привина глава; Моровић: Посета Титовој  резиденцији 
„Вила Срна“ , пауза и ручак; Сомбор: Панорамски обилазак града и знаменитости, посета 
згради Жупаније. Након обиласка смештај у Дому ученика. Већера. Дискотека. Ноћење.  

2. дан 
Доручак, напуштање хотела и полазак за Бечеј уз краћу паузу за одмор. ПО доласку 
обилазак дворца Фантаст 
Након обиласка дворца  одлазак на Војвођански салаш у месту Бело Блато и пауза за ручак. 
Након ручка полазак за Ковачицу. 
ПОвратак у Београд у касним поподневним сатима. 

 
Поред редовне планиране екскурзије биће реализована екскурзија из петог разреда која је 

одложена услед проглашења вандредног стања и реализације наставе на даљину. Предвиђена је 
маршрута: 

Београд – Ваљево – Текериш – Тршић – Троноша – Добри Поток – Београд  
Реч је о дводневној екскурзији са једним ноћењем.   
Време реализације је: септембар 2020. године 

 
План и програм посета: 

Међународни сајам књига – октобар 2020. 
            Фестивал науке – децембар 2020. 
 Посете позоришним представама – у  току школске године; (по једна представа у сваком 
полугодишту) 
 Посете биоскопским представама – у  току школске године; (по једна предтсва у сваком 
полугодишту) 

Посете институцијама од културно-историјског значаја - у  току школске године. Планирана је 
посета Историјском институту-Преднемањићко доба (Најранија историја Срба). 

 
 
 
 

План и програм екскурзије: 
 

Маршрута: 

Дводневна екскурзија: Београд – Ниш. 

1. дан: Долазак у Ниш. Обилазак Медијане, Нишке тврђаве,Ћеле-куле-Споменик Стевану Сремцу и 
осталих културно-историјских знаменитости Ниша. Слободне активности. Ноћење. 

VI разред 
 

VII разред 
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2. дан: Ђавоља варош. Ручак у Пролом бањи. Повратак за Београд у касним поподневним сатима.   
Време реализације:  октобар 2020. године 
 

Једнодневни излет:  Радионица под отвореним небом „Упознај Србију од А до Ш“- Смедерево. 

Време реализације: мај 2020. године 

 
План и програм посета: 

Посете позоришним представама – у  току школске године; (по једна представа у сваком 
полугодишту) 
 Посете биоскопским представама – у  току школске године; (по једна предтсва у сваком 
полугодишту 

Међународни сајам књига – октобар 2020. 
            Фестивал науке – децембар 2020. 
 
 
 
 
 
План и програм екскурзије: 
 

Одељењске старешине осмих разреда донеле су одлуку да се тродневна екскурзија осми   реализује 
са следећом маршрутом: 

1. Дан : Београд – Злакуса – домаћинство „Терзића авлија“ – кањон Увац - Сјеница хотел (ноћење) 
2. Дан : Сјеница – црква Светог Петра и Павла – Сјеничка кућа – излетиште „Врело“ (планиран 

роштиљ) – воденица „Врело“ – хотел Сјеница (ноћење) 
3. Дан : Сјеница – Манастир Сопоћани – Петрова црква – Манастир Ђурђеви ступови – 

Новопазарска Бања (ручак – етно ресторан „Ермовића рај“) - Београд 
Време реализације: април-мај 2021. године  
 
Поред редовне планиране екскурзије биће реализована екскурзија из седмог разреда која је 

одложена услед проглашења вандредног стања и реализације наставе на даљину. Предвиђена је 
маршрута: 

Београд – Виминацијум камп – Манастир Рукумија - Београд 
Реч је дводневној  екскурзији, са једним ноћењем. 

Време реализације је: септембар 2020. године 
 
План и програм посета: 
  Међународни сајам књига – октобар 2020. 
            Фестивал науке – децембар 2020. 
 Посете позоришним представама – у  току школске године; (по једна представа у сваком 
полугодишту) 
 Посете биоскопским представама – у  току школске године; (по једна предтсва у сваком 
полугодишту) 

Посете институцијама од културно-историјског значаја - у  току школске године. Планирана је 
посета Историјском институту-Преднемањићко доба (Најранија историја Срба). 
 
 
Напомена: Реализација планираних екскурзија и наставе у природи биће организована у складу са 
препорукама Министарства просвете и Кризног штаба за сузбијање заразних болести.  
 

VIII разред 
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Разредна настава 

Редни 
Број Име и презиме Спрема 

Српски језик, математика; 
ликовна кул., музичка култ., 
природа и друштво, физичко 

васп. 

Одељењско 
старешинство 

1. Драган Китановић Виша ГВ I1 

2. Јасна Петровић Виша ГВ I2 

3. Слободанка Матић Виша ГВ I3 

4. Олга Фашељак Виша ГВ I4 

5. Сандра Лазић Висока ГВ I 5 

6. Момчило Степановић Висока ГВ II1 

7. Вера Гајић Висока ГВ II2 

8. Мирјана Миленковић Виша ГВ II3 

9. Наташа Илић Висока ГВ II4 

10. Оливера Ојданић Висока ГВ II5 

11. Сандра Јордовић Висока ГВ III1 

12. Далиборка Аџић Висока ГВ III2 

13. Бранислав Антониев Виша ГВ III3 

14. Владислава Ђурковић Висока ГВ III4 

15. Снежана Павић Виша ГВ III5 

16. Тања Витас Висока ГВ IV1 

17. Даниела Вилотијевић Висока ГВ IV2 

18. Бранка Петровић (Ивана Кнежевић) Висока ГВ IV 3 

19. Оливера Томић Висока ГВ IV 4 

20. Марија Ракић Висока ГВ IV 5 

 
Боравак 

Редни 
број 

Име и презиме Спрема 

1. Гордана Миловановић Виша 

2. Јелена Гргур Висока 

3. Наташа Милетић Висока 

4. Наташа Живковић Виша 

5. Александра Русмир (Весна Даничић)  Висока 

6. Вања Антонијевић  Висока 

7. Милош Благојевић (Ивана Кнежевић) Висока 

8. Марија Радуловић (Александра Ђурић) Висока 

 
Напомена: За ученике 3. и 4.разреда биће ангажовани наставници разредне наставе преко Града 

Београда за рад у продуженом боравку, и то две особе за рад са ученицима 3.разреда и једна особа за 
рад са ученицима 4.разреда. 
 
 
 
 
 

 
2.5. НАСТАВНИЦИ  КОЈИ  РЕАЛИЗУЈУ   

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ  РАД  У  ШКОЛИ 
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Предметна настава 

Ред. 
Број 

Име и презиме Спрема Предмет 
Одељ.у коме је 
одељ.старешина 

1. Јелена Динић Висока Српски језик  74 

2. Марија Радовановић Висока Српски језик   

3. Јасмина Тодоровић  Висока Српски језик  82 

4. Ана Живковић Висока Српски језик  53 

5. Милица Николић Висока Српски језик  

6. Татјана Ђорђевић  Висока Енглески језик  

7. Невена Перић Висока Енглески језик  

8. Славица   Видовић   (Нада Џаић) Висока Немачки језик  

9. Наташа Павловић Висока Енглески језик  

10. Марија Јаковљевић Висока Енглески језик  

11. Мануела Јозић  Висока Немачки језик 75 

12. Ивана Поповић Висока Математика 51 

13. Биљана Фабрик Висока Математика  

14. Наташа Алимпић Висока Maтематика 61 

15. Јелена Влајковић Висока Математика  

16. Дијана Граховац Висока Хемија  

17. Марина Милованчевић Висока Биологија 54 

18. Анита Сарка Пауновић Висока Биологија  81 

19. Станислав Кошћал  Висока Географија 62 

20. Дивна Димитријевић Висока Историја  52 

21. Јово Боснић  Висока Историја  64 

22. Зоран Славнић Висока Географија   

23. Maрија Аврамовић Висока Физичко васпитање 65 

24. Татјана Јоунис Висока Физичко васпитање  73 

25. Воја Балтић Висока Изборни спорт 84 

26. Тамара Кецман  Висока Музичка култура 71 

27. Јелена Јањић  Виша Ликовна култура 72 

28. Марија Лазаревић Висока ТИТ 83 

29. Светлана Михаиловић Висока ТИТ 63 

30. Предраг Аранђеловић Висока ТИТ  

 Татјана Ћурчић Висока  ТИТ  

31. Јован Тодоровић Висока Физика  

32. Павле Спасић (Маја Николић) Висока Верска настава  

33. Милица Николић Висока Грађанско васпитање/ 
српски језик 

 

34. Бојана Јанковић Висока Информатика и рачун. 55 
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Појединачне структуре 40-то часовне радне недеље свих запослених који реализују наставу 
представљају прилог Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину. 
 
 
 
 
 
 
 
Слободне активности 
            Основни принципи по којима се одвија рад ученика у оквиру слободних активности су 
добровољност и интересовање ученика. 
            Принцип добровољности огледа се у самосталном опредељивању ученика за активности које 
највише одговарају њиховим склоностима, способностима и испољеним интересовањима. Овај принцип 
подразумева и слободу у промени активности после дужег или краћег временског периода, као и 
самосталан избор нове делатности за наредни период. Уважавање овог принципа је и са становишта 
општег и професионалног развоја ученика, потребно због тога што слободан избор активности 
омогућава ученицима да се што боље опробају у оним склоностима и способностима које могу да 
задовоље њихову радозналост и пронађу оне активности које највише одговарају њиховим потребама и 
реалним могућностима. 

Слободне активности се најчешће реализују кроз програме секција. Поред њих ученици имају 
могућност да учествују у различитим културним и спортским програмима, који се организују како у школи 
тако и ван ње.  
            Ученицима се омогућава да успостављају непосредне контакте са културним институцијама 
(библиотекама, музејима, галеријама, позориштима), спортским организацијама, као и другим 
институцијама за чију делатност испољавају посебне склоности и интересовања. 

Школа организује јавне манифестације, квизове знања, спортска такмичења, сусрете културних 
радника, песника, сликара, научника и других личности које су интересантне за ученике школе. 
            Посебан допринос у остваривању програма ваннаставних активности је организација и 
реализација спортских активности, као и учестала такмичења ученика у оквиру тих активности. 
 
Руководиоци секција, ученичких организација: 
 

Назив секције и ученичке организације Руководиоци секција, ученичких органзација 

За ученике од I–IV За ученике од V–VIII 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
- Литерарна 
- Драмска 
- Рецитаторска 
- Ликовна 
- Новинарска 
- Хорска секција  
- Програмерска 
-Библиотечка 
-ТВ секција 
-Даровити 

 
С.Јордовић,  
В. Ђурковић, Н.Павловић 

 
С.Матић 
 
 
 
 
Наташа Илић 
Момчило Степановић 

 
Јасмина Тодоровић 
Ана Живковић 
Марија Радовановић 
Јелена Јањић 
Јелена Динић 
Тамара Кецман 
Бојана Јанковић 
Мирјана Терзић 

2.5.2. Задужења наставника из 40-точасовне радне недеље 
(секције, ученичке организације, комисије...) 

 

 

2.5.1.Структура 40-то часовне радне недеље запослених 
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ПРЕДМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ 
 
-Енглески 

 
 

 
 
Наташа Павловић 

ТЕХНИЧКЕ И РАДНЕ СЕКЦИЈЕ 
 
- Архитектура и грађевинарство 
-Саобраћајна 
 
- Ватрогасци 

 
 
 
 
 
Драган Китановић 

 
 
Светлана Михајловић 
Предраг Аранђеловић, 
Татјана Ћурчић 
 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ 
- Шаховска 
- Одбојка , кошарка 
-Мали фудбал, гимнастика 
 
 -Програм шк. Спорта 

 
 

 
Јован Тодоровић 
Маја Аврамовић, Воја 
Балтић 
Татјана Јоунис 
В.Балтић  

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
-Пријатељи деце 
- Црвени крст 
-Ученички  парламент 
- Вршњачки тим 
 

 
Наташа Милетић  
О. Фашељак, О.Томић 
 
 
 

 
 
Мануела Јозић 
Јован Тодоровић, Ана 
Живковић 
Јелена Јањић 

 
Остали послови: 
   

✓ Преглед дневника: 

Тања Витас  - координатор есДневника  (за педагошку документацију од I - IV) 
Татјана Ћурчић - координатор есДневника  од V - VIII) 

 
✓ Статистичка обрада података (на нивоу разредних већа и на нивоу школе) и планирање 

распореда часова: 

Ивана Поповић 
 
✓ Израда распореда часова 

 
Станисав Кошћал 

 
✓ Записник Наставничког већа: 

Јасмина Тодоровић 
 

✓ Комисија  за  културну и јавну  делатност школе: 

✓ Наташа Милетић (остали чланови су наведени у посебном делу Годишњег плана) 

✓ Пописна комисија: 

Наташа Павловић, Предраг Аранђеловић, Ракић Марија 
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✓ Шеф смене: 

 

✓ Координатор за елетронски дневник: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разредна настава Предметна настава 

Снежана Павић ,наст. раз. наст. – непарна 

смена 

Ивана Поповић, наст. математике -  непарна 
смена 

 

Оливера Ојданић,  наст . раз. наст.– парна 

смена 
Наташа Алимпић,  наст . математике – парна 

смена 

Разредна настава Предметна настава 

Тања Витас , наст . раз. наставе 
Татјана Ћурчић,  наст . ТИТ 
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III ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА  ШКОЛЕ 
 
 
 

• Стручна већа  

• Стручни актив за развој школског програма 

• Стручни актив за развојно планирање 

• Стручно веће наставника у продуженом боравку 

• Одељењска већа  

• Наставничко веће 

• Педагошки колегијум 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ   

Руководилац:  Далиборка Аџић наст . разредне наст.  

Време и садржај носиоци Начин праћења 

С е п т е м б а р – о к т о б а р   

- Припрема реализације, посета, излета и одласка на 
рекреативну наставу 

Руководиоци 
одељ.већа 

записник 

- Ученици који се ослобађају делова наставе физичког 
васпитања  

одељењске старешине записник 

- Стручна тема: "Узроци неуспеха ромске деце" Оливера Ојданић Припрема, приказ, 
записник 

- Стручна тема: "Асертивни одговори захтевним 
родитељима" 

Снежана Павић Припрема, приказ, 
записник 

- Договор о критеријумском  тестирању  за процену 
квалитета ученичких  знања 

Наставници записник 

-Коришћење постојећих и потреба за новим наставним 
средствима 

Наставници Чланови добили 
материјале на маил 

-Pеализацијa рада у боравку руководилац већа  
боравка 

 

-упознавање чланова већа са школском документацијом педагог Чланови добили 
материјале на маил 

-Упознавање чланова стручног већа са новим ШРП-ом и 
акционим планом ШРП-а, и резултатима 
самовредновања у 2020/21. 

Чланови актива и тима записник 

-Реализација активности у складу са мерама 
унапређења о.в. рада на основу процеса 
самовредновања 2020/21.  (договор динамици 
реализације) 

Педагог, чланови већа записник 

Д е ц е м б а р    

- Сагледавање реализације рада у боравку Наставници извештај 

- Стручна тема:„ ТИМ тестирање ученика" Даниела Вилотијевић Припрема, приказ, 
записник 

-Стручна тема:„Настава у природи" Јасна Петровић Припрема, приказ, 
записник 

- Запажања наставника о ученицима петих  разреда професори петог 
разреда 

записник 

-Анализа реализације плана рада стручног већа у току 
првог полугодишта 

руководилац извештај 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2020/21. 

Чланови већа записник 

Ј у н   

- Предлог задужења наставника за следећу школску 
годину 

директор, наставници записник 

-Предлог годишњег плана рада стручног већа за наставници, педагог записник 

3.1.СТРУЧНА ВЕЋА 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021-

2022. ГОДИНУ 

  

Руководилац: Марија Радовановић Наст. српског  јез.  

Време и садржај рада Носиоци  Начин праћења 

Септембар   

-Формирање стручног већа 
-Извештај о распореду писмених задатака, контролних и 
писмених вежби у току школске године 
-Извештај о избору ученика по одељењима и њихово 
укључивање у рад ваннаставних активности ( принцип 2+1) 
и утврђивање времена одржавања. 

Предмет.наставници Записник  

-упознавање чланова већа са школском документацијом педагог Чланови добили 
материјале на 

маил 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим планом у 
оквиру новог ШРП-а, и резултатима самовредновања у 
2021/22. 

Чланови актива и тима записник 

-Реализација активности у складу са мерама унапређења 
о.в. рада на основу процеса самовредновања 2021/22.  
(договор динамици реализације) 

Педагог, чланови већа записник 

-Анализа критеријума оцењивања 
-Разно 

предмет.наставници Записник  

Новембар   

- Узроци неуспеха појединих ученика и начини 
превазилажења проблема 

пред. Наставници Записник  

-Анализа критеријума оцењивања у оквиру стручог већа пред. Наставници Записник  

следећу школску годину 

- Извештај о раду боравка у току године учитељи боравка Записник, извештај 
о раду 

 

 

Извештај о раду 

- Реализација угледних часова и предавања 
 
  

Чланови 

 

 

 
 

Записник  

-Рад на педагошкој  документацији Наставници Записник  

-Извештај о стручном усавршавању наставника у току 
школске године 

Руководилац Тима за 
СУ 

 

- Организација дочека првака  Наставници  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  
складу са  
 
 
 
 
 
 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2020/21.скалди са стручним 
упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2020/21. 

Чланови већа Записник 
 
 
 

А в г у с т   

-Планирање и програмирање ускладу са измена и 
допунама планова и програма наставних предмета 

Педагог Записник  

-Извештај  о раду стручног већа у току године руководилац већа   Извештај о раду 

-Избор председника стручног већа за наредну школску 
годину 

Наставници Записник  

-Рад на педагошкој  документацији Наставници Записник  

- Организација рада у боравку Руководилац  већа  
боравка 

Записник  

- Организација дочека првака Наставници Записник  
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-анализа оставривања деф исхода односно стандарда о.в. 
рада 

 Записник  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Записник, 
извештај 

Јануар-фебруар   

- Анализа реализације плана рада Стручног већа у току 1. 
полугодишта 

предметни наставници Извештај о раду 

-Стручно усавршавање наставника у току првог 
полугодишта 

Наставници Извештај о СУ 

-Анализа рада наставника на ученичкој документацији ( 
свеске ученика за школски и домаћи рад, контролне, 
писмене вежбе и писмени задаци ) 

предметни наставници Записник  

-стручна тема: „Читалачке навике ученика од 5. до 8. 
разреда“ 

Марија Радовановић Припрема, 
приказ, записник 

Март-април   

-Коришћење постојећих и потреба за новим наставним 
средствима 

наставници записник 

-Такмичење ученика наставници  Извештај  

-Угледни час: „Мостови“ Ана Живковић и 
Јелена Динић 

Записник, чек 
листа, припрема  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Записник, 
извештај 

Јун   

-Предлог задужења наставника за следећу школску годину директор, наставници Записник  

-Предлог годишњег плана рада стручног већа за следећу 
школску годину 

наставници Записник  

-Избор председника стручног већа наставници Записник  

Постигнути резултати на такмичењима наставници Извештај  

анализа оставривања деф исхода односно стандарда о.в. 
рада 

 Записник  

-Одређивање стручних тема и иновативних часова за 
наредну школску годину 

наставници Записник  

-Извештај о стручном усавршавању наставника у току 
школске године 
-Индивидуални извештаји о раду наставника, раду секција, 
раду библиотеке 
-Анализа остварености образовних стандарда и исхода 

Наставници 
Предметни наставници 

Извештаји  

Август   

-Планирање и програмирање у складу са измена и 
допунама планова и програма наставних предмета 

наставници Записник  

-Извештај о раду стручног већа у току године председник Записник  

-Рад на педагошкој документацији (упутство за израду 
планова рада и припрема за час) и рад на дневнику 
разредне, предметне наставе 

наставници Записник  

-Неопходан прибор за рад наставника наставници Записник  

-Корелација наставних садржаја сродних предмета наставници Записник  
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- Анализа рада наставника на ученичкој документацији педагог Записник  

 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА   

   

Председник: Татјана Ђорђевић Наст. енглеског јез.  

Време и садржај рада Носиоци  Начин праћења 
Септембар    

-Извештај о избору ученика по одељењима и њихово 
укључивање у рад ваннаставних активности ( принцип 2+1) и 
утврђивање времена одржавања. 

предмет.наставници Записник  

-Сагледавање примене растерећења садржаја по наставним 
предметима 

предмет.наставници записник 

- Извештај о распореду писмених задатака, контролних и 
писмених вежби у току године 

чланови актива записник 

-Упознавање чланова већа са школском документацијом 
(чланови добили материјале) 

педагог Чланови добили 
материјале на 

маил 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим планом 
у оквиру новог ШРП-а, и резултатима самовредновања у 
2021/22. 

Чланови актива и 
тима 

Записник  

-Реализација активности у складу са мерама 
унапређења о.в. рада на основу процеса 
самовредновања 2021/22.  (договор динамици 
реализације) 

Педагог, чланови 
већа 

записник 

новембар   
- Узроци неуспеха појединих ученика и начини 
превазилажења проблема 

пред. наставници Записник  

-Анализа критеријума оцењивања у оквиру стручог већа пред. наставници Записник  
Стручна тема : ''Сличности између немачког и енглеског 
језика'' 

Мануела Јозић Припрема, приказ, 
записник 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Записник, извештај  

Јануар-фебруар   
- Анализа реализације плана рада Стручног већа у току 1. 
полугодишта 

предметни 
наставници 

Записник, извештај 
Извештај о раду 

-Стручно усавршавање наставника у току првог полугодишта Наставници Извештај о СУ 
-Анализа рада наставника на ученичкој документацији ( 
свеске ученика за школски и домаћи рад, контролне, писмене 
вежбе и писмени задаци ) 

предметни 
наставници 

записник 

- Иновативни час. Наставна јединица: ''Lisas Zimmer''- обрада, 
6. разред 

Славица Видовић Записник, чек 
листа, припрема 

Март-април   

-Коришћење постојећих и потреба за новим наставним 
средствима 

наставници записник 

-Такмичење ученика наставници Записник, извештај 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Записник, извештај  
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Јун   
-Предлог задужења наставника за следећу школску годину директор, 

наставници 
Записник 

-Предлог годишњег плана рада стручног већа за следећу 
школску годину 

наставници Предлог плана 

-Избор председника стручног већа наставници Записник  
-Анализа оставривања деф. исхода о.в. рада наставници Записник  
-Постигнути резултати на такмичењима наставници Извештај 
-Одређивање стручних тема и иновативних часова за наредну 
школску годину 

наставници Предлог урађен 

-Извештај о стручном усавршавању наставника у току 
школске године 

наставници извештај 

Август   

-Планирање и програмирање ускладу са измена и допунама 
планова и програма наставних предмета 

наставници записник 

-Извештај о раду стручног већа у току године председник извештај 
-Рад на педагошкој документацији (упутство за израду 
планова рада и припрема за час) и рад на дневнику разредне, 
предметне наставе 

наставници Записник  

-Неопходан прибор за рад наставника наставници Записник  
-Корелација наставних садржаја сродних предмета наставници Записник  
- Анализа рада наставника на ученичкој документацији педагог Записник  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 
МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

  

   

Руководилац:  Јелена Влајковић наст . Математике  

Време и садржај активности носиоци Начин праћења 

Септембар   

-Извештај о распореду писмених задатака, контролних и 
писмених вежби у току школске године 

наставници Распоред 

- Сагледавање примене растерећења садржаја по наставним 
предметима  

пред. наставници Записник 

-Анализа критеријума оцењивања 
пред. наставници, 

педагог 
Записник 

- упознавање чланова већа са школском документацијом педагог 
Чланови добили 
материјале на 

мејл 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим планом у 
оквиру новог ШРП-а, и резултатима самовредновања у 
2021/22. 

Чланови актива и 
тима 

Записник  

-Реализација активности у складу са мерама унапређења о.в. 
рада на основу процеса самовредновања 2021/22.  (договор 
динамици реализације) 

Педагог, чланови 
већа 

записник 

новембар   

- Анализа критеријума оцењивања у оквиру стручног већа  предмет. наставници Записник 

- Узроци неуспеха појединих ученика и начини предмет. наставници Записник 
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превазилажења проблема 

-Анализа остварености дефинисаних образовних стандарда и 
исхода 

предмет. наставници Записник 

-Анализа реализације модела организације о.в. рада у складу 
са стручним упутством за организацију и реализацију  о.в. 
рада за шк. 2021/ 22. 

Чланови већа Извештај 

Фебруар   

-Стручно усавршавање наставника у првом полугодишту наставници Извештај  

-Размена искуства са посећених семинара наставници Записник 

- Анализа реализације плана рада Стручног већа у току 1. 
полугодишта 

предметни наставници Записник, 
извештај 

Извештај о раду 

Март-април   

-Анализа оптерећености ученика писменим и контролним 
вежбама и писменим задацима у протеклом периоду 

наставници Записник 

-Анализа рада наставника на ученичкој документацији наставници Записник 

Стручна тема: „Диференцирана настава у математици“ Наташа Алимпић Записник 

Угледни час: „ Површина круга, обрада“ Ивана Поповић Записник 

-Анализа реализације модела организације о.в. рада у складу 
са стручним упутством за организацију и реализацију  о.в. 
рада за шк. 2021/ 22. 

Чланови већа Извештај 

Јун   

-Предлог задужења наставника за следећу школску годину директор, наставници Записник 

-Предлог годишњег плана рада стручног већа за следећу 
школску годину 

наставници Записник 

-Избор руководиоца стручног већа наставници Записник 

-Анализа остварености дефинисаних образовних стандарда и 
исхода 

наставници Записник 

-Постигнути резултати на такмичењима наставници Извештај 

-Одређивање стручних тема и иновативних часова наставници Записник 

-Извештај о стручном усавршавању наставници Извештај 

Август   

-Планирање и програмирање у складу са измена и допунама 
планова и програма наставних предмета 

наставници Записник 

-Извешта о раду стручног већа у току године председник Извештај 

-Рад на педагшокој документацији наставници Записник 

-Неопходан прибор за рад наставници Записник 

-Корелација наставних садржаја са другим нствним 
предметима 

наставници Записник 

- Анализа рада наставника на ученичкој документацији педагог Записник 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТИТ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 
ГОДИНУ 

Руководилац: Предраг Аранђеловић,  наст . ТИТ 

Активност Носиоци активности 
Време 

реализације 
начин праћења 

Извештај о избору ученика по одељењима и њиховом 
укључивању у рад ваннаставних активности (принцип 2+1) 

Предметни наставници 

Септембар, 
октобар 2021. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Сагледавање примене растерећења садржаја по 
наставним предметима, анализа критеријума оцењивања 

Предметни наставници, 
педагог  

Записник са састанка 
стручног Већа 

Извештај о распореду писмених задатака, контролних и 
писмених вежби 

Предметни наставници 
Записник са састанка 
стручног Већа 

-Упознавање чланова стручног већа за акционим планом 
новог  ШРП-а, и резултатима самовредновања у 2020/21. 

Чланови актива и тима Септембар 
2021 

Записник са састанка 
стручног Већа 

-Реализација активности у складу са мерама унапређења 
о.в. рада на основу процеса самовредновања 2020/21.   

Чланови тима, педагог У току године Записник са састанка 
стручног Већа 

Анализа успеха ученика и начини решавања могућих 
проблема  

Предметни наставници Новембар, 
децембар 

2021. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Анализа критеријума оцењивања у оквиру стручног већа Предметни наставници 
Записник са састанка 
стручног Већа 

Анализа остваривања деф исхода односно стандарда 
постигнућа 

Предметни наставници 
децембар 

2021. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Новембар, 
децембар 

2021. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Анализа  реализацијје плана рада стручног већа у 1. 
полугодишту 

Руководилац Већа 
Јануар 2022. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Стручно усавршавање наставника Руководилац Већа 
Записник са састанка 
стручног Већа 

Анализа коришћења постојећих и потребе за новим 
наставним средствима 

Предметни наставници 
Март, април 

2022. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Такмичења ученика Предметни наставници Записници Већа 
Ажурирање  плана  угледних часова 
-Угледни час-реализација 

Предметни наставници 
Записник са састанка 
стручног Већа 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у 
скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа 
Март-април 

2022.  

Записник са састанка 
стручног Већа 

Предлог задужења наставника за следећу школску годину 
Директор, предметни 

наставници 

Јун 2022. 

Записник са састанка 
стручног Већа 

Предлог годишњег плана стручног Већа за следећу 
школску годину 

Предметни наставници 
Записници Већа 

Избор руководоца Већа  за следећу школску годину Предметни наставници Записници Већа 

Постигнути резултати на такмичењима ученика Предметни наставници 
Извештаји са 
такмичења 

Извештај о стручном усавршавању наставника током 
године на нивоу школе и ван ње. Одређивање стручних 
рема и иновативних часова за следећу школску годину 

Руководилац Већа 

Записници Већа 

Анализа остваривања деф исхода односно стандарда 
постигнућа 

Предметни наставници Јун 2022. 

Записници Већа 

Планирање, програмирање у складу са изменама и 
допунама планова и програма наставних предмета 

Предметни наставници 

Август 2022. 

Записници Већа 

Извештај о раду стручног већа у току године Руководилац Већа Извештај 

Рад на педагошкој  документацији (упурство за израду Предметни наставници Записници Већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ  ВЕЋА  НАСТАВНИКА 
БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

За школску годину 2021/22. 

  

   

Председник: Марина Милованчевић Наст.биологије  

Време и садржај активности  Носиоци  Начин праћења 

Септембар- Октобар   

- Извештај о избору ученика по одељењима и њихово 
укључивање у рад  ваннаставних активности (принцип 2+1) и 
утврђивање времена одржавања  

предметнинаставник Записник  

- Сагледавање примене растерећења садржаја по наставним 
предметима  

Пред. Наставници Записник  

-упознавање чланова већа са школском документацијом педагог Чланови добили 
материјале на 

маил 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим планом у 
оквиру новог ШРП-а, и резултатима самовредновања у 
2021/22. 

Чланови актива и 
тима 

Записник  

-Реализација активности у складу са мерама унапређења 
о.в. рада на основу процеса самовредновања 2021/22.  
(договор динамици реализације) 

Педагог, чланови 
већа 

записник 

Децембар   

- Узроци неуспеха појединих ученика и начини 
превазилажења проблема 

предмет. Наставници Записник  

-Аализа критеријума оцењивања предмет. Наставници Записник  

-Примена образовних исхода односно стандарда и анализа 
примене 

предмет. Наставници Записник  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Јануар-фебруар   

- Анализа реализације плана рада стручног већа у току првог 
полугодишта 

председник Извештај  

- Стручно усавршавање наставника председник Извештај  

- Такмичења – препрема  наставници Записник  

-Стручна тема:Ковид-19, подаци, истраживања, вакцине А.Сарка Пауновић Припрема, 
записник 

Март-април   

- Коришћење постојећих и потреба за новим наставним 
средствима 

Наставници, 
медијатекар 

Записник  

планова рада и припрема за час) и рад на дневнику 
разредне, предметне наставе 

Неопходан прибор за рад наставника Предметни наставници Записници Већа 

Корелација наставних садржаја сродних предмета 
Предметни наставници 

Записници Већа 

Израда  плана  стручног  усавршавања наставника за 
школску 2022/23. 

Предметни наставници 
Записници Већа 
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- Такмичења ученика – реализација  наставници Извештај  

-Угледни час: „Функционалне групе органиских једињења“ Дијана Граховац Припрема, 
проколол 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Јун   

- Предлог задужења наставника за следећу школску годину Директор,наставници Записник  

- Предлог годишњег плана рада стр. већа за следећу 
школску годину 

наставници, педагог Записник  

- Избор председника стр. већа за наредну школску годину наставници Записник  

- Постигнути резултати на такмичењима ученика председник Извештај  

- Извештај о стручном усавршавању наставника у току 
године( на нивоу школе и ван школе). 
- Одређивање стручних тема и инивативних часова за 
следећу школску годину. 

председник Извештај  
Записник  

 Август   

 - Планирање, програмирање у складу са изменама, 
допунама  планова и програма наставних предмета 

наставници Записник  

 - Извештај о раду стручног већа у току године председник Извештај  

 - Рад на педагошкој документацији (упутство за израду 
планова рада и припрема за час) и рад на дневнику 
разредне, предметне наставе 

наставници Записник  

 - Неопходан прибор за рад наставника предм. Наставници, 
медијатекар 

Записник  

 -Корелација наставних садржаја сродних предмета предм. наставници Записник  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 
ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

  

Руководилац: Дивна Димитријевић наст.историје  

Време и садржај активности  Носиоци  Начин праћења 

Октобар   

− Избор ученика по одељењима и њихово 

укључивање у ваннаставне активности 

(принцип 1+2) и утврђивање времена 

одржавања 

предметни 
наставници 

Записник  

-упознавање чланова већа са школском 
документацијим 

педагог Чланови добили 
материјале на маил 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим 
планом у оквиру новог ШРП-а, и резултатима 
самовредновања у 2021/22. 

Чланови актива и 
тима 

Записник  

-Реализација активности у складу са мерама 
унапређења о.в. рада на основу процеса 
самовредновања 2021/22.  (договор динамици 
реализације) 

Педагог, чланови 
већа 

записник 
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− Сагледавање прoмена у Плану наставе и 

учења по наставним предметима; анализа 

критеријума оцењивања 

предметни 
наставници, педагог 

Записник  

− Примена  дигиталних платформи у настави  предметни 
наставници 

Записник  

Новембар   

− Рад са ученицима који имају потешкоће у раду 

и даровитим ученицима 

предметни 
наставници 

Записник  

− Утисци предметних наставника о раду ученика 

петог разреда 

предметни 
наставници 

Записник  

− Такмичења, конкурси и јавни наступи који нам 

предстоје 

предметни 
наставници 

Записник  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Јануар   

− Мере за побољшање квалитета наставе предметни 
наставници 

Записник  

− Анализа критеријума оцењивања предметни 
наставници 

Записник  

− Вредновање рада  ученика по  ИОП 

програмима 

предметни 
наставници 

Записник  

− Реализација програмских садржаја актива на 

крају првог полугодишта 

предметни 
наставници 

Извештај  

Фебруар   

− Анализа реализације плана рада стручног 

већа у току првог полугодишта 

предметни 
наставници 

Извештај о СУ 

− Стручно усавршавање наставника током првог 

полугодишта 

предметни 
наставници 

Извештај  

− Распоред такмичења предметни 
наставници 

Распоред  

− стручна тема: "Примена савремених наставних 

средстава у настави географије" 

Станислав Кошћал Припрема, записник 

Март   

− Резултати са општинских такмичења предметни 
наставници 

Извештај  

− Припрема за пробни завршни испит предметни 
наставници 

Записник  

− Планирање посета значајних културних 

манифестација, установа културе, 

археолошких локалитета и културно-

историјских споменика 

предметни 
наставници 

Записник, план 
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-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Мај   

− Критеријуми закључне оцене предметни 
наставници 

Записник  

− Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 

предметни 
наставници 

Извештај  

− Припремна настава за 8.разред предметни 
наставници 

Записник  

− - стручна тема: "Развој законодавства у 

средњовековној Србији" 

Дивна Димитријевић Припрема, записник  

Јун   

− Анализа резултата постигнутих на свим 

нивоима рада 

предметни 
наставници 

Записник  

− Предлог задужења наставника за наредну 

школску годину 

предметни 
наставници 

Записник  

− Анализа  завршног испита предметни 
наставници 

Извештај  

Август   

− Неопходан прибор за рад наставника предметни 
наставници 

Записник  

− Рад на педагошкој документацији предметни 
наставници, педагог 

Записник  

− Извештај о раду стручног већа у току године предметни 
наставници 

Извештај  

− Предлози за опремање кабинета наставним 

средствима 

предметни 
наставници 

Записник  

− Избор руководиоца стручног већа за наредну 

школску годину 

предметни 
наставници 

Записник  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2020/2021. 

  

Председник: Маја Аврамовић – наставник физичког и 
здравственог васпитања 

  

Време и садржај активности Носиоци  Начин 
праћења  

Октобар   

-Извештај о избору ученика по одељењима и њихово укључивање 
у рад ваннаставних активности (принцип 2+1) и утврђивање 
времена одржавања 

предметни 
наставник 

Записник  

-Календар спортских активности ученика од 5. до 8. разреда наставници Календар  

-упознавање чланова већа са школском документацијом педагог Чланови 
добили 
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материјале на 
маил 

-Упознавање чланова стручног већа са акционим планом у оквиру 
новог ШРП-а, и резултатима самовредновања у 2021/22. 

Чланови актива и 
тима 

Записник  

-Реализација активности у складу са мерама унапређења о.в. рада 
на основу процеса самовредновања 2021/22.  (договор динамици 
реализације) 

Педагог, чланови 
већа 

записник 

Децембар   

-Анализа критеријума оцењивања у оквиру стручног већа предметни 
наставници 

Записник  

-Стручно усавршавање наставника наставници Записник, 
извештај 

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са стручним 
упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Фебруар   

-Анализа реализације плана рада стручног већа у току првог 
полугодишта 

председник Извештај  

-Учешће на кокурсима и такмичењима наставници Извештај, 
записник 

Март-април   

-Коришћење постојећих и потреба за новим наставним средствима наставници Записник  

- Такмичења ученика-реализација наставници Извештај  

-Стручна тема: "Физичка активност и њен утицај на здравље" Маја Аврамовић  

-угледни час: „Превентивно корективне вежбе“ Воја Балтић Припрема, чек 
лиоста, 
записник  

-анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са стручним 
упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа Извештај  

Јун   

-Предлог задужења наставника за следећу школску годину директот, 
наставници 

Записник  

-Предлог годишњег плана рада стр. већа за следећу школску 
годину  

наставници, 
педагог 

Записник  

-Избор председника стручног већа за следећу школску годину наставници Записник  

-Постигнути резултати на такмичењима ученика председник Извештај  

-извештај о стручном усавршавању наставника у току године, (у 
устаниви и ван ње). Одређивање стручних тема и иновативних 
часова за следећу школску годину 

 
председник 
 

Извештај  

-Резултати тестирања: тест снага руку, ногу и физичка 
мускулатура 

Воја Балтић 
Маја Аврамовић 

Извештај  

-Анализа програмских садржаја спортских активности од 5. До 8. 
рзреда 

наставници Записник  

Август   

-Планирање, програмирање у складу са изменама, допунама 
планова и програма наставних предмета 

наставници Записник  

-извештај о раду стручног већа у току године председник Записник  

-Рад на педагошкој документацији (упутство за израду планова 
рада и припрема за час) и рад на дневнику предметне и разредне 
наставе 

наставници Записник  

-Неопходан прибор за рад наставника Предметни Записник  
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наставници 

 
 
 

 
 

 
Руководилац: Гордана Миловановић, наставник разредне наставе 
 

Време и садржај активности  Носиоци  Начин праћења 

Септембар: 

• Резултати анкетирања 
родитеља (број ученика 
пријављених за боравак, 
потврде да су оба родитеља 
запослена, лични подаци о 
ученицима и родитељима, 
бројно стање ученика 
опредељених за исхрану) 

• Формирање група по 
разредима (наставници 
одређени за рад у групама) 

• Организација рада у боравку 
(слободно време и часови 
предвиђени за учење и 
вежбање) 

• Остало  
 

Чланови већа, директор  
Пп служба 

Записник, анкете 

Новембар: 

• Социјализација ученика I 
разреда укључених у 
боравак и сарадња са 
родитељима  

• Напредовање и потешкоће у 
раду ученика 

• Остало  

• анализа реализације модела 
организације о.в. рада  у скалди 
са стручним упутством за 
организавију и реализацију ов. 
рада за шк. 2021/22. 

 

 
Чланови већа, директор  
Пп служба 

Записник, извештаји 

Јануар - Фебруар:  

• Извештај о евиденцији 
долазака ученика који су 
пријављени за боравак 

• Резултати рада ученика у 
боравку 

• Реализација културних и 

Чланови већа, директор  
Пп служба 

Записник, извештаји 

 
3.1.9.СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
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осталих активности у првом 
полугодишту 

• Остало  
 

Април:  

• Сарадња са наставницима у 
настави и педагошко-
психолошком службом 

• Напредовање и потешкоће у 
раду ученика 

• Остало  

• анализа реализације модела 
организације о.в. рада  у скалди 
са стручним упутством за 
организавију и реализацију ов. 
рада за шк. 2021/22. 

Чланови већа, директор  
Пп служба 

Записник  

Јун:  

• Извештај о евиденцији 
долазака ученика који су 
пријављени за боравак 

• Резултати рада ученика у 
боравку 

• Реализација културних и 
осталих активности у другом 
полугодишту 

• Остало  
 

Чланови већа, директор  
Пп служба 

Записник, извештаји  

 
НАПОМЕНА: План и програм стручних већа може бити коригован у току школске године  уколико је то 
потребно. Рад стручних већа ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним питањима. Пре свега 
ће се узимати у обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи у складу са 
којом ће се и прилагођавати реализација о.в. процеса. 
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План рада Стручног актива за развој школског програма за школску 2021/22. годину 
 

 
Време реализације 

 
Активности/теме 

 
Начин реализације 

 
Носиоци реализације 

август, септембар Израда плана рада за текућу 2021/22. 
школску годину. 

Достављање усвојеног плана рада за ГП 
рада школе. 

 

Састанак СА чланови тима (руководиоци 
стр. Већа) 

Септембар  Усаглашавање оперативних планова 
наставника на нивоу стручних већа, као 

и са планом ЗУОва 

Састанак СА чланови тима (руководиоци 
стр. Већа) 

Октобар  
Стручна размена мишљења  око 

хоризонталног и вертикалног 
усаглашавања оперативних планова, 
реализације предвиђених корелација 

између предмета. 
 

састанак, стручна 
дискусија 

чланови тима( руководиоци 
стр. већа),пп служба 

Фебруар  
Анализа реализације Школских програма 

у првом полугодишту. 
 

Договор око избора уџбеника за  
наредну школску годину. 

 
анализа реализације модела 

организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

 

састанак, стручна 
дискусија 

чланови тима, чланови 
стручних већа 

Мај  
Анализа реализације Школских програма 

у другом полугодишту 

Састанак, стручна 
дискусија 

Чланови тима, чланови 
стручних већа 

мај, јун  
Анализа потреба израде Анекса ШП 

Израда ШП 
 

Састанак 
Израда документа 

чланови тима, секретар 

Мај, јун Израда ШП за циклус од наредне четири 
године 

Израда документа чланови тима, секретар 

Јун  
Усвајање Анекса школског програма на 

седници Школског одбора. 
 

састанак,стручна 
дискусија, седница 

чланови тима, директор, 
помоћник директора 

Јун  
Усвајање Школског програма за први и 

други циклус на седници Школског 
одбора. 

 

састанак,стручна 
дискусија, седница 

чланови тима, директор, 
помоћник директора 

август 
 

 
анализа реализације модела 

организације о.в. рада  у скалди са 
стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

 
Израда извештаја о раду Стручног 

актива 
 

писани извештај руководилац Стручног актива 

 
Начин праћења активности за текућу школску годину: Воде се записници у евиденцији активности Стручних већа за 

области предмета. Носиоци праћења: руководиоци с. већа и директор школе 
 

НАПОМЕНА: План и програм актива може бити коригован у току школске године  уколико је то потребно. 
Рад актива ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним питањима. Пре свега ће се узимати у 
обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи у складу са којом ће се и 
прилагођавати реализација о.в. процеса. 

 
3.2.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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Од школске 2021/22. године ступа на снагу нови  Развојни план школе којим је дефинисана 

развојна стартегија школе за период од три године. Њиме су обухваћени сеггменти дефинисаних 
кључних области квалитета рада школе, који су препознати као приоритетни на основу процеса 
самовредновања у протеклој шк. години. Приликом креирања развојних циљева узети су у обзир управо 
резултати самовредновања као и препоруке за унапређење рада до којих се дошло на крају.  Школски 
развојни план је израђен  у складу са Законом о основном образовању и васпитању, члан 50. „сл гласник 
РС“, бр.88/17, 27/18-др. закон,10/19, 27/18-др.закон, 6/2020. 

У школској 2021/22. години акценат ће бити на  реализацији задатака у оквиру акционог плана за 
шк. 2021/22. у складу са препознатим потребама, као и у складу са предлозима и мерама за унапређење 
рада добијених процесом самовредновања. 

  

Активности Време Носиоци Начин праћења 

Конституисање тима за ШРП за 2021/22. годину Август  Педагошки 
колегијум 

Записник  

Упознавање нових чланова са функцијом и 
садржајем школског развојног планирања 

Септембар  Руководилац 
актива , педагог 

Записник  

Упознавање запослених са функцијом и 
садржајем школског развојног планирања 

Септембар Руководилац  
актива педагог 

Записник  

Представљање новог ШРПа и акционог плана 
за школску 2021/22. Наставничком већу 

Септембар Чланови тима Записник, 
акциони план 

Упознавање чланова Савета родитеља са 
новим ШРПом и акционим планом за 2021/22. 

годину 

Септембар Чланови  актива Записник, ШРП, 
акциони план 

Упознавање чланова ШО са новим ШРПом и 
акционим планом за 2021/22. годину 

Септембар Чланови  актива  Записник, ШРП, 
акциони план 

Информисање чланова  стручних тела о 
надлежностима њиховог рада везано за 

реализацију стратегије развоја школе 

Септембар-
октобар 

Чланови  актива Записник  

Подела задужења у оквиру процеса праћења 
реализације акционог плана за шк. 2021/22. 

Септембар, 
октобар 

Чланови  актива Записник  

Израда инструмената за прикупљање података 
и праћење  

У току године Чланови  актива Записник, 
инструменти 

Праћење реализације предвиђених активности 
у оквиру акционог плана и  прикупљање 

података 

У току године Чланови  актива , 
педагог 

Записник, 
докази о 
праћењу( 

анкете, чек 
листе..) 

Обрада, размена података и анализа добијених 
резултата 

Мај-јун  Чланови  актива, 
педагог 

Извештаји и 
анализе 

Израда извештаја о остварености акционог 
плана за 2021/22. годину 

Јун-август Чланови  актива, 
педагог 

извештај 

Израда нацрта акционог плана 2022/23. годину Јун-август Чланови  актива , 
педагог 

Нацрт плана 

 
3.3. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
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Списак чланова Актива за Развојно планирање: 

1. Далиборка Аџић- наст. разредне наставе  

2. Бранка Петровић-наставник разредне наставе 

3. Сандра Лазић-наставник разредне наставе 

4. Данијела Вилотијевић-наставник разредне наставе 

5. Јелена Влајковић-наставник математике 

6. Дијана Граховац-наставник хемије 

7. Тања Ђорђевић-наставник енглеског језика 

8. Бојана Спасојевић-педагог, руководилац актива 

9. Јулија Малка-психолог 

10. Весна Даничић - наст разредне наставе 

11.  представник родитеља ученика ( изабран испред Савета родитеља) 

12. представник ученика (Изабран испред Ученичког парламета) 

13. представник Школског одбора 

НАПОМЕНА: План и програм актива може бити коригован у току школске године  уколико је то потребно. 
Рад актива ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним питањима. Пре свега ће се узимати у 
обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи у складу са којом ће се и 
прилагођавати реализација о.в. процеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање запослених са резултатима  и  
нацртом акционог плана 2022/23. годину 

Август-
септембар 

2022. 

Чланови  актива Записник  

Израда плана рада актива за 2022/23. годину Август 2022.  Руководилац, 
педагог 

План рада 
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Руководиоци већа: 

- Веће наставника разредне наставе – Далиборка Аџић, наст. разредне наставе 
- Веће I разреда    –   Олга Фашељак, наставник разредне наставе  
- Веће II разреда       –   Вера Гајић, наставник разредне наставе 
- Веће III разреда     –   Сандра Јордовић, наставник разредне наставе 
- Веће IV разреда    –   Марија Ракић,  наст. разредне наставе 
- Веће боравка                 -   Гордана Миловановић, наставник разредне наставе 

 
 
- Веће V  разреда -Дивна Димитријевић, наст. историје  
- Веће VI разреда  - Станислав Кошћал, наст. географије                                     
- Веће VII разреда  -Јелена Динић, наст. српског језика 
- Веће VIII разреда -Марија Лазаревић, наст. ТИТ и физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. ОДЕЉЕЊСКА  ВЕЋА 
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План и програм одељењских већа од 1. До 4. Разреда 

 
 

септембар 

• Подаци о ученицима по одељењима (социокарта) 

• Извештај о броју ученика укључених у изборне предмете. 

• Утврђивање распореда реализације наставних и ваннаставних облика активности. 

• Подаци о родитељу, делегату за Савет родитеља школе. 

• Договор о организацији и реализацији излета, посета ... 

• Организација рада у боравку 

• Доношење распореда писмених провера, контролних задатака и вежби ( за трећи и четврти 
разред) 

 
 Октобар-новембар 

• Праћење и евидентирање ученика који имају потешкоће у раду. 

• Успех и владање ученика на крају првог тромесечја са посебним освртом на 
неоправдане изостанке и недовољне оцене ( за први разред-анализа рада у одељењима током 
првог тромесечја) 

• Васпитне и васпитно дисциплинске мере. 

• Активности ученика у ваннаставним облицима рада. 

• Рад у боравку 

• анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 
 

децембар    

• Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и другим образовно васпитним 
облицима рада. 

• Успех и владање ученика на крају првог полугодишта са посебним освртом на     
неоправдане изостанке и недовољне оцене. ( за први разред- праћење напредовања ученика у 
о.в. раду) 

• Васпитне и васпитно дисциплинске мере. 

• Похваљивање ученика. 

• Рад у боравку 
 
 Март-април 

• Успех и владање ученика на крају другог тромесечја са посебним освртом на 
недовољне оцене и неоправдане изостанке. ( за први разред- праћење напредовања ученика у 
о.в. раду) 

• Васпитне и  васпитно дисциплинске мере. 

• Похваљивање ученика. 

• Резултати рада са ученицима који похађају допунску наставу. 

•  такмичења ученика  

• Рад у боравку 

 
3.4.1. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗА ШК. 2021/22. 

ГОДИНУ 
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• анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

јун 

• Подаци о ученицима по одељењима (социокарта) 

• Планирано,одржано и неодржано у редовној настави и осталим облицима  
васпитно образовног рада. 

• Успех и владање ученика на крају шк.године.( за први разред- анализа напредовања и 
постигнућа ученика на крају првог разреда) 

• Похваљивање ученика за рад и понашање. 

• Васпитне и васпитно-дисциплинске мере за ученике који ремете ред и дисциплину 
у одељењу и школи 

• Извештај о раду Већа за протеклу школску годину 

• Предлог плана и програма за наредну школску годину. 

• Избор руководиоца  Одељењског већа за наредну школску годину. 

• Педагошка документација потребна за израду програма рада школе и за извештај 
о раду школе за протеклу школску годину. 

• Рад у боравку 
 

   

Напомена:  - Одељењско веће ће се састајати и чешће уколико се за то укаже потреба       - 
Руководилац већа је у обавези да истакне дневни ред на огласној табли за  наставнике најкасније 

три дана пре почетка седнице. 
  

 
План и програм рада одељенског већа 5. Разреда 

 

СЕПТЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Подаци о ученицима по одељењима (социокарта)  одељењске старешине  

2. Број ученика који учи страни језик који се не учи у 
нашој школи  

одељењске старешине  

3. Број ученика који се определио за верску наставу или 
грађанско васпитање; и  за изборни предмет  

одељењске старешине председник 
већа 

4. Утврђивање распореда реализације ваннаставних 
облика активности (оптерећеност ученика овим 
облицима рада) 
5.Доношење распореда писмених провера, контролних 
задатака и вежби   

одељењске старешине предметни 
наставници 

6. Реализација програма такмичења у систему школског 
спорта   

наст. Физичког васпитања  

7. Правилник о реализацији екскурзија, излета, 
зимовања, летовања и камп ( Правилник о наставном 
плану и програму за 5. Разред Службени гласник РС, 
бр. 30/2019 од 25.04.2019. године  одељењске старешине  
8. Остало  

 

   
 
ОКТОБАР-НОВЕМБАР   
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Дневни ред:  Носиоци  

1. Успех и владање ученика на крају првог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке и 
недовољне оцене  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

3. Активност ученика у ваннаставним облицима рада  предметни наставници 

4. Ученици са учесталим облицима насилног понашања 
и предузете мере од стране наставника и одељењских 
старешина  
5. анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 

стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22.  

предметни наставници 

   
ДЕЦЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта      
са посебним освртом на изостанке (неоправдане)  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Похваљивање ученика  одељењске старешине  

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

4. Остало   
 

   
МАРТ-АПРИЛ   
Дневни ред:  Носиоци  
1. Успех и владање ученика на крају другог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке  председник већа 
2. Организација такмичења ученика и похваљивање 
ученика који су учествовали на такмичењима  предметни наставници 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  
4. Резултати рада са ученицима који похађају допунску, 
додатну наставу и остале активности  

предметни наставници одељењске 
старешине  

5. Реализација  програма такмичења у систему 
школског спорта  наст. Физичког васпитања  
6. анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 

стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22.   
ЈУН   
Дневни ред:  Носиоци 

1. Основни подаци о ученицима по одељењима  одељењске старешине  

2. Планирани, одржани, неодржани часови  председник већа 

3. Успех и владање ученика на крају 2. Полугодишта  одељењске старешине  

4. Похваљивање ученика  одељењске старешине  

5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

6. Резултати полагања разредних испита  предметни наставници 

7. Извештај о раду већа за 2021/22. Годину  председник већа 
 8. Предлог плана и програма рада већа за наредну 
школску годину  председник већа 

9. Избор председника већа за наредну шк. Годину  чланови већа 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

63 

 

10. План и програм посета, излета, екскурзија ученика у 
оквиру разреда (маршрута, време извођења)                   председник већа 

11. Остало    

   
АВГУСТ   
Дневни ред: 
1. Педагошка документација потребна за израду 
наставног плана и програма наставника  педагог школе 

2. Задужења у оквиру 40-часовне радне недеље  

председници стр. Већа  директор  
школе 

3. Распоред часова   директор  школе 

4. Остало (дежурство наставника)  директор  школе 

   

   

Напомена:  - Одељењско веће ће се састајати и чешће уколико се за то укаже потреба       - 
Председник већа је у обавези да истакне дневни ред на огласној табли за  наставнике најкасније 
три дана пре почетка седнице. 

 
 

План и програм одељењског већа 6 разреда 
 

 
СЕПТЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Подаци о ученицима по одељењима (социокарта)  одељењске старешине  

2. Број ученика који учи страни језик који се не учи у 
нашој школи  

одељењске старешине  

5. Број ученика који се определио  за 
изборни  

предмет  

одељењске старешине председник 
већа 

4. Утврђивање распореда реализације ваннаставних 
облика активности (оптерећеност ученика овим 
облицима рада) 
5.Доношење распореда писмених провера, контролних 
задатака и вежби   

одељењске старешине предметни 
наставници 

6. Реализација програма такмичења у систему  
школског спорта   

наставник физичког васпитања  

7. Правилник о реализацији екскурзија, излета, 
зимовања, летовања и камп ( Правилник о наставном 
плану и програму за 6. Разред Службени гласник РС, 
бр. 30/2019 од 25.04.2019. године  одељењске старешине  
8. Остало  
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ОКТОБАР-НОВЕМБАР 

Дневни ред:  Носиоци 

1. Успех и владање ученика на крају првог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке и 
недовољне оцене  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

3. Активност ученика у ваннаставним облицима рада  предметни наставници 

4. Ученици са учесталим облицима насилног понашања 
и предузете мере од стране наставника и одељењских 
старешина  
5. анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 

стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22.  

предметни наставници 

   
ДЕЦЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта      
са посебним освртом на изостанке (неоправдане)  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Похваљивање ученика  одељењске старешине  

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

6. Остало   
 

   
МАРТ-АПРИЛ   
Дневни ред:  Носиоци 
1. Успех и владање ученика на крају другог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке  председник већа 
2. Организација такмичења ученика и похваљивање 
ученика који су учествовали на такмичењима  предметни наставници 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  
4. Резултати рада са ученицима који похађају допунску, 
додатну наставу и остале активности  

предметни наставници одељењске 
старешине  

5. Реализација  програма такмичења у систему 
школског спорта 
6. анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 

стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22.  наст. Физичког васпитања  

   
 
 
 
 
 
ЈУН   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Основни подаци о ученицима по одељењима  одељењске старешине  

2. Планирани, одржани, неодржани часови  председник већа 

3. Успех и владање ученика на крају 2. Полугодишта  одељењске старешине  

4. Похваљивање ученика  одељењске старешине  
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5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

6. Резултати полагања разредних испита  предметни наставници 

7. Извештај о раду већа за 2021/22. Годину  председник већа 
 8. Предлог плана и програма рада већа за наредну 
школску годину  председник већа 

9. Избор председника већа за наредну шк. Годину  чланови већа 
10. План и програм посета, излета, екскурзија ученика у 
оквиру разреда (маршрута, време извођења)                   председник већа 

11. Остало    

   
АВГУСТ   
Дневни ред: 
1. Педагошка документација потребна за израду 
наставног плана и програма наставника  педагог школе 

2. Задужења у оквиру 40-часовне радне недеље  

председници стр. Већа  директор  
школе 

3. Распоред часова   директор  школе 

4. Остало (дежурство наставника)  директор  школе 

   

   

Напомена:  - Одељењско веће ће се састајати и чешће уколико се за то укаже потреба       - 
Председник већа је у обавези да истакне дневни ред на огласној табли за наставнике најкасније 
три дана пре почетка седнице. 
 

 
План и програм рада одељенског већа 7.разреда 

 
 
СЕПТЕМБАР 

 

                    Дневни ред                                                               носиоци    

1. Подаци о ученицима по одељењима (социокарта)             - одељењске старешине 

2. Број ученика који учи страни језик који 

    се не учи у нашој школи                                                         - одељењске старешине 

7. Број ученика који се определио за верску наставу 

    или грађанско васпитање; и  за изборни предмет               - одељењске старешине,  

                                                                                                       председник већа 

8. Утврђивање распореда реализације ваннаставних  

    облика активности (оптерећеност ученика овим 

    облицима рада)                                                                      - одељењске старешине, 

5.Доношење распореда писмених провера,  
контролних задатака и вежби 
                                                                                                     предметни наставници  

6. Реализација програма такмичења у систему  

    школског спорта                                                                  -   наст. Физичког васпитања 

7. Подаци о родитељима – делегатима у Савету  
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    родитеља школе                                                                   - одељењске старешине                        

8. Остало 

 

ОКТОБАР-НОВЕМБАР 

               Дневни ред                                                                носиоци  

9. Успех и владање ученика на крају првог                   

    тромесечја са посебним освртом на неоправдане 

    изостанке и недовољне оцене                                             - одељењске старешине,  

                                                                                                      председник већа 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере                       -    одељењске старешине 

3. Активност ученика у ваннаставним облицима 

    рада                                                                                        - предметни наставници 

4. Ученици са учесталим облицима насилног понашања   - предметни наставници                                   и 

предузете мере од стране наставника и одељењских старешина 

5. анализа реализације модела организације о.в. рада  

 у скалди са стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

 

ДЕЦЕМБАР 

               Дневни ред                                                                                            носиоци 

10. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта  

    са посебним освртом на изостанке (неоправдане)                               - одељењске старешине,  

                                                                                                                        председник већа 

2. Похваљивање ученика                                                                            - одељењске старешине 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере                                               - одељењске старешине,  

                                                                                                                          председник већа 

11. Остало 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР          

                  Дневни ред                                                                                                носиоци 

1.  Правилник о реализацији екскурзија, излета, зимовања, летовања         -одељенске      старешине 

  правилник о наставном плану и програму за  7. раз.                                                    

  „Службени гласник – просветни гласник 6/2007“ ) 

2.  Организација такмичења ученика у школи                                                 - предметни  наставници                                                                                                                                                                                                                     

3. Остало                                                                                                               

 

 

 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

                  Дневни ред                                                                                               носиоци     

12. Успех и владање ученика на крају другог  

   тромесечја са посебним освртом на неоправдане 
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   изостанке                                                                                                            - одељењске старешине,  

                                                                                                                                   председник већа 

2. Похваљивање ученика који су учествовали на                                             - предметни наставници 

    такмичењима 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере                                                     - одељењске старешине 

4. Резултати рада са ученицима који похађају допунску, 

   додатну наставу и остале активности                                                              - предметни наставници, 

                                                                                                                               одељењске старешине 

13. Реализација  програма такмичења у систему 

    школског спорта                                                                                              -  наст. Физ. Васпитања                                                                                            

 6. 5. анализа реализације модела организације о.в. рада  

 у скалди са стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 2021/22. 

 

  

ЈУН 

 

                Дневни ред                                                                  носиоци     

1. Основни подаци о ученицима по одељењима                - одељењске старешине 

2. Планирани, одржани, неодржани часови                         -  председник већа 

3. Успех и владање ученика на крају 2. полугодишта         - одељењске старешине 

4. Похваљивање ученика                                                        - одељењске старешине 

5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере                        - одељењске старешине 

6. Резултати полагања разредних испита                              - предметни наставници, 

                                                                                                      одељењске старешине 

7. Извештај са екскурзије                                                        - одељењске старешине 

8. Извештај о раду већа за 2021/22. годину                       - председник већа 

9. Предлог плана и програма рада већа за наредну  

    школску годину                                                                   - председник већа 

10. Избор председника већа за наредну шк. годину             - чланови већа 

11. План и програм посета, излета, екскурзија ученика 

     у оквиру разреда (маршрута, време извођења)                 - председник већа 

12. Остало 

 

АВГУСТ 

 

                Дневни ред                                                                  носиоци   

1. Педагошка документација потребна за израду                   -  педагог школе 

    наставног плана и програма наставника 

2. Задужења у оквиру 40-часовне радне недеље                   - председници стр. Већа, 

                                                                                                       директор  школе 

3. Распоред часова                                                                    -  директор  школе   

                                                                  

4. Остало (дежурство наставника)                                         -  директор  школе   
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Напомена: 

 - Одељењско веће ће се састајати и чешће уколико се за то укаже потреба      

 - Председник већа је у обавези да истакне дневни ред на огласној табли за  наставнике најкасније три 

дана пре почетка седнице. 

 
 

План и програм рада одељенског већа 8. разреда 
 

 

 

СЕПТЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Подаци о ученицима по одељењима (социокарта)  одељењске старешине  

2. Број ученика који учи страни језик који се не учи у 
нашој школи  

одељењске старешине  

3. Број ученика који се определио за верску наставу или 
грађанско васпитање; и  за изборни предмет  

одељењске старешине председник 
већа 

4. Утврђивање распореда реализације ваннаставних 
облика активности (оптерећеност ученика овим 
облицима рада) 
5.Доношење распореда писмених провера, контролних 
задатака и вежби   

одељењске старешине предметни 
наставници 

6. Реализација програма такмичења у систему школског 
спорта   

наст. Физичког васпитања  

7. Правилник о реализацији екскурзија, излета, 
зимовања, летовања и камп ( Правилник о наставном 
плану и програму за 5. Раз. „Службени гласник – 
просветни гласник 6/2007)  одељењске старешине  
8. Остало  

 

   
ОКТОБАР-НОВЕМБАР   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Успех и владање ученика на крају првог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке и 
недовољне оцене  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

3. Активност ученика у ваннаставним облицима рада  предметни наставници 

4. Ученици са учесталим облицима насилног понашања 
и предузете мере од стране наставника и одељењских 
старешина   

предметни наставници 

5. Организација такмичења у школи 
6. анализа реализације модела организације о.в. рада  у скалди са 

стручним упутством за организавију и реализацију ов. Рада за шк. 
2021/22.    
ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР   
Дневни ред:  Носиоци  
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1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта      
са посебним освртом на изостанке (неоправдане)  

одељењске старешине председник 
већа 

2. Похваљивање ученика  одељењске старешине  

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  

14. Остало   
 

МАРТ-АПРИЛ   
Дневни ред:  Носиоци  
1. Успех и владање ученика на крају другог тромесечја 
са посебним освртом на неоправдане изостанке  председник већа 
2. Похваљивање ученика који су учествовали на 
такмичењима  предметни наставници 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  
4. Резултати рада са ученицима који похађају допунску, 
додатну наставу и остале активности  

предметни наставници одељењске 
старешине  

5. Реализација  програма такмичења у систему 
школског спорта  наст. Физичког васпитања  
6. Избор уџбеника за наредну школску годину 
7. анализа реализације модела организације о.в. рада  

 у скалди са стручним упутством за организавију и реализацију ов. 

Рада за шк. 2021/22.    
ЈУН   
Дневни ред:  Носиоци  

1. Основни подаци о ученицима по одељењима  одељењске старешине  

2. Планирани, одржани, неодржани часови  председник већа 

3. Успех и владање ученика на крају 2. Полугодишта  одељењске старешине  
4. Похваљивање ученика, носиоци Дипломе „Вук 
Караџић“, избор ученика и спортисте генерације  одељењске старешине  

5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  одељењске старешине  
6. Резултати полагања разредних испита; распоред 
припремне наставе  предметни наставници 

7. Организација  завршног испита  директор школе 

8. Извештај о раду већа за 2021/22. Годину  председник већа 
 9. Предлог плана и програма рада већа за наредну 
школску годину  председник већа 

10. Избор председника већа за наредну шк. Годину  чланови већа 
11. План и програм посета, излета, екскурзија ученика у 
оквиру разреда (маршрута, време извођења)                   председник већа 

12. Остало    

   
АВГУСТ   
Дневни ред: 
1. Педагошка документација потребна за израду 
наставног плана и програма наставника  педагог школе 

2. Задужења у оквиру 40-часовне радне недеље  

председници стр. Већа  директор  
школе 

3. Распоред часова   директор  школе 

4. Остало (дежурство наставника)  директор  школе 
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Напомена:  - Одељењско веће ће се састајати и чешће уколико се за то укаже потреба       - 
Председник већа је у обавези да истакне дневни ред на огласној табли за  наставнике најкасније 
три дана пре почетка седнице. 

   
НАПОМЕНА: План и програм одељенских већа може бити коригован у току школске године  уколико је 
то потребно. Рад одељенских већа ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним питањима. Пре 
свега ће се узимати у обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи у 
скаду са којом ће се и прилагођавати реализација о.в. процеса. 
 
 
 
 
 
 

Председник Татијана Васовић Новосел директор школе  

Садржај рада и временски оквир        Реализатори  

Септембар   

-Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада 
школе за школску 2020/21. год. 

Директор,педагог 
Записник, 
извештај 

-Извештај о раду директора школе за школску 2020/21.годину директор 
Записник, 
извештај 

-Извештај о реализацији плана стручног усавршавања за шк. 
2020/21.годину 

 
 

-Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 
2020/21. годину 

директор,педагог 
Записник, план 

- Усвајање и разматрање плана стручног усавршавања 
запослених за 2021/22. 

директор,руководиоци 
стручних већа, 

педагог 

Записник, план 

-Извештај о реализацији  ШРПа за школску 2020/21. годину 
са освртом на реализацију петогодишњих циљева 

Руководилац тима за 
ШРП 

Записник, 
извештај 

Упознавање Наставничког већа ШРП-ом за период 2021-
2024., и са Акционим планом у оквиру ШРП-а за школску 
2021/22. годину 

руководилац тима 
Записник, 

акциомни план 

-Усвајање распореда свих облика образовно – васпитног 
рада у школи 

Директор  
Записник, 
распоред 

-Подаци о броју уписаних и исписаних ученика (од IIдо VIII 
разреда) 

ПП служба,одељенске 
старешине 

Записник  

- Нацрт пропозиција и календара такмичења у Систему 
школског спорта Београда 

директор и 
наставници физичког 

Записник  

-анализа реализације изабраног модела о.в. рада у школи у 
току септембра месеца 

Чланови већа 
Записник  

-Разно   

Октобар-новембар   

- Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 
периода школске 2021/22.године 

Руководиоци 
одељењских већа 

Записник, 
извештај 

3.5. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
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-Ученици са изостанцима, са посебним освртом на 
неоправдане изостанке 

руководиоци већа 
Записник  

-Ученици са учесталим облицима насилног понашања и 
предузете мере 

психолог, педагог 
Записник  

-Ученици који показују потребу за пружање додатне подршке 
у раду 

руководилац тима за 
инклузивно 
образовање 

Записник  

-Прилагођавање ученика петог разреда на предметну 
наставу  

Наставници, пп 
служба 

Записник  

-Договор о предстојећим активностима у вези са 
самовредновањем рада школе, вредновање  3 кључне 
области рада 

Тим за 
самовредновање 

Записник  

-Припреме за прославу Савиндана 
Директор, комисија за 

културну и јавну д. 
Записник  

-Календар такмичења ученика Руководиоци стр. 
Већа 

Записник, 
календар  

-анализа модела о.в. рада у складу са стручним упутством за 
организацију и реализацију наставе –прво тромесечје 

Чланови већа 
Записник  

-Разно   

Децембар    

-Планирано, одржано, неодржано (редовне наставе, 
допунске наставе, додатненаставе и секције) 

наст. задужен за 
израду 

статист.података 

Записник, 
извештај 

-Успех и понашање ученика на крају I полугодишта школске 
2021/22. године   са посебним освртом на 
неоправдане изостанке (поређење броја недовољних и броја 
неоправданих 
изостанака са I полугодиштем претходне школске 2020/21. 
године-анализа) 

наст. задужен за 
израду 

статист.података, 
педагог 

Записник, 
извештај 

-Анализа постигнућа ученика у оквиру израђених планова 
индивидуализованог рада 

предметни наставници, 
одељењске старешине, 

руководилац тима за 
инкл. образ. 

Записник, 
извештај  

-Похваљивање ученика који су се истакли у свом раду, као и 
ученика који немају ниједан изостанак 

Руководиоци 
одељењских већа 

Записник  

-анализа модела о.в. рада у складу са стручним упутством за 
организацију и реализацију наставе –прво полугодиште 

Чланови већа 
Записник  

-Разно   

Фебруар   

-Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе   
Записник, 
извештај 

-Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора  
Записник, 
извештај 

-Рад школских тимова у току првог полугодишта руководиоци тимова 
Записник, 
извештај 

-Пројекти у нашој школи- представљање и анализа 
руководиоци шк. 

Тимова 

Записник, 
извештај 

-Рад са децом-извештај психолог 
Записник, 
извештај 

-Рад са децом- извештај педагог Записник, 
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извештај 
-Дежурство наставника-анализа Директор, наставници Записник 

-Разно   

Април   

-Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 
периода (тромесечја) школске 2021/22.године 
 

наст. задужен за 
статистичку 

обраду података, 
педагог 

Записник, 
извештај 

-Ученици који имају потребу за пружањем додатне подршке у 
оквиру о.в.рада-анализа  

Предметни наставници, 
одељењске старешине, 

руководилац Тима та 
инкл. образ. 

Записник, 
извештај 

-Ученици са учесталим облицима насилног понашања и 
предузете мере 

руководилац Тима за 
превенцију насиља 

Записник, 
извештај 

-Разматрање предлога одељењских већа за покретање 
васпитних мера 

руководиоци већа, 
чланови већа 

Записник  

-Припреме за прославу дана школе  Записник  

-Избор уџбеника за 4. и 8. разред на период од 4 године Чланови већа Записник  

-анализа посебног модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе –треће 
тромесечје 

Чланови већа 
Записник  

-Разно   

Мај  
 

-Именовање комисије за полагање разредног испита из 
немачког језика 
за ученике 8. раз. (из других школа) и за ученике од 5. до 8. и 
из осталих наставних предмета 

Директор 

Записник  

-Формирање комисије за избор ђака генерације Чланови већа Записник  

-Анализа коришћења библиотеке Библиотекар 
Записник, 
извештај 

-Распоред припремне наставе за ученике 8. раз.који полажу 
Завршни испит-Малу матуру 

Предметни 
наставници 

Записник  

-Разно   

Јун (седница за осме разреде)   

-Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и 
осталим облицима образовно-васпитног рада (8. разред) 

Руководилац о. већа 
Записник, 
извештај 

-Успех и понашање ученика 8. разреда на крају II 
полугодишта 

Руководилац о. већа 
Записник, 
извештај 

-Разматрање за васпитно – дисциплинске мере које изриче 
наставничко веће 

Чланови већа 
Записник  

-Резултати полагања разредног испита организованих за 
ученике 8. разреда 

Руководилац о. већа 
Записник, 
извештај 

-Похваљивање, награђивање ученика (посебне дипломе и 
,,Вукове” дипломе) 

Руководилац о већа 
Записник  

-Избор ученика генерације-предлог комисије и коначно 
проглашење 
 

Чланови комисије, 
чланови наставн. већа 

Записник, 
записник 
комисије 

- Обавештавање о избору комисије за реализацију завршног Директор Записник  
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испита 

- Презентовање акционог плана за реализацију Завршног 
испита 

Директор  
записник 

-Анкетирање родитеља за изборни предмет Верска настава 
или Грађанско васпитање за 
ученике четвртог разреда на одељењском савету родитеља 

директор, одељенске 
старешине 

Записник  

- Анкетирање за слободне наставне активности за ученике 
од  5. до 8.разреда на одељењском савету родитеља 

Одељ. старешине 
Записник  

-Разно   

Јун(друга седница)   

-Основни подаци о ученицима на нивоу разреда, школе-
кретање ученика у току године, подаци неопходни за 
социокарту 

Руководиоци 
одељ.већа већа 

Записник  

-Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и 
осталим облицима 
образовно – васпитног рада 

наст. задужен за 
статистичку обраду 

података 

Записник, 
извештај 

-Успех ученика на нивоу разреда и школе на крају другог 
полугодишта шк. 2021/22. године 

Записник, 
извештај 

-Понашање ученика (васпитно- дисциплинске мере на нивоу 
разреда које су 
изрекла разредна већа) 

руководиоци већа 
Записник  

-Похваљивање ученика  
 

Предметни  
наставници 

Записник  

-Анализа постигнућа ученика у оквиру израђених планова 
индивидуализованог рада 

предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине, 

руководилац тима за 
инкл. образ. 

Записник, 
извештај 

-Разматрање предлога Одељенских већа за васпитно – 
дисциплинске 
мере и анализа изречених 

руков.већа, 
чланови већа, 

директор 

Записник  

-Резултати полагања разредних испита из немачког језика 
(организовани за 
ученике других школа) и резултати полагања разредних 
испита наших ученика из страног језика који се не учи у нашој 
школи 

предметни наставник 

Записник  

-анализа посебног модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе –друго 
полугодиште 

Чланови већа 
Извештај  

-Педагошко – психолошки инструктивни рад у току шк.године 
(извештај) 

педагог, психолог 
Записник  

-Извештај о раду ПП службе у току године ПП служба 
Записник, 
извештај 

-Извештај о раду библиотеке и реализацији образовно – 
васпитних садржаја 
планираних програмом рада библиотекара 

библиотекар 

Записник, 
извештај 

-Прикупљање педагошке документације од наставника 
потребне за израду 
програма рада школе за наредну шк.годину и за извештај о 

педагог 
Записник  



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

74 

 

раду школе за 
протеклу годину 

- Предлог задужења наставника у оквиру 40 – часовне радне 
недеље 

директор 
Записник  

-Усвајање плана и програма посета, излета и екскурзија ( на 
предлог одељењских,разредних већа) 

руководиоци већа 
Записник  

-Рад школских тимова у току године- извештај 
руководиоци шк. 

тимова 

Записник, 
извештај 

-Резултати самовредновања у школској 2021/22. – извештај руководилац тима 
Записник, 
извештај 

-Извештај о реализацији пројеката у нашој школи 
руководиоци шк. 

тимова 
Записник, 
извештај 

- План и програм посета, излета и екскурзија ученика од 1. до 
8.разреда-разматрање предлога 

 
Записник  

-Постигнути резултати са такмичења 
предметни 
наставници 

Записник, 
извештај 

-Разно   

Август   

1.Седница   

-Распоред припремне наставе за ученике упућене на 
поправне испите, разредне испите 

наст. задужен за 
распоред 

Записник, 
распоред 

-Именовање комисије за полагање поправних испита, 
разредних испита 

директор 
Записник  

-Организација дочека првака учитељи 4. разреда Записник  

-Усвајање предлога задужења наставника у оквиру 40 – 
часовне радне недеље 

директор 
Записник  

2. Седница   

-Резултати поправних испита руководиоци већа Записник  

-Успех ученика на крају школске 2021/22. године 
лице задужено за 

статистику 

Записник, 
извештај 

-Календар образовно – васпитног рада у школи за школску 
2022/23. год.(и распоред смена) 

директор, педагог 
Записник  

-Број уписаних ученика у I разред психолог, педагог Записник  

-Распоред часова редовне наставе и распоред дежурства 
наставника (упутство за дежурство наставника) 

лице задужено за 
распоред, директор 

Записник, 
распоред 

-Избор шефова смена за наредну шк. годину директор школе Записник  

-Извештај о раду Наставничког већа за протеклу школску 
годину 

директор 
Записник, 
извештај 

-Усвајање плана и програма рада Наставничког већа за 
наредну годину 

директор 
Записник, план 

-разно     

Напомена: 
Додатне седнице наставничког већа ће бити организоване по потреби. 

План рада Наставничког већа може бити коригован у складу са потребама у току године. ПОсебан 
акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошкомм 
ситуацијом и донетим мерама.  
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3.6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
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План рада педагошког колегијума за школску 2021/22. годину 
 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
ПЛАЋЕЊА 

- Анализа рада у школској 2021/22. 
години 

чланови колегијума Август 2021. 
записник 

-израда предлога модела 
организације о.в. рада у скалди са 
стручним упутством за организавију и 
реализацију ов. Рада за шк. 2021/22.  

Чланови колегијума август 

Записник, 
предлог 

-Израда и усвајање плана рада 
колегијума за 2021/22. годину 
-Планирање педагошко- инструктивног 
рада (увид и надзор) 
- Планирање активности у оквиру 
школског маркетинга 
 

чланови колегијума 
 

Септембар 

Записник  

 
Педагошки колегијум води и усмерава образовно-васпитну политику школе. Као највиши стручни орган, 
има задатак да дефинише и разрађује стратегију  даљег развоја школе, рада и живота у њој.  

Током школске 2021/22. године, педагошки колегијум ће се бавити следећим питањима: 
 

✓ Школски маркетинг 

✓ Развојна стратегија школе 

✓ Процесом самоевалуације (сарадња са Тимом за самовредновање и Активом  за развојно 

планирање након усвајања извештаја рад на унапређењу уочених пропуста) 

✓ Праћењем остварености стандарда ОВ рада и исхода васпитно-образовног рада, 

✓ Критеријуми оцењивања (праћење усаглашавања критеријума оцењивања и усаглашеност са 

дефинисаним исходима о.в рада )  

✓ Праћење остваривања корелације наставних садржаја у оквиру сродних наставних предмета и 

развијање међупредметних компетенција 

✓ Усвајањем ИОП-а,праћење напредовања ученика у оквиру истих 

✓ Едукација запослених (угледни часови и стручна предавања) 

✓ Стручно усавршавање запослених (сходно ОВ стратегији школе). 

Седнице педагошког колегијума се одржавају најмање једном у полугодишту, а по потреби и 
чешће. Чланови педагошког колегијума су руководиоци стручних тимова, руководиоци стручних већа 
група сродних наставних предмета, један стручни сарадник и директор школе. 
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-Праћење рада стручних тимова 
школе: 
-Тим за самовредновање  
-Тим за школско развојно планирање 
(праћење остваривања развојног 
плана-акционог плана за 2021/22.)  
-Тим  за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 
-Вршњачки  тим 
-Стучни тим за инклузивно 
образовање 
- Професинална оријентација, 
-Тим за професионални развој и 
стручно усавршавање, 
-Тим за маркетинг 
-Тим за међупредметне компетенције 
и предузетништво 

чланови колегијума у току године 

Записник  

-Усвајање ИОП-а за школску 2021/22. 
годину 
 

чланови колегијума 
(на предлог Тима за 

инклузивно 
образовање) 

у току године 

Записник  

-Усвајање предлога избора уџбеника 
 

Чланови колегијума Друго полугодиште 

Записник  

-праћење и анализа модела о.в. рада 
у складу са стручним упутством за 
организацију и реализацију наставе –
прво тромесечје 

Чланови колегијума У току године 

Записник  

-Усвајање Плана стручног 
усавршавања  запослених за 2021/22. 

чланови колегијума септембар 
Записник  

-Евидентирање реализације  угледних 
часова и стручних предавања 
планираних у оквиру стручних већа 
наставника 

чланови колегијума у току године 

Записник  

-Анализа остварености исхода о.в. 
рада након класификационих периода 
уз евалуацију постигнућа ученика 

чланови колегијума Децембар-јун 

Записник  

-Анализа реализованих активности у 
оквиру школског маркетинга 

чланови колегијума јануар-јун 
Записник  

-Евалуација стручног усавршавања 
запослених у шк. 2021/22. 

чланови колегијума Јануар-август 
Записник  

-Анализа извештаја о резултатима 
самовредновања у школској 2021/22. 
години и представљање акционог 
плана мера за унапређење рада 

Чланови колегијума, 
руководилац тима 

за самовредновање 
јун 

Записник  
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школе 

-Анализа извештаја о реализацији 
акционог плана ШПР за шк.2021/22. 

Чланови колегијума, 
руководилац актива 

за ШРП 

Август-септембар 
2022. 

Записник  

Напомена: План рада колегијума може бити коригован у складу са потребама у току године. ПОсебан 
акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошкомм 
ситуацијом и донетим мерама.  
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IV РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 
 

 

• Директор школе 

• Помоћник директора 

• Школски одбор 

• Савет родитеља  
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Директор: Татијана Васовић Новосел 

Садржај рада Време Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

  

а) П л а н и р а њ е   и   п р о г р а м и р а њ е   

- Израда Годишњег плана рада директора  VIII  

- Израда плана набавке наставних средстава VIII Наставници, помоћник 
директора 

- Учешће у изради плана Наставничког већа VIII Педагог 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе VI,VIII Педагог, помоћник 
директора, Руководилац 

већа млађих разреда 

- Учешће у изради плана Савета родитеља школе VI,VIII Руководилац Савета 
родитеља 

- Учешће у изради плана рада Школског одбора VIII Председник шк.одбора 

-Учешће у изради  модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе  

VIII, IX 
Педагошки колегијум, тим 

за квалитет 

б) О р г а н и з а ц и ј а   р а д а   ш к о л е   

- Учешће у организацији редовне наставе и ваннаставних 
облика рада 

  

- Учешће у обезбеђивању услова за реализацију 
програма редовненаставе, ваннаставних облика и 
посебних програма 

Током 
године 

Помоћник директора, ПП 
служба 

- Учешће у подели одељењског старешинства и подели 
предмета на наставнике 

VI,VIII Педагог, Психолог 

- Учешће у нормирању радне недеље наставника, 
сарадника иосталог  особља 

VI,VIII Помоћник директора, 
педагог 

- Учешће у организацији динамике рада током школске 
године 

Током год. ПП служба 

- Учешће у организацији замене одсутних наставника Током год. Шефови смена 

- Учешће у обезбеђивању материјално – техничких услова 
за раду школи 

Током год. Рачуноводство 

-Учешће у реализацији пројеката у нашој школи: развојно 
планирање, самовредновање и програм заштите деце од 
насиља, инклузивно образовање 

Током год. Руководиоци  тимова 

-Организација отворених врата школе Прво и друго 
полугодиште 

Помоћник директора 

-Организација отворених врата за будуће прваке Друго 
полугодиште 

Учитељи будућих првака 

Презентација образовних профила у средњим школама, 
за ученике осмог разреда 

Друго 
полугодиште 

Одељењске старешине, пп 
служба 

-Организација пролећног уређења дворишта, учешће у 
конкурсу за најуређеније двориште 

Друго 
полугодиште 

 

в) Праћење и вредновање плана и програма   

 
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
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- Вођење евиденције писаног припремања наставника за 
наставу 

Недељно Дежурни наставник 

- Праћење израде годишњих и месечних планова 
наставника за све облике рада 

Месечно Педагог 

- Праћење коришћења постојећих наставних средстава Током год. Наставници 

- Праћење реализације свих облика рада у школи Током год.  

- Праћење рада наставника и ученика у боравку Током год.  

- Праћење израде распореда часова VIII,при 
промени 

Наст.  задужено за 
распоред 
Педагог 

-Праћење реализације пројеката у нашој школи: развојно 
планирање, самовредновање и програм заштите деце од 
насиља, инклузивно образовање 

Током год. руководиоци тимова 

-Праћење реализације  модела о.в. рада у складу са 
стручним упутством за организацију и реализацију 
наставе 

Током године ПП служба, помоћник 
директора, стручна већа, 

тим за квалитет, 
педагошки колегијум 

- Праћење реализације Годишњег плана рада школе Током год. Стручни сарадници 

- Праћење рада секција, друштвених организација и 
комисија 

Током год. Руководиоци и стручни 
сарад. 

- Праћење рада стручних сарадника Током год. Стручни сарадници 

- Праћење реализације садржаја посебних програма Током год. Стручни сарадници 

- Праћења вођења педагошке документације наставника Током год. Педагог 

- Праћење прописа, закона везаних за рад школе Током год. Секретар школе 

2. УНАПРЕЂИВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  
ИИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 

  

а) С а р а д њ а   с а   с т р у ч и м   с а р а д н и ц и м а   

- Израда Годишњег плана рада школе Током год. Педагог 

- Анализа рада наставника у свим облицима васпитно-
образовног рада у школи 

 Наставници,педагог 

- Анализа успеха и дисциплине ученика  Психолог, педагог 

- Анализа сарадње међу наставницима (посебно чланова 
актива) 

 руководиоци већа 

- Анализа односа ученик-наставник и наставник–ученик  Психолог, педагог 

- Извештаји о раду школе (полугодишњи, годишњи)  Педагог 

- Извештај о раду Наставничког већа, Савета родитеља 
школе и Школског одбора 

  

- Подаци за потребе школе и стручних институција ван 
школе 

Током год. Председник савета 
родитеља и председник 

школског одбора 

-Сарадња са пп службом на формирању одељења првог и 
петог разреда 

VIII ППслужба 

-Сарадња са педагогом и психологом у решавању 
приговора ученика и родитеља на оцене и васпитно-
дсциплинске мере 

Током године ПП служба 

Сарадња у истраживању актуелне о.в. праксе у школи Током године ПП служба 

-Сарадња са помоћником директора школе у набавци 
наставних средстава 

Током године Помоћник директора 

-Сарадња са у ажурирању школског сајта Током године наставник српског језика 
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б) С а р а д њ а   с а    н а с т а в н ц и м а   

- Обезбеђивање услова за реализацију појединих 
програмских садржаја, иновативних часова 

Током год. Наставници 

- Разматрање потребе за набавком нових наставних 
средстава 

Током год. Наставници, 
рачуноводство 

- Упознавање новодошлих наставника са начином рада у 
школи   

Током год. Педагог 

-Рад са наставницима приправницима и наставницима на 
замени 

Током год. Педагог 

- Израда 40-часовне радне недеље наставника  Руководиоци стручних 
већа 

- Учешће у организацији излета, посета, екскурзија 
ученика, прослава,приредби и других културних 
активности 

  

3. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА   

- Рад са ученицима који имају проблема у понашању Током год. Ученици, психолог 

- Похваљивање, награђивање и кажњавање ученика  Наставници, ПП служба 

- Обавештавање ученика о свим важним догађајима и 
активностимаважних за ученике 

Током год. Педагог 

- Учешће у испитивању узрока школског неуспеха  Током године Наставници, ПП служба 

- Учешће у раду Вршњачког тима и Ученичког парламента  Педагог и председници 
вршњачких тимова и У. 

парламента 

   

4. САРАДЊА  СА  РОДИТЕЉИМА   

- Индивидуални саветодавни рад са родитељима Током год. ПП служба 

- Упознавање родитеља о активностима школе у току 
године (Савет родитеља школе) 

Током год.  

- Испитивање интересовања и могућности родитеља за 
укључивањеу поједине облике рада 

Током год. Одељењске старешине 

-Родитељски састанци у одељењима првог и петог 
разреда 

IX Одељењске старешине 

-Родитељскисастанци у предшколскимустановама Током године ПП служба, помоћник 
директора 

   

5. ИСТРАЖИВАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ  ПРАКСЕ   

- Периодична анализа коришћења наставних средстава XII,V  

- Анализа евиденције писаног припремања наставника XII,V  

- Анализа организације дежурства наставника и ученика Месечно  

- Израда посебних прегледа, извештаја и анализа за 
потребе школеи институција ван школе 

Током год.  

   

6. РАД  У  СТРУЧНИМ  ОРГАНИМА  И  ТЕЛИМА  ШКОЛЕ   

- Учешће у раду Одељењских већа Месечно руководиоци већа 

- Учешће у раду стручних већа Месечно руководиоци већа 

- Руковођење Наставничког већа Месечно Педагог 

-Руковођење Педагошком колегијумом Према плану 
рада 

Чланови колегијума 

- Учешће у раду Савета родитеља школе Месечно ПП служба 
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- Учешће у раду Школског одбора Месечно Пред. школског одбора 

- Учешће у раду школских тимова Месећно Руководиоци тимова 

   

7. САРАДЊА  СА  СТРУЧНИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА, 
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  И  СТРУЧНО  
УСАВРШАВАЊЕ 

  

а) С т р у ч н е   и н с т и т у ц и ј е   

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Током год.  

- Актив директора општине и града Месечно  

б) Д р у ш т в е н а   с р е д и н а   

- Основне школе на општини Чукарица Током год. Директори школа 

- Предшколске установе: ,,Свети Сава”; ,,Радосно 
детињство”, "Рода", "Паметница" 

Током год.  

- Дом здравља ,,Др Симо Милошевић” Школски диспанзер Током год.  

- ПС Чукарица Током год.  

- Културне, уметничке и издавачке организације Током год.  

- Црвени крст општине Током год.  

-Сарадња са ОШ „Милоје Павловић“ Током год, 
према потреби 

 

-Сарадња са Интерресорном комисијом Током год, по 
потреби 

 

-Сарадња са заводом за јавно здравље „Милан 
Јовановић Батут“ 

Током године Помоћник директора 

в) С т р у ч н о   у с а в р ш а в а њ е   

- Праћење програма стручног усавршавања наставника и 
сарадника у школи и ван школе 

Током год. Педагог 

- Обезбеђивање услова за реализацију програма стручног 
Усавршавања 

Током год.  

- Лично усавршавање Током год.  

-Интерни и екстерни маркетинг Током год.  

   

8. ВОЂЕЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

- План и програм рада (годишњи) Годишње  

- Дневник рада Дневно  

- Извештаји, анализе, табеларни прикази и сл. Током год.  

О С Т А Л О   

- Праћење рада помоћно-техничког и административног 
особља 

Током год. Секретар школе 

- Сарадња са административним особљем у школи Током год.  

 
С а р а д њ а   с а   с е к р е т а р о м   ш к о л е 

  

- Анализа закона, прописа, правилника у вези са радом 
школе 

Током год. Секретар школе 

- Прати вођење документације школе Током год. Секретар школе 

- Пријем нових радника Током год. Секретар школе 

-Пријем нових ученика Током год. Секретар школе 

 
С а р а д њ а    с а   ш е ф о м   р а ч у н о в о д с т в а 
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- Материјално-финансијско пословање школе Током год. Шеф рачуноводства 

- Периодични обрачуни, завршни рачуни  Шеф рачуноводства 

 
С а р а д њ а    с а   б л а г а ј н и к о м   ш к о л е 

  

- Исплата личних доходака Током године Благајник 

- Ажурирање базе ЈИСП Током године Благајник 

 
С а р а д њ а   с а   п о м о ћ н о – техничким особљем   
ш к о л е 

  

- Чишћење просторија школе и терена око школе Током год. Хигијеничарке 

- Хигијена у школи Током год. Секретар школе 

-Дневно планирање одржавања хигијене у школи Током год.  

 
С а р а д њ а   с а   д о м а р о м   ш к о л е 

  

- Текуће одржавање Током год. Домар 

- Поправке Током год. Домар 
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Помоћник директора:   

Садржај 
Време 

реализације 
Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ  И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ  РАДА 

  

- Израда Годишњег  плана рада  помоћника директора август Директор школе 

- Учешће у планирању набавке неопходних наставних 
средстава У токугодине 

Наставници,директор, 
рачуноводство 

- Учествовање у планирању и припремању различитих 
образовно-васпитних активности 

У току године 
Директор, 

наставници, педагог 

-Учешће у организацији замене одсутних наставника 
У току године 

Дирекрор, шефови 
смена 

- Учешће у изради  модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе 

август Директор школе 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

  

-Праћење реализације о.в. процеса у школи 
-Праћење коришћења постојећих наставних средстава 
-Праћење реализације пројеката на нивоу школе 
-Праћење рада у продуженом боравку 
-праћење поштовања прописа везаних за рад школе 

У току године Директор, пп служба 

-праћење реализације модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе 

Током године 
Директор школе, пп 
служба, наставници 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

-Учешће у организовању различитих програмских садржаја, 
иновативних часова 

У току године 
Наставници, 

директор, педагог 

- Учешће у организовању посета културним и научним 
установама У току године 

Предметни 
наставници, директор 

школе 

- Педагошки-инструктивни рад У току године Наставници, педагог 

4.РАД СА УЧЕНИЦИМА   

-- Обавештавање ученика о свим важним догађајима и 
активностима важним за ученике 

У току године 
Директор, 

наставници, педагог 

-Учешће у организовању различитих програмских садржаја 
У току године 

Наставници, директор 
школе 

-Учешће у организовању посета установама културе и 
образовања 

У току године 
Наставници, директор 

школе 

5. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА   

- Сарадња са директором школе, стручним већима наставника 
у вези са набавком потребних наставних средстава 

У току године 
 
 

 
4.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
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-Сарадња на припреми и организовању кулурних активности 
школе (приредбе, изложбе и презентације) 

У току године  

-Сарадња приликом израде промотивног материјала школе 
поводом уписа будућих првака у школу (израда флајера, 
постера, писама и сл), рад на изради материјала који ће бити 
коришћен приликом прославе Савиндана, Дана школе и других 
важних датума који се обележавају у школи 

У току године Тим за маркетинг 

-Сарадња са стручним већима, стручним сарадницима и 
директором у организацији наставе 

У току године  

6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

-Рад у тиму за маркетинг Јун-
септембар 

Директор чланови 
тима 

-Рад у тиму за обезбеђивање квалитета рада установе Јун-септем. Директор, чланови 

-Учешће у раду актива за развој Школског програма У току године Чланови тима 

-Учешће у раду Педагошког колегијума  чланови 

-Тим за спровођење Завршног испита 
Април-јул 

Директор школе, 
наставници 

7. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА  

  

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Школска управа Београд, Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту 

У току године  

- Основне школе на општини Чукарица У току године  

- Предшколске установе: „Свети Сава”; „Радосно детињство”, 
"Рода" 

У току године 
 

- Дом здравља „Др Симо Милошевић” школски диспанзер У току године  

- Културне, уметничке и издавачке организације У току године  

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
 

- План и програм рада (годишњи) У току године  

- Учествовање на седницама стручних органа школе 
(Педагошки колегијум, наставничког већа, стручног већа) 

У току године 
 

- Учествовање на семинарима и стручним саветовањима  У току године  
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време Садржај и активности Носиоци  Начин         
праћења 

Септембар 

-Разматрање и усвајање Извештаја о 
реализацији годишњег плана рада школе у 
школској 2020/21. 

-Разматрање и усвајање Извештајa о раду 
директора школе у школској 2020/21. 

-Извештај о стручном усавршавању 
запослених у школској 2020/21. години 

-Извештај о реализацији ЗИ у шк. 2020/21. 
години 

-Доношење Годишњег плана рада школе за 
школску 2021/22. годину; 

- Доношење Годишњег плана стручног 
усавршавања за 2021/22. 

-Упознавање са Оперативним планом 
реализације о.в. рада за шк. 2021/22.  

-Разматрање и усвајање Извештаја о 
реализацији ШРП-а   за 2020/21. са освртом на 
реализацију петогодишњих циљева 

-Доношење ШРП за период 2021-2024. годину 
са акционим планом за  2021/22. 

- Осигурање ученика 
-Извештај о спровођењу мера заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које реализује школа 
-избор представника за учешће у процесу 
самовредновања рада школе 

-избор представника за учешће у раду актива 
за ШРП и тиму за самовредновање рада школе 

-Разно  

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

Новембар -Извештај о успеху ученика на крају првог 
тромесечја школске 2021/22. Године 

-анализа модела о.в. рада у складу са 
стручним упутством за организацију и реализацију 
наставе 

-Извештај о спровођењу мера заштите и 
безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које реализује школа 

-Разно 

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

Јануар  -Усвајање пописа благајне, инвентара 
- Усвајање предлога финансијског плана  за 

2022. 
-Извештај о спровођењу мера заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и 

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

 
4.3.  ШКОЛСКИ ОДБОР 
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свих активности које реализује школа 
-разно  

Фебруар 

-Информација о реализацији наставног плана 
и програма на крају првог полугодишта, успех 
ученика на крају првог полугодишта; 

- анализа модела о.в. рада у складу са 
стручним упутством за организацију и реализацију 
наставе у току првог полугодишта 

-Завршни рачун – разматрање и усвајање; 
- Извештај о раду школе за прво полугодиште  
- Извештај о раду директора школе. 
-Извештај о спровођењу мера заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које реализује школа 

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

Април 

- Припреме за  прославу Дана школе. 
- Успех ученика на трећем класификационом 

периоду; 
- анализа модела о.в. рада у складу са 

стручним упутством за организацију и реализацију 
наставе 

- Прослава Дана школе,19.05.2022. 
-Извештај о спровођењу мера заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које реализује школа 

-разно 

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

Јун 

     -Информација о оставривању наставног плана 
и програма и успеха ученика на крају наставне 
године; 
- анализа модела о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију наставе 
на крају другог полугодишта 
-Доношење школског програма за први и други 
циклус о.в. рада, за период 2022-2026. 

-План текућег одржавања школе за време 
летњег распуста; 

-Усвајање извештаја о спроведеним 
екскурзијама и настави у природи; 

-Усвајање Извештаја о процесу 
самовредновања у школској 2021/2022. години 

-Извештај о спровођењу мера заштите и 
безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које реализује школа 

-Разно 

Директор, 
чланови шк 
одбора 

записник 

Напомена: План рада Школског одбора  може бити коригован у складу са потребама у току године. 
ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са 
епидемиолошкомм ситуацијом и донетим мерама. 
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Време  и садржај активности  Носиоци Начин 
праћења 

Септембар    

- Верификација нових чланова 
- Извештај о раду Cавета родитеља школе за школску 2020/21. 
годину 
-Избор председника, заменика, записничара Савета родитеља 
школе, преставника за општински Савет родитеља 
-Упознавање родитеља са пословником о раду Савета 
родитеља 
-Упознавање родитеља са школским календаром и са 
динамиком рада у школској 2021/22. години 
- Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2021/22. 
годину 
-избора представника за учешће у процесу самовредновања 
рада школе 
-избор представника за учешће у раду актива за ШРП 

Директор 
Пред. савета 

Записник  

-Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада 
школе за школску 2020/21. годину (са посебним освртом на 
успех ученика, резултате са такмичења, резултате на завршном 
испиту, неоправдане изостанке) 

Предс. Савета Записник  

-Резултати са завршног испита школске 2020/21. године Директор  Записник  

-Разматрање Извештаја о раду директора у школској 
2020/21.години 

Чланови савета Записник  

-Извештај о реализацији акциониг плана ШРП-а за 2020/21. 
годину са освртом на реализацију петогодишњих циљева ШРПа 

Директор Записник  

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. 
годину . 

Директор Записник  

Упознавање чланова Савета са новим ШРП за период 2021-
2024. године и акционим планом за 2021/22. 

Директор  Записник  

-Упознавање са моделом организације о.в. рада у складу са 
стручним упутством за организацију и реализацију о.в. рада у 
шклској 2021/22. години 

Директор 
 

Записник  

-Упознавање са Годишњим планом стручног усавршавања 
запослених за  2021/22.годину 

Директор  Записник  

- Слободне наставне активности у школској 2021/22. години Директор  Записник  

- Формирање комисије за отварање понуда за осигурање 
ученика  

Директор Записник  

-Давање сагласности на програм и организовање екскурзија 
ученика од 5. до 8.разреда и настава у природи за ученике од 1. 
до 4. разреда  

Директор, Члан 
савета 

Записник  

-Доношење одлуке о висини наставничке дневнице Директор, Члан 
савета 

Записник  

-Безбедност ученика Родитељи Записник  

 
4.4.  САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
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-Разно: обезбеђење Директор Записник  

Новембар    

-Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог 
периода 

директор Записник  

-Упознавање родитеља са програмом превенције  заштите  
ученика од насиља 

Руководилац Тима Записник  

-Родитељи и њихова помоћ школи (помоћ родитеља у 
реализацији програма, 
 уређења школе, друштвено – корисног рада, помоћ у стварању 
материјалнихуслова за рад, родитељи у својству предавача за 
родитеље, наставнике, ученике и сл.) 

Родитељи 

Записник  

-Програм професионлне оријентације за ученике 8. разреда- 
учешће родитеља 

Члан тима 
Записник 

-Анализа модела организације о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију о.в. рада у шклској 
2021/22. години 

Директор 
 

Записник 

-разно   Записник 

Фебруар   

- Извештај о раду школе у I полугодишту школске 2021/22. 
године 
-Извештај о раду  директора школе у  првом полугодишту 
школске 2021/22. 

Директор Записник 

-  Успех и дисциплина у току првог полугодишта школске 
2021/22. 

директор Записник 

-Безбедност ученика Директор Записник 

-разно    

Април    

Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 
периода 

Директор  Записник  

-Припреме за реализацију Завршног испита Директор Записник 

-Договор око Прослава мале матуре Чланови савета Записник 

-Уџбеници за наредну школску годину Директор  Записник 

- Извештај о здравственом стању ученика након систематских 
прегледа 

Директор , школски 
лекар 

Записник 

-Анализа модела организације о.в. рада у складу са стручним 
упутством за организацију и реализацију о.в. рада у шклској 
2021/22. години 

Директор 
 

Записник 

Јун   

-Резултати ученика на такмичењима и јавним наступима Директор Записник 

-Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у 
природи 

Директор, 
родитељи 

Записник  

-Распоред смена за наредну школску годину Директор Записник  

-Упознавање са извештајем о самовредновању рада школе у 
школској 2021/22. години 

Директор Записник  

-упознавање Школским програмом за први и други циклус о.в. 
рада за период 2022-2026. 

Директор, 
родитељи 

Записник  
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-разно   Записник  

Напомена: Састанцима савета родитеља школе присуствују: Наставници школе у зависности од теме 
састанка и гости по позиву. 

План рада Савета родитеља  може бити коригован у складу са потребама у току године. 
ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са 
епидемиолошкомм ситуацијом и донетим мерама.  
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V   ГОДИШЊИ  ПЛАНОВИ  РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА : 

 
 
 

• Педагошко-психолошка служба 

• Школски библиотекар 
 
 

НАПОМЕНА: Планови рада стручних сарадника  прилагођаваће се и  кориговати у току школске 
године  у складу са потребама. Рад ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним 
питањима. Пре свега ће се узимати у обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком 
ситуацијом у земљи у складу са којом ће се и прилагођавати реализација о.в. процеса. 
 
У случају ванредних околности рад стручних сарадника  биће, пре свега, прилагођен актуелним 
потребама ученика, родитеља и запослених. 
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Педагог школе: Бојана Спасојевић 
Психолог школе: Јулија Малка 
Област: Планирање и програмирање о.в. рада 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Израда Годишњег плана 
рада пп службе 

Педагог и 
психолог  

август 2021. 
године 

 
Израђен план 

рада 

Израда месечних 
планова рада 

Педагог и 
психолог 

континуирано у 
току године,на 
почетку месеца 

 
Изађени 
месечни 
планови 

Недељна 
операционализација 
послова 

Педагог и 
психолог 

континуирано у 
току године 

 
Увид у недељне 

планове 

Учешће у  изради 
Годишњег плана рада 
школе за школску 
2021/22. 

Педагог 
психолог 

јун-август 
Директор, чланови 
наставничког већа 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Учешће у изради 
Годишњег плана 
стручног усавршавања 

Педагог  

Септембар  

Директор, 
наставници, 

руководиоци стручних 
већа, тим за 

професионални 
развој 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Помоћ у изради планова 
рада стручних већа и 
тимова школе 

Педагог  
психолог јун-август 

Руководиоци већа и 
актива 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Помоћ у изради планова 
рада одељенских  већа, 
одељенских заједница и 
начина остваривања 
сарадње са породицом 

 

јун-август 
Руководиоци већа, 

одељењске 
старешине 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Помоћ у изради 
програма рада шк. 
организација и Ђ. 
парламента 

 

јун-август 
Руководиоци, 

наставник 
координатор 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Учешће у изради 
планова рада 
Наставничког већа и 
Педагошког колегијума 

Педагог  
психолог 

Август Директор 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Помоћ наставницима у 
изради годишњих и 
месечних планова рада 
наставника  

Педагог  
Август, у току 

године 
Предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Помоћ наставницима у Педагог Август, у току Предметни Евиденција о 

 
5.1.  ПП СЛУЖБА  
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изради планова 
додатног, допунског 
рада, плана рада 
секција, рада 
одељенског старешине 

Психолог године наставници, 
одељењске 
старешине 

раду 
извештај 

Учешће у подели 
одељенских 
старешинстава 

Педагог 
Психолог  Август Директор  

Евиденција о 
раду 

извештај 

Учешће у 
распоређивању 
новодошлих ученика  

Педагог 
Психолог у току године Психолог 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Учешће у изради п. 
профила и 
индивидуалних планова 
о.в. рада и усклађивању 
програмских захтева са 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика 

Педагог 
Психолог 

у току године наставници 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Пружање помоћи 
наставницима у 
непосредном 
припремању за рад 

педагог 

у току године 
Предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Пружање помоћи 
наставницима приликом 
планирања иновативних 
облика наставе и других 
облика ов рада 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Учешће у изради личних 
планова 
професионалног развоја 
наставника (планови 
стручног усавршавања) 

Педагог 
Психолог 

Септембар 
Предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду 

извештај 

Област: Праћење и вредновање о.в. рада 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Евиденција и анализа 
годишњих планова 
рада наставника 

Педагог  
Август 2021.  

Евиденција о 
раду 

 

Евиденција и анализа 
оперативних планова 
рада наставника 

Педагог 
континуирано у 

току године 
 

Евиденција о 
раду 

 

Посете часовима 
редовне наставе: 

• Први разред- 
праћење 
адаптације 
ученика на 
школу (две 
посете по 

Педагог 
психолог 

Октобар- мај Учитељи 

Евиденција о 
раду 

Чек листе 
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полугодишту) 

Посете часовима 
редовне наставе: 

• Пети разред- 
праћење 
адаптације 
ученика на 
предметну 
наставу и нове 
одељенске 
колективе (две 
посете по 
полугодишту) 

Педагог 
Психолог 

 

Октобар- мај Oдељ. Старешине 

Евиденција о 
раду 

Чек листе 

Посете часовима 
редовне наставе: 

• Четврти 
разред- 
припрема за 
предметну 
наставу (једна 
посета по 
полугодишту) 

Педагог 
Психолог 

Октобар- мај Психолог, учитељи 

 

Посете часовима 
редовне наставе: 

• II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII разред- 
праћење 
одељења ( по 
једна посета у 
полугодишту 

Педагог 
Психолог 

Октобар- мај 
Предметни 

наставници,психолог 

Евиденција о 
раду 

Чек листе 

Посете часовима 
редовне наставе: 

• Праћење стила 
рада 
наставника, 
реализације 
наставног 
процеса и 
ефеката 
иновативних 
активности и 
нових облика 
рада 

Педагог 
Психолог 

Октобар- мај  

Евиденција о 
раду 

Чек листе 

Праћење рада 
приправника и 
наставника на замени 

Педагог 
Психолог У току године Директор 

Евиденција о 
раду 

Чек листе 

Праћење напредовања 
ученика у току школске 
године 

Педагог 
Психолог 

Континуирано у 
току године 

Психолог, одељ. 
Старешине 

 

Анализа успеха и Педагог Класификациони Психолог, наставници, Евиденција о 
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дисциплине ученика на 
класификационим 
периодима 

Психолог периоди директор раду 
извештај 

Праћење напредовања 
ученика у оквиру 
израђених планова 
додатне подршке о.в. 
рада 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Предметни наставници, 
одељењске старешине  

Евиденција о 
раду 

извештај 

Провера савладаности 
технике читања 
(мерење читања) и 
писања у одељењима I 
разреда  

Педагог 
Психолог 

Друго полугодиште Учитељи 

Евиденција о 
раду, инструмент 

за 
мерење(тестови), 
анализа, извештај 

Провера савладаности 
технике читања и 
разумевања 
прочитаног у функцији 
самосталног учења у 
одељењима II, III, IV 
разреда 

Педагог 
Психолог Четврти разред-

децембар 
Други и трећи 

разред у току марта 
и априла 

Учитељи 

Евиденција о 
раду, инструмент 

за 
мерење(тестови), 
анализа, извештај 

Провера остварености 
образовних исхода у I 
разреду и поређење са 
резултатима на тесту 
процене зрелости за 
полазак у школу 

Педагог 
Психолог 

мај-јун  Учитељи 

Евиденција о 
раду, инструмент 

за 
мерење(тестови), 
анализа, извештај 

Праћење успеха 
ученика осмог разреда 
на Завршном испиту 

Педагог 
Психолог Август  

Предмети наставници, 
Одељенске старешине,  

Евиденција о 
раду, извештај 

Утврђивање узрока шк. 
неуспеха ученика и 
предлагање 
адекватним мера 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Одељењске 

старешине, предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду, извештај , 
записници о. и 

стр. Већа 

Праћење адаптације 
ученика на пети 
разред, предметна 
настава, већи број 
предмета и нове 
наставнике 
(анктирање, посете 
часовима, прикупљање 
мишљења наставника) 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Предметни наставници, 
Одељенске старешине 

Евиденција о 
раду, извештај , 
записници о. и 

стр. Већа 
Евиденција о 

посетама 
одељењима и 

дневницима рада, 
анкете и анализа 

анкете 

Праћење поступака и 
критеријума 
оцењивања ученика 

Педагог 
Психолог 

у току године Наставници 

Евиденцијса о 
раду 

записници о. и 
стр. Већа 

Учешће у и 
спровођење акционих 
истраживања о.в. 

Педагог 
Психолог 

у току године, 
према потреби 

 
Изађени 

инструменти, 
анализе, 
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праксе према уоченим 
потребама 

евиденција о 
раду 

Учешће у 
истраживањима у 
оквиру процеса 
самовредновања, као и 
у оквиру актива за 
ШРП 

Педагог 
Психолог 

Током године Чланови тима и актива 

Продукти 
активности: 

инструменти, 
извештаји, 

анализе 

Учешће у изради 
полугодишњег и 
Годишњег извештаја о 
раду школе 

педагог 

Јун-август Помоћник директора 

Евиденција о 
раду, извешта  

Анализа сопственог 
рада у току године и 
израда Годишњег 
извештаја сопственог 
рада 

Педагог 
Психолог 

Јун  

Извештај о раду 

Учешће у раду 
комисије за проверу 
савладаности програма 
увођења у посао 
наставника 
приправника 

Педагог 
Психолог 

у току године Директор, ментор 

Записници 
комисије 

Учешће у припреми 
угледних часова и 
праћење ефеката 
иновативних поступака 
кроз постигнућа и 
мотивацију ученика за 
рад и учење  

Педагог 
Психолог 

у току године 
Учитељи, предметни 

наставници 

Евиденција о 
раду 

     

Област: Рад са наставницима 

Активности Носиоци Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Пружање помоћи 
наставницима у изради 
годишњих, месечних 
планова рада и 
дневних припрема за 
рад 

Педагог 

У току године Наставници 

Евиденција о 
раду записници 
о. и стр. Већа 

Праћење начина 
вођења педагошке 
документације 
наставника 

Педагог 

У току године  

записници о. и 
стр. Већа, 

евиденција о 
раду 

Пружање помоћи 
наставницима у 
прилагођавању метода 
и облика рада 
специфичностима 
узраста, одељења и 

Педагог 
Психолог 

континуирано у 
току године 

Наставници 

Евиденција о 
раду записници 
о. и стр. Већа 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

98 

 

поједних ученика 

Пружање помоћи 
наставницима у 
примени исхода о.в. 
рада 

Педагог 
континуирано у 

току године 
Наставници 

Евиденција о 
раду записници 
о. и стр. Већа 

Помоћ наставницима у 
организацији наставног 
процеса и начинима 
проверавања 
ученичких постигнућа у 
циљу изградње 
фунционалних знања 

Педагог 
 

У току године Наставници 

Евиденција о 
раду записници 
о. и стр. Већа 

Пружање помоћи 
наставницима у 
осмишљавању рада са 
ученицима којима је 
потребна додатна 
подршка 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Наставници, 

психолог 

Евиденција о 
раду  

Индивидуални 
саветодавни разговори 
наставницима након 
обављене посете часу 
(анализа реализације, 
предлог поступака 
самоевалуације и 
унапређења) 

Педагог 
Психолог 

У току године Наставници 

Евиденција о 
раду 

Помоћ у планирању 
стручног усавршавања 
(избор семинара, 
осмишљавање 
угледних часова и 
избор стручних тема) 

Педагог 
Психолог 

Август- септембар Наставници 

Евиденција о 
раду, планови 

СУ 

Рад са приправницима 
у процесу увођења у 
посао и припреми 
полагања испита за 
лиценцу 

Педагог 
Психолог 

У току године Наставник-ментор 

Евиденција о 
раду 

Упознавање 
одељенских старешина 
и одељенских већа са 
специфичностима 
нових ученика 

Педагог 
Психолог 

I и V разред- 
септембар, у току 
године за ученике 
који пристижу из 

других школа 

 
Психолог 

Евиденција о 
раду записници 

о. Већа 

Помоћ одељенским 
старешинама  
планирању и 
реализацији појединих 
садржаја ЧОС-а 

Педагог 
Психолог 

У току године  

Евиденција о 
раду, материјал 

за ЧОС 

Подршка наставницима 
у остваривању 
сарадње са породицом 

Педагог 
Психолог у току године 

Наставници,  
психолог 

Евиденција о 
раду 
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Пружање помоћи 
наставницима у 
коришћењу различитих 
метода, техника и 
инструмената 
оцењивања и примени 
Правилника о 
оцењивању 

Педагог 
Психолог 

у току године Наставници 

Евиденција о 
раду, записници 

већа 

Учешће у појачаном 
васпитном раду  

Педагог 
Психолог 

У току године 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 

одељенске 
старешине 

Извештај Тима,  
 

Евиденција о 
раду  

Учешће у спровођењу 
плана заштите ученика  

Педагог 
Психолог 

У току године  

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 

одељенске 
старешине 

Извештај Тима,  
 

Евиденција о 
раду 

Стална сарадња са 
наставницима у 
остваривању циљева и 
задатака проф. 
оријентације 

Педагог 
Психолог 

У току године Наставници  

Евиденција о 
раду  

Координација у изради 
педагошких профила 

Педагог 
Психолог 

Прво тромесечје  
Одељенске 

старешине, учитељи 

Евиденција о 
раду, педагошка 
документација 

наставника, 
документација 

ТИО тима 

Координација у 
реализацији ИОП-а за 
ученике са тешкоћама 
у развоју 

Педагог 
Психолог 

Током године 

Одељенске 
старешине, 
учитељи,  

предметни 
наставници  

Евиденција о 
раду, педагошка 
документација 

наставника, 
документација 

ТИО тима 

Упознавање 
одељенских старешина 
1. и 5. разреда са 
карактеристикама 
ученика 

Педагог 
Психолог 

Септембар  
Учитељи, одељ. 

старешине 5. 
разреда 

Евиденција о 
раду  

Пружање помоћи у 
идентификовању 
надарених ученика , 
предлагање програма 
за подстицање и 
усмеравање њиховог 
развоја  

Педагог 
Психолог 

Током године 

Одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду, педагошка 
документација 

наставника  

 
Област: Рад са ученицима 

Активности Носиоци  Време реализације Сарадници Начин праћења 

Утврђивање зрелости 
за полазак у школу 

Педагог 
Психолог 

Април-мај-јун, 
уколико се укаже 

 
Евиденција о 
раду, досијеи 
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потреба ученика 

Утврђивање зрелости 
за превремен полазак 
у школу  

Психолог  
Април-мај-јун  

Евиденција о 
раду, досијеи 

ученика 

Структуирање 
одељења  првог 
разреда  

Педагог 
Психолог Август   

Евиденција о 
раду  

Праћење адаптације 
ученика првог 
разреда 

Педагог 
Психолог 

континуирано у току 
године 

Учитељи 
Евиденција о 

раду, чек листе 

Праћење адаптације 
ученика  петог 
разреда 

Педагог 
Психолог На почетку године 

Учитељи, предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду, чек листе, 

резултати анкете 

Анкетирање ученика 
петог разреда (тема: 
Пети разред) 

Педагог  
Октобар-новембар 

Одељенске 
старешине 

резултати анкете 

“Учесталост 
различитих облика 
насиља у 
одељењима”-
истраживање 

Психолог  

Током године  

Одељенске 
старешине, чланови 

тима та зсштиту, 
педагог 

Извештај  

Реализација „Техника 
учења“ у одељењима 
петог разреда 

Педагог 
Прво полугодиште 

Одељенске 
старешине 

Евиденција о 
раду, дневници 

о.в. рада 

Реализација „Техника 
учења“ у одељењима 
четвртог разреда 

Педагог 
Друго полугодиште Учитељи 

Евиденција о 
раду, дневници 

о.в. рада 

Реализација „Техника 
учења“ у одељењима 
другог и трећег 
разреда 

Педагог 
Крај првог, почетак 
другог полугодишта 

Учитељи 

Евиденција о 
раду, дневници 

о.в. рада 

Радионица“Вођена 
фантазија”  

Психолог  
Током године  Учитељи  

Евиденција о 
раду, дневници 

о.в. рада 

Реализација 
превентивно-
едукативно-васпитних 
садржаја у 
одељењима или као 
део активности 
тимова и ученичких 
организација 

Педагог 
психолог 

У току године 

Одељењске 
старешине, 
наставници, 

психолог, 
руководиоци тимова 

и организација 

Евиденција о 
раду, дневници 

о.в. рада 
записници 

Критеријумско 
тестирање ученика I 
разреда 

Педагог 
психолог 

Друго полугодиште Учитељи 

Инструменти за 
тестирање, 

извештај, досијеи 
ученика 

Мерење читања и 
писања у одељењима 
I разреда 

Педагог 
психолог 

У току године Учитељи , психолог 

Инструменти за 
тестирање, 

извештај, досијеи 
ученика 
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Мерење читања и 
разумевања 
прочитаног у 
функцији самосталног 
учења у одељењима  
II, III, IV разреда 

Педагог 
психолог 

У току године Учитељи, психолог 

Инструменти за 
тестирање, 

извештај, досијеи 
ученика 

Учешће у програму 
професионалне 
оријентације ученика 
VIII разреда: 
- учешће у раду Тима 
за професионалну 
оријетацију, 
индивидуални 
саветодавни рад са 
ученицима у вези са 
процесом избора 
школе, сарадња са 
средњим школама 

Педагог 
Психолог 

 
 
 
 

У току 
године,октобар- мај, 

по потреби 

Одељењске 
старешине, 
професори 
грађанског 
васпитања, 

психолог, директор  

Евиденција о 
раду, записници 

тимова, 
евиденција у 

дневницима о.в. 
рада 

Учешће у 
активностима 
Ученичког 
парламента и других 
ученичких 
организација 
Учешће у раду 
Вршњачког тима 

Педагог 
Психолог 

у току године-по 
потреби 

Наставник –
координатор 

Записници  

Помоћ ученицима у 
укључивању и 
унапређивању 
ваннаставних и 
ваншколских 
активности, 
активности у 
слободно време, 
активности 
различитих 
организација итд. 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Предметни 
наставници 

Евиденција о 
раду 

Пружање помоћи и 
подршке ученицима у 
остваривању 
сопствених 
потенцијала и 
отклањању узрока 
школског неуспеха 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Предметни 
наставници, 
родитељи 

Евиденција о 
раду 

Појачан васпитни рад 
са ученицима који 
врше повреду 
правила понашања 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Предметни 
наставници, 

психолог 

Евиденција о 
раду 

Помоћ ученицима у Педагог у току године Предметни Евиденција о 
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превазилажењу 
међусобних 
конфликата 

Психолог наставници, 
психолог 

раду 

Рад са ученицима у 
оквиру израђених 
планова 
прилагођавања  о.в. 
рада 

Педагог 
Психолог 

у току године 
Предметни 
наставници, 

психолог 

Евиденција о 
раду 

Саветодавни рад са 
ученицима – нови 
ученици, поновци, 
ученици којима је 
потребна помоћ у 
учењу, ученици са 
проблемима у 
понашању, 
професионална 
оријентација ученика 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Психолог, 

наставници, 
родитељи ученика 

Евиденција о 
раду 

Индивидуални 
саветодавни рад са 
ученицима, на 
иницијативу самих 
ученика по питању 
различитих тема 

Педагог 
Психолог 

у току године  

Евиденција о 
раду 

Утврђивање 
способности, 
склоности и 
интересовања 
ученика за избор 
будућег занимања  

Психолог  

Новембар-мај  Ученици 8. разреда  

Евиденција о 
раду  

Интервју и 
професионално 
саветовање ученика  

Психолог 
Новембар-мај Ученици 8. разреда 

Евиденција о 
раду  

Праћење формирања 
и рада Ђачког 
парламента  

Педагог 
Психолог Током године 

Координатор Ђачког 
парламента  

Евиденција о 
раду 

Тестирање ученика 
ниско развојног 
потенцијала у циљу  
евентуалног 
покретања предлога 
за организацију 
потребне додатне 
подршке у раду 

Психолог  По потреби  
 

Педагог, одељенске 
страешине 

Евиденција о 
раду, Досијеи 

ученика  

Област: Рад са родитељима 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Анкетирање и 
интервјуисање родитеља 
првака у циљу добијања 

Педагог 
Психолог У току године 

Родитељи будућих 
ученика  

Досијеи ученика 
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релевантних података 
неопходих за праћење и 
разумевање адаптације 
ученика 

Анкетирање и 
интервјуисање родитеља 
новопридошлих ученика 

Педагог 
Психолог континуирано у 

току године 
 

Анкете, досиеи 
ученика, 

евиденција о 
раду 

Учешће у реализацији 
родитељских састанака у 
току године: 

• Са родитељима 
ученика првог и петог 
разреда на тему 
упознавања са 
правилима живота и 
рада у школи 

• За родитеље ученика 
првог разреда на 
тему „У чему се 
огледа родитељска 
помоћ у адаптацији 
на школу и учењу“ 

• За родитеље петог 
разреда на тему 
„Подршка ученицима 
у адаптацији на 
предметну наставу“ 

• За родитеље ученика 
осмог разреда на 
тему 
„Професионална 
оријентација“ 

• За родитеље ученика 
четвртог разреда на 
тему „Подршка 
ученицима у 
адаптацији на 
предматну наставу“ 

• Са родитељима 
будућих првака у 
вртићима на 
Бановом брду на 
тему „Припрема и 
полазак у школу“ 

• Родитељски 
састанци у току 
године према 
исказаној потреби 

*План садржи предлог 
неких од тема, а 
састанци ће се 
реализовати према 
потреби и позиву 

Педагог 
Психолог 

током године, по 
потреби 

Одељењске 
старешине, 
директор 

записници 

Пружање подршке 
родитељима у раду са 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Одељењски 
старешина 

Евиденција о 
раду 
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децом са: 
-тешкоћама у учењу, 
-развоју, 
- проблемима у 
понашању  
–у процесу  
професионалне 
оријентације 
-у укључивању деце у 
ваннаставне и 
ваншколске активности 

Учешће у раду Савета 
родитеља 

Педагог 
Психолог По потреби 

Руководилац 
Савета родитеља, 

директор 

записници 

Индивидуални 
саветодавни рад  са 
родитељима према 

исказаној потреби у току 
године 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Одељењски 
старешина 

Евиденција о 
раду 

Област: Рад са директором школе и осталим стручним сарадницима 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Редовна размена 
информација са 
директором и 
помоћником 
директора  

Педагог 
Психолог 

У току године  

Евиденција о раду 

Заједничко 
планирање 
одређених активности 
из живота и рада 
школе 

Педагог 
Психолог 

континуирано у 
току године 

Директор, помоћник 
директора 

Евиденција о раду 

Сарадња са 
директором по 
питању приговора и 
жалби ученика и 
њихових родитеља на 
оцене из предмета и 
владања 

Педагог 
Психолог континуирано у 

току године 
 
 
 

 
 
 
 

записник 

Сарадња са  
директором у 
формирању одељења 
првог разреда 

Педагог 
Психолог Август-према 

исказаној потреби 
Психолог носилац 

активности 

евиденција о 
раду, формирана 

одељења 

Сарадња са и 
директором у 
одређивању 
одељенских 
старешинстава 

Педагог 
Психолог 

Јун-Август  

евиденција о 
раду, подељења 

старешинства 

Сарадња са 
директором у изради 

Педагог 
Психолог 

Јун-август Директор школе 
Продукти 

активности 
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школске докуметације 

Родитељски састанци 
у вртићима на 
Бановом брду са 
директором школе 

Педагог 
Психолог 

По потреби 
Директор школе, 

психолог 

Записници  

Родитељски састанци 
са родитељима 
ученика  

Педагог 
Психолог У току године 

Директор, психолог, 
одељењске 
старешине 

записници 

Сарадња са 
директором на 
планирању 
активности у 
унапређењу 
организације рада 
школе  

Педагог 
психолог 

Током године  

Запослени у школи  

Заједничко учешће са 
директором у провери 
савладаности 
програма увођења у 
посао  

Педагог 
Психолог 

У току године  
Други чланови 

комисије  

Записници  

Област: Рад у стручним органима и тимовима школе 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин 
праћења 

Учешће у раду 
Наставничког већа 
-посебни задаци: 

• Анализа успеха и 

понашања ученика на 

класификационим 

периодима у току 

године 

• Питања релевантна за 

школску праксу и 

реализацију о.в. рада 

Педагог 
Психолог 

У току године 

Руководиоци 
одељенских већа, 

наставни задужен за 
статистику,предметни 
наставници, наставник 
задужен за статистику 

записници 

Учешће у раду 
Одељенских већа: 
-посебни задаци: 

• Резултати 

критеријијумског 

тестирања ученика I 

разреда 

• Резултати мерења 

читања у I, II, III, IV 

разреду 

• Праћење ученика 

првог и петог разреда 

Педагог 
Психолог 

континуирано у 
току године 

Руководиоци већа 

Записници, 
продукти 

активности 
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• професионална 

оријентација, 

• подршка у учењу, 

технике учења 

• додатна подршка у 

раду, прилагођавање 

односно измена 

метода и садржаја 

рада 

• успех и понашање 

ученика на 

класификационим 

периодима у току 

године 

• педагошка 

документација  

Учешће у раду Стручних 
већ и актива 
-Посебни задаци: 

• консултације у изради 

планова стручног 

усавршавања 

наставника и вођењу 

евиденције о истом 

• праћење напредовања 

ученика у оквиру 

предмета, 

остваривање исхода 

о.в рада 

Педагог   

континуирано у 
току године 

Руководиоци већа, 
предметни наставници 

Записници, 
продукти 

активности 

Учешће у раду Педагошког 
колегијума 

Педагог 
Психолог 

У току године Чланови колегијума 
записници 

Учешће у раду школских 
тимова 

• Тим за 
самовредновање  

• Актив за школско 
развојно 
планирање 

• Тим за инклузивно 
образовање 

• Тим за Проф. 
оријентацију 

• Тим за заштиту 
ученка од з.з.н. 

• Сарадња са 

Педагог 
Психолог   

У току године Руководиоци тимова 

Записници 
тимова, 

продикти 
активности, 

евиденција о 
раду 
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осталим тимовима 
по потреби 

Област: Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима, и јединицом локалне 
самоуправе 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин праћења 

Учешће у раду 
општиноског актива 
стручних сарадника 

Педагог 
Психолог 

Континуирано у 
току године 

 
 

Записник, 
евиденција 
присутних 

Учешће у раду 
Републичке секције 
педагога и психолога 

Педагог 
Психолог 

континуирано у току 
године 

 
Записник, 

евиденција 
присутних 

Сарадња са 
Педагошким 
друштвом Србије 

Педагог 
 

континуирано у току 
године 

 
Евиденција о 
раду 

Сарадња са 
Друштвом психолога  

Психолог 
  

Евиденција о 
раду 

Сарадња са ПУ 
Чукарица 

Педагог 
Психолог 

У току године Директор, психолог 
Евиденција о 

раду 

Сарадња са локалним 
центром за социјални 
рад 

Педагог 
Психолог У току године 

Психолог, 
одељенске 
старешине 

Продукти 
активности 

Сарадња са Домом 
здравља 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Одељенске 
старешине 

Продукти 
активности 

Сарадња са Дечјим 
културним центром 

Педагог 
Психолог 

У току године 
Предметни 
наставници 

Продукти 
активности 

Сарадња са 
Регионалним центром 
за таленте 

Педагог 
Психолог У току године 

 Предметни 
наставници 

Продукти 
активности 

Сарадња са ОШ 
„Милоје Павловић“ 

Педагог 
Психолог 

Према потреби у 
току године 

Психолог, 
предметни 
наставници 

Продукти 
активности 

Сарадња са 
интерресорном 
комисијом 

Педагог 
Психолог 

Према потреби у 
току године 

Психолог, 
предметни 
наставници 

Продукти 
активности 

Сарадња са 
Школском управом, 
Секретаријато за 
образовање 

Педагог 
Психолог Према потреби у 

току године 
Директор, психолог, 
помоћник директора 

Продукти 
активности 

Сарадња са 
релевантним 
институцијама према 
потреби 

Педагог 
Психолог 

У току године 

 Продукти 
активности 

     

Област: Вођење документације, припрема  за рад и стручно усавршавање 

Активности Носиоци  Време 
реализације 

Сарадници Начин 
реализације 

Вођење евиденције о 
сопственом раду на 

Педагог 
Психолог 

Континуирано у 
току године 

 
Евиденција о 

раду 
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дневном нивоу  

Вођење евиденције о 
раду са ученицима и 
родитељима 

Педагог 
Психолог 

континуирано у 
току године 

 
Евиденција о 

раду 

Припрема за послове 
предвиђене годишњим 
програмом рада и 
оперативним плановима 

Педагог 
Психолог континуирано у 

току године 

 
 

 

Евиденција о 
раду 

Израда едукативних  
материјала и 
инструмената непходних 
за реализацију 
активности у току године 

Педагог 
Психолог 

У току године  

Израђени 
материјали, 
инструменти 

Формирање и допуна 
ученичких досијеа 

Педагог 
Психолог 

У току године  
Ученички досијеи 

Стручно усавршавање: 
- Израда и 

реализација 
личног плана 
професионалног 
усаршавања  за 
школску 2021/22. 

- Праћење 
информација од 
значаја за 
образовање и 
васпитање 

- Праћење 
стручне 
литературе 

- Сарадња са 
струковним 
удружењима 

Педагог 
Психолог 

 
Континуирано у 

току године 
 

План СУ 
 

Извештај о СУ 

Сарадња са стручним 
сарадницима и колегама 
из Актива стручних 
сарадника Општине 
Чукарица- размена 
информација 

Педагог 
Психолог 

Континуирано  току 
године 

Психолог 

Евиденција о 
раду 

 
НАПОМЕНА: У случају ванредних околности рад пп сужбе биће, пре свега, прилагођен актуелним 
потребама ученика, родитеља и запослених. 
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Бибилиотекар: Мирјана Терзић 
 

Годишњи план рада библиотекара за школску 2021/22. годину 

Садржај рада Време реализације Сарадници 

 
        1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ      
            ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

- израда месечних, годишњих и оперативних 
планова 

- планирање набавке литературе и периодичних 
публикација за ученике, наставнике и стручне 
сараднике 

- планирање и програмирање рада са ученицима 
у библиотеци 

- израда плана рада библиотечке секције 
 
 
- план обележавања значајних датума 

 
 
 

1. у месецу 
током 2021/2022. год. 
 
септембар месец 
 
 
током месеца 
 

1. у месецу 
 
 
до 5. у месецу 

 
 
 
педагог, директор 
 
 
наставници, директор 
 
 
учитељи, наставници 
 
чланови секције, 
наставници 
 
администратор за уређење 
школског сајта, наставници 
српског језика, страних 
језика, учитељи 

 
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
 
- учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновање рада установе 
- вођење аутоматизованог библиотечког 

пословања 
- одабирање и пририпремање литературе и 

друге грађе за разне образовно-васпитне 
активности 

- побољшање информационе и медијске 
писмености код ученика 

 
 
 
 
август 
 
током године 

 
током године 

 
 

током године 
 
 

 
 
 
 
чланови тима, педагог, 
директор 
индивидуално 
 
наставници, ученици 
 
 
ученици од 1-8. разреда 
 

    
     3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 
         -сарадња са наставницима у припремању   
          ученика за самостално коришћење ра- 
           зних извора информација 
         -организовање наставних часова у би-  
           блиотеци 

 
 
 
током месеца 
 
 
током године 
 

 
 
 
наставници 
 
 
наставници, учитељи 
 

 
5.3. БИБЛИОТЕКАР 
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         -коришћење ресурса библиотеке у про- 
           цесу наставе 
         -систематско информисање корисника о 
          новим издањима књига, о тематским 
          изложбама, јубилејима... 

током године  
 
током месеца  
 
 
 

наставници, ученици 
 
наставници, стручни 
сарадници 

     
  4.РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
        -размена књига 
        -пружање помоћи при избору грађе 
        -организовање часова у библиотеци: 
        -Први разред: „Упознавање ученика са        
         радом библиотеке“ 
 
       -Други разред:“Упућивање ученика у самосталан 
избор књиге“ 
      -Трећи разред:“Начин коришћења енциклопедија и 
речника“ 
      -Четврти разред:  састав о прочитаним књи 
гама 
      -Пети, шести, седми и осми разред: „Развијање 
информацијске и медијске писмености код ученика“ 
      -укључивање ученика у рад библиотечке секције 
      -рад са ученицима у читаоници, у радионицама за 
ученике и Вршњачком тиму 
 

 
 
 
током месеца 
 
 
oктобар             
                                                
 
током  првог полугодишта 
у  току године 
 
у току године (мај) 
 
у току године 
 
 
током месеца 
 
тoком године 
 
 

 
 
 
ученици од 1-8. разреда 
наставници разредне 
наставе 
 
наставници разредне 
наставе 
 
учитељи 2. разреда 
учитељи 3. разреда 
 
учитељи 4. разреда  
 
предметни наставници 
 
 
ученици, одељењске 
старешине 
ученици, председник 
Вршњачког тима 

 
      5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 
     -учешће на родитељским састанцима ради 
информисања о читалачким интересовањима ученика 
     -остваривање сарадње са родитељима у вези са 
развијањем читалачких навика код ученика   
        
      

 
 
током године 
 
 
током године 
 
 
 

 
 
одељењске старешине, 
наставници разредне 
наставе, родитељи 
 
одељењске старешине, 
наставници разредне 
наставе, родитељи 

       
      6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА 
      - сарадња са стручним већима наставника 
 
      -информисање стручних већа и директора о 
набавци стручне литературе  
      -припремање заинтересованих за реализацију 
изложби, књижевних сусрета, културних догађаја, 
креативних радионица, књижевних трибина, акција 
прикупљања књига, обележавање значајних јубилеја 
      -сарадња са директором око обезбеђивања  књижне 
и некњижне грађе 

 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
 
 
 
током године 

 
 
 
председници већа, педагог 
чланови  стручних већа   
 
директор 
 
 
 
 
директор 
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      - учешће и изради прилога школских гласила 
     -награђивање ученика на конкурсима и на крају 
године 
 
                            

 
током године 
 
током године- Светосавске 
награде, Вукове 
дипломе,такмичења 

уредник гласила, 
директор 
 
 
 
 

     
       7.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
    -са Библиотеком града Београда, Министарством 
просвете, ГО“Чукарица“    
    - са Културним центром „Чукарица“            
        

 
 
 
током године 
 
током године 

 
 
 
представници институција 
Милена Митровић 
 

 
     8.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
ШКОЛЕ 
 
      -рад у стручним тимовима у складу са решењем 
директора: 
      -Стручно веће наставника српског језика 
(руководилац) 
      -члан Комисије за културну и јавну делатност школе 
       
 

 
 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 

 
 
 
 
директор 
 
чланови већа, педагог,  
  директор 
председник тима,директор 
председник тима, директор 
 

    
     9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 
РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
    -припремање, попис и сакупљање података у вези са 
наставним предметима и стручно-методичким 
образовањем наставника и сарадника 
    -вођење документације о раду школе и школске 
библиотеке 
    . стручно усавршавање 
    -Трибина Друштва школских библиотекара Србије 
    -присуство иновативним часовима у школи 
  

 
 
 
 
 
током месеца 
 
 
 
током године 
 
током године 
април, 2022. 
 
током године 

 
 
 
 
 
наставници, стручни 
сарадници 
 
 
чланови колектива, 
педагог 
директор 
секретар Друштва 
 
наставници 

 
10. ИЗРАДА ПРИПРЕМА ЗА РАД 
 

 
током године 
 

 
индивидуално 
 

 
11.ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ДИРЕКТОРА 
 

 
током године 
 

 
директор 
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План рада школске библиотеке током школске 2021/22.године / Мирјана Терзић, библиотекар 
 

 
Активност 

 
Носилац активности 

 
Други сарадници 

 
Време реализације 

 
-Израда месечних, 
годишњих, оперативних 
планова рада школске 
библиотеке 
-Рад на информационој и 
медијској писмености код 
ученика 
-Организовање часова у 
библиотеци: 
1.разред: 
„Упознавање ученика са 
радом школске библиотеке“ 
2.разред: 
„Упућивање ученика на 
самосталан избор књиге“ 
3.разред: 
„Начин коришћења 
енциклопедија и речника“ 
4.разред: 
„О прочитаним књигама“  
Од 5-8. разреда: 
„Рад на информационој и 
медијској писмености“ 

библиотекар 
 
 
 
библиотекар 
 
 
библиотекар 
 
 
 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
педагог 
 
 
 
ученици од 1-8.разреда 
 
 
учитељи 1. р. 
 
 
 
 
учитељи 1.р. 
 
учитељи 2. р. 
 
 
учитељи 3.р. 
 
учитељи 4.р. 
 
ученици 
 
 
 
 
 
 

 
до 5. у месецу 
 
 
 
током године 
 
 
прво полугодиште 
 
 
 
 
новембар  
децембар  
 
децембар  
 
јануар  
друго полугодиште 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.1. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 
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-Обележавање значајних 
датума/  
Meђународни дан 
писмености; 
Европски дан језика; 
Дечја недеља 
 
Светски дан школских 
библиотекара; 
Посета сајму књига; 
 
Европски дан науке 
Међународни дан детета 
Дан библиотекара Србије 
 
-Обележавање  Дана 
Светог  Саве/расписивање 
ликовног и литерарног 
конкурса и награђивање 
ученика 
Међународни дан матерњег 
језика 
 
Национални дан књиге 
Дан слободе приступа 
информацијама 
Светски дан поезије 
Међународни дан дечје 
књиге 
Светски дан књиге 
 
Дан словенске писмености 
 

библиотекар 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
школа, библиотекар 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
библиотекар 
библиотекар 
 
школа, библиотекар 
 
 
 
 
библиотекар 
 
 
библиотекар 
библиотекар 
 
библиотекар 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
библиотекар 

наставници, ученици 
 
-наставници српског 
језика,   
наставници страног језика, 
Комисија за 
културну и јавну 
делатност, 
чланови библиотечке 
секције 
 
 
наставници  
боравак 
учитељи 
 
наставници српског језика, 
учитељи 
 
 
 
боравак 
учитељи од 1-4. р.    
 
учитељи,наставници 
гостујући песник 
 
учитељи, наставници 
српског и страних језика 
боравак; 
наставници. српског језика 
 
КЦ „Чукарица“ 
 

током године 
 
септембар   
септембар  
октобар  
 
октобар  
октобар 
  
 
17.новембар 
20. новембар 
14.децембар 
 
недеља  20-27. јануар 
 
 
 
 
21. фебруар 
 
 
28. фебруар 
16. март 
 
21. март 
2. април 
 
23. април 
 
24. мај 

-Сарадња библиотеке са 
надлежним институцијама 
/Библиотека Града 
Београда; 
Општинска библиотека 
„Лаза Костић“/ праћење 
конкурса и укључивање 
ученика у такмичења 
 
 
 
 
-Организовање Књижевних 
радионица( за ученике 3. и 
4. разреда,као и 5. и 7. 
разреда) 

библиотекар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекар 
 
 

ученици-учесници на 
литерарним и ликовним 
конкурсима 
 
 
 
 
 
ученици, учесници на 
литерарном конкурсу 
поводом заштите 
човекове околине 
 
-Градска Општина 
„Чукарица“ 
 

током године 
 
 
 
 
 
 
 
јун  
 
 
 
 
прво и друго 
полугодиште 
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-Награђивање ученика на 
крају школске године 

школа, директор 
 

одељењске старешине јун  

-Организовање 
промотивних изложби књига 
-Одржавање састанака 
школских тимова 
(Вршњачки тим, Тим за 
заштиту од насиља, Ђачки 
парламент) 
-Одржавање састанака 
Културне и јавне 
делатности школе, Актива 

библиотекар 
 
 
библиотекар(техничка 
подршка) 
 
 
 
библиотекар 

домаћи издавачи 
 
 
руководиоци тимова, 
психолог, чланови тимова, 
ученици 
 
 
руководилац Комисије за 
културну и јавну 
делатност, чланови 
актива наставника 

током године 
 
 
током године 
 
 
 
 
током године 

-Сусрети са писцем- 
Књижевни сусрети за 
ученике од 1-4. разреда и 
од 5-8. разреда 
 
 
 
-Промоција нових 
књижевних издања за децу 
 
Сарадња са медијима 

библиотекар 
 
 
 
 
 
 
библиотекар 
 
 
школа, библиотекар 
 

наставници разредне 
наставе 
наставници српског језика 
ученици 
 
 
гост-аутор 
 
 
директор, представници 
медија 

током године 
 
 
 
 
 
 
током године 
 
 
током године 
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-Поруџбина нових наслова 
школске лектире 
 
-Поруџбина књига за ИОП 
 
-Набавка неопходне 
литературе за наставне 
предмете 
 
--Садржаји из школске 
библиотеке на сајту школе 

библиотекар 
 
 
библиотекар 
 
библиотекар 
 
 
 
библиотекар 

директор, наставници 
српског језика 
 
наставници 
 
предметни наставници, 
учитељи 
 
 
уредник школског сајта 

септембар  
 
септембар  
 
септембар  
 
 
 
током године 

 
НАПОМЕНА: У случају ванредних околности рад школске библиотеке и библиотекара биће, пре свега, 
прилагођен актуелним потребама ученика и запослених. 
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VI ПЛАНОВИ  ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИХ  ОБЛИКА  РАДА: 

 

• Час одељењског старешине  

• Ученичке организације 

• Комисија за јавну и културну делатност школе 

 

 
НАПОМЕНА: Реализација часова ЧОСа, активности у оквиру ученичких организација и комисије за 
клутурну и јавну делатност школе   прилагођаваће се и  кориговати у току школске године  у складу са 
потребама. Рад ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним питањима. Пре свега ће се 
узимати у обзир препоруке у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи у складу са којом 
ће се и прилагођавати реализација о.в. процеса. 
 
У случају ванредних околности активности у оквиру поменутих планова   биће, пре свега, прилагођене 
актуелним потребама ученика, родитеља и запослених. 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 1. РАЗРЕД 
 
1. Понашање у школи (понашање према друговима, наставницима и осталим запосленим )* 
2. Непожељна понашања*. 
3.  Ја као учесник у саобраћају 
4.  Један мој дан – дневне активности 
5.  Радно место 
6.  Права и одговорности ученика (Дечја недеља ). 
7.  Лична хигијена 
8.  Зашто је потребно спавати. Организација дана. 
9. Појам различитости и како се понашати према уоченим разноликостима.* 
10. Добар друг – ко је то? 
11. Упознај своје тело. И ја растем. 
12.Прихватљиво понашање у породици и у школи* 
13. Видим, чујем,осећам.. Како изражавам своја осећања? 
14. Лична хигијена 
15. Посета другој одељењској заједници. 
16. Мој однос према школским обавезама 
17. Домаћи задаци ученика – како их радити 
18.Тражим помоћ – препознавање недоличног понашања* 
19. Понашање у породици и у школи( Шта је прихватљиво понашање у школи а шта у      
        породици)* 
20. Одељењска прослава - Свети Сава 
21. Уређење учионице 
22.  Шта значи здрава околина ? 
23.  Другарство у нашем разреду. 
24. Шта ми се допада у понашању других  ученика.* 
25. Уређење школског дворишта (.шуме); 
26.  Моје здравље. 
27. Правилна исхрана.( Животне намирнице – шта волимо, а шта је здраво) 
28. Моје одељење и ја у борби за здраву околину. 
29. Заједно за столом – бонтон ( у породици, школи, ресторану...) 
30.Како се понашамо у саобраћају? 
31.Непожељна понашања и последице (туче,претње,вређање,уништавање имовине) 
32.Прослава  Дана школе -  међуодељењско такмичење „Најбољи читач“ 
33.Међуодељењско такмичење – штафетне игре. 
34.Шта ми се допада у понашању других ученика.* 
35.Међуодељењско дружење. 
36.Како провести летњи распуст. 
 
* За реализацију садржаја консултовати Тим за заштиту деце. 
 
 

 
 
 
 

 
6.1.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 2. РАЗРЕД 
 
 

Редни 
број 

Тема/област оквирни број часова за 
дату тему/област 

1.  Успешно учење (организација рада и услови ) 6 

2.  Правила понашања, права и одговорности  3 

3.  Ја и други, одељење и школа као заједница 9 

4.  Школа као безбедно место за све 6 

5.  Култура вежбања и играња 2 

6.  Здравствено васпитање 10 

 Укупно: 36 

 „Технике учења“ у оквиру подршке ученицима реализује педагог школе 

 
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 3. РАЗРЕД 

 
1. Правила понашања ученика ( ученици сами учествују у доношењу правилника) 

2. Режим рада ( распоред дневних активности у зависности од годишњих доба) 

3. Активности ученика у току дана ( радне, спортске, музичке и остале активности) 

4. Како препознати умор? 

5. Права и одговорности ученика ( Дечја недеља) 

6. Шта је пубертет? 

7. Прве промену у пубертету код дечака и девојчица. 

8. Мој долазак на свет 

9. Девојчице и дечаци – однос међу половима. 

10. Мој узор. 

11. Моја осећања. 

12. Живот без страха и панике. 

13. Савети за добро расположење. 

14. Лична хигијена и хигијена просторија. 

15. Шта за тебе значи бити здрав? 

16. Заразне болести. 

17. Да ли је свака болест заразна? 

18. Вакцине. 

19. Шта кад се разболим? 

20. Живи здраво – израда плаката. 

21. Како и колико учимо у току дана? 

22. Методе учења( учење градива у целини, по деловима, комбиновано ) 

23. Правилна исхрана – „На великом одмору“ 

24. Болести неправилне исхране – гојазност и мршавост. 

25. Недеља здраве исхране. 

26. Опасности по здравље – болести зависности. 
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27. Од радозналости до зависности – „Мој одговор“ 

28. Шта је ХИВ  инфекција? Деца заражена ХИВ – ом и њихова права. 

29. Вежбајмо заједно – такмичарске игре на ливади. 

30. Повреде и када треба указати прву помоћ. 

31. Међуодељенско такмичење '' Најбољи читач'' 

32. Како се понашамо у саобраћају? 

33. Непожељна понашања и последице ( туче, претње, вређање, уништавање имовине) 

34. Међуодељенско такмичење'' Најбољи рецитатор'' 

35. Шта ми се допада у понашању других ученика? 

36. Да ли смо задовољни нашим оценама? 

37. Предлози за бољи успех у следећој школској години. 

38. Како провести летњи распуст. 

39. „Технике учења“ у оквиру подшке ученицима реализује педагог школе 

 
              * За реализацију садржаја консултовати Тим за заштиту деце  
            

 
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 4. РАЗРЕД 

 

1. Епидемиолошке мере 

2.  Непожењна понашања и последице - Како се понашамо у саобраћају? 

3.  Безбедно на интернету 

4.  Како да останемо здрави 

5.  Активности ученика у току дана. 

6.  Права и одговорности ученика (Дечја недеља) 

7. Болести дечјег доба. Дечје заразне болести. 

8. Како сачувати здравље (извор инфекције, путеви ширења и улазно место инфекције) 

9. Како да останемо здрави 

10. Правила понашања ученика (према друговима, наставницима и осталим запосленима...) 

11. Растем, развијам се и то се види. Акне у пубертету. 

12. Препознајемо ли разлике између игре и узнемиравања.( Појам узнемиравања). 

13. Значај правилне исхране. 

14 . Шта једемо? 

15. Зашто се бавимо спортом? Правилна рекреација.Врсте и значај појединих спортова. 
16. Различити облици насиља и нивои (Коришћење мобилног телефона у школи) 
17. Анализа постигнутох успеха и предлози за побољшање. 
18. Болести локомоторног система – деформитети кичменог стуба, спуштена стопала. 
19. Одељењска прослава – Свети Сава 
20. Упознавање са наставница који ће предавати у 5.разреду 
21. Вежбамо заједно 
22. Другарство у нашем разреду. 
23. Толеранција 
24. Упознавање са наставница који ће предавати у 5.разреду 
25. Упознавање са наставница који ће предавати у 5.разреду 
26. Прослава Дана школе. 
27.  Уређење школског дворишта . 
28.  Да ли смо задовољни нашим оценама? 
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29. „Технике учења“ у оквиру подшке ученицима реализује педагог школе 
30. „Пети разред-питања и дилеме“, реализује пп служба у оквиру подршке ученицима 
 * редослед реализације часова зависи од актуелних дешавања и епидемиолошке ситуације 

као и од распореда радионица у оквиру Основа безбедности 
 
 

• Теме програма Основи безбедности деце који ће се реализовати кроз један час одељењског 

старешине на месечном нивоу 

 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Полиција у служби грађана 

- Насиље као негативна појава 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Превенција и заштита деце од трговине људима 

- Заштита од пожара 

- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

 
 
 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 5. РАЗРЕД 
 

1. Како смо провели летњи распуст? Упознавање са распоредом часова,  Подела бесплатних 
уџбеника, упознавање са новим начином организације о.в. рада у складу са епидемиолошким 
препопрукама 

2. Календар рада школе за школску 2021/22. годину, кућни ред школе 
3. Формирање одбора ОЗ ученика (обавезе и одговорности ученика) 
4. Правилник о понашању ученика у школи (ученици учествују у доношењу правилника) 
5. Анализа активности ученика у осталим облицима образовно-васпитног рада (допунска настава, 

додатни рад, секције) као и оптерећеност ученика овим облицима рада 
6. Избор ученика за Вршњачки тим 
7. Распоред индивидуалних активности у току дана као услов правилног психичког и физичког 

развоја ученика и успешног учења 
8. Значај физичких активности ученика у току дана за психички и физички развој личности и 

успешно учење 
9. Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица (права, обавезе и одговорности 

ученика, последице понашања ученика кроз примере) 
10. „Пети разред-утисци“-педагог-октобар 
11. Анкетирање ученика петог разреда- „Како видим пети разред“, реализује педагог школе 

(Октобар-новембар) 
12. Умем ли да учим?, Реализација „Техника учења“ , реализује педагог школе (октобар- новембар) 
13. Вршњачка помоћ у учењу у оквиру одељења- иницирати на ЧОС-овима у време 

класификационих периода 
14. Слободно време и како би требало користити слободно време 
15. Физичке разлике међу половима (зашто је важно умети да се позитивно вреднује супротан пол) 
16. Изостанци ученика, са посебним освртом на неоправдане изостанке – 2 часа најмање у току 

године 
17. Умемо ли да будемо самокритични (анализа постигнутих резултата на крају првог и другог 

полугодишта) – 2 часа најмање у току године 
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18. Реализација активности у оквиру рада Вршњачког тима- вршњачка едукација (обрада тема 
којима се бави Вршњачки тим)- више пута у току године, у складу са активностима тима 

19. Извештај о раду Вршњачког тима (више пута у току године) 
20. Понашање ученика на часу, ходнику, школском дворишту (уочавање проблема,  предлози за 

решавање уочених проблема) 
21. Систематски преглед ученика 
22. Здравље, правилна исхрана, одмор, спавање, рад и учење (услови за правилан психички и  

физички развој ученика и за успешно учење ученика).Како можемо допринети здрављу и 
очувању животне средине? 

23. Зашто је важно да умемо да разумемо осећања других и да водимо рачуна о њима (сличности и 
разлике у осећањима, акцијама и изгледу)? 

24. Шта значи бити толерантан, истрајан и умети се контролисати (зашто су то веома важне особине 
личности)? Како се опходимо у друштву вршњака (дечака и девојчица)? 

25. Реализација екскурзије у одељењу (циљ и маршрута) 
26. Припреме за екскурзију ученика (правила понашања у превозу, културним објектима, хотелу) 
27. Радне акције: уређење школског дворишта и Горанског парка  
28. Међуодељењска дружења кроз песму и игру  
29. Организовање хуманитарних акција (помоћ сиромашној деци, сакупљање шк. прибора, одеће) 
30. Ризично понашање ученика (неоправдано изостајање, туча, агресивно понашање, уништавање 

имовине, вређање других, претње...) 
31. Шта ми се допада у школи а шта не? 
32. Да ли смо самокритични? Који успех очекујемо, а који смо заслужили? 
33. Правилна организација летњег распуста – услов успешног учења (зашто је важно читати) 
34. Одељењска прослава школске славе – Свети Сава 
35. Одељењска прослава Дана школе 
36. Реализација едукативних радионица у сарадњи са ПП службом, према потреби одељења у току 

године 
 

*У току године су могућа одступања у складу са активностима Вршњачког тима, тима за ПО, Тима за 
медијацију, Ученичког парламента. 

 
ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ – 6. РАЗРЕД 

 

Р
ед

. б
р.

  

ТЕМЕ 

 

Број 

часова за 

тему 

1.  Како смо провели летњи распуст? Упознавање са распоредом часова,  Подела бесплатних уџбеника ; 
Календар рада школе за школску 2021/22. годину, кућни ред школе,  упознавање са новим начином 
организације о.в. рада у складу са епидемиолошким препопрукама 

1 

2.  Формирање одбора ОЗ ученика (обавезе и одговорности ученика) ; избор ученика за Вршњачки тим 1 

3.  Правилник о понашању ученика у школи 1 

4.  Анализа активности ученика у осталим облицима образовно-васпитног рада (допунска настава, додатни 

рад, секције) као и оптерећеност ученика овим облицима рада 

1 

5.  Безбедност деце у саобраћају 1 

6.  Значај физичких активности ученика у току дана за психички и физички развој личности и успешно учење 1 

7.  Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица (права, обавезе и одговорности ученика, 

последице понашања ученика кроз примере) 

1 

8.  Умем ли да учим? Шта примењујем од предложених Техника учења? Зашто? 1 

9.  „Представљам се...“ реализује педагог школе - октобар 1 
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10.  Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 1 

11.  Слободно време и како би требало користити слободно време  

12 Физичке разлике међу половима (зашто је важно умети да се позитивно вреднује супротан пол) 1 

13 Изостанци ученика, са посебним освртом на неоправдане изостанке – 2 часа најмање у току године 1 

14 Превенција и заштита деце од опојних дрога 2 

15 Умемо ли да будемо самокритични (анализа постигнутих резултата на крају првог и другог полугодишта, 

првог и другог тромесечја)  

4 

16 Реализација активности у оквиру рада Вршњачког тима- вршњачка едукација (обрада тема којима се бави 

Вршњачки тим)- више пута у току године, у складу са активностима тима 

2 

17 Вршњачка помоћ у учењу у оквиру одељења- иницирати на ЧОС-овима у време класификационих периода 2 

18 Заштита деце од техничко-технолошких опасности 1 

19 Систематски преглед ученика 1 

20 Заштита деце од природних непогода 1 

21 Зашто је важно да умемо да разумемо осећања других и да водимо рачуна о њима (сличности и разлике у 

осећањима, акцијама и изгледу)? 

1 

22 Шта значи бити толерантан, истрајан и умети се контролисати (зашто су то веома важне особине 

личности)? Како се опходимо у друштву вршњака (дечака и девојчица)? 

1 

23 Реализација екскурзије у одељењу (циљ и маршрута) 1 

24 Полиција у служби грађана, насиље као негативна појава 1 

25 Организовање хуманитарних акција (помоћ сиромашној деци, сакупљање шк. прибора, одеће) 2 

26 Ризично понашање ученика (неоправдано изостајање, туча, агресивно понашање, уништавање имовине, 

вређање других, претње...) 

1 

27 Превенција и заштита деце од трговине људима 1 

28 Одељењска прослава школске славе – Свети Сава 1 

29 Одељењска прослава Дана школе 1 

30 Реализација едукативних радионица у сарадњи са ПП службом- према потреби у одељењу у току године  

31 Заштита деце од пожара 1 

33 Распоред индивидуалних активности у току дана као услов правилног психичког и физичког развоја 

ученика и успешног учења 

1 

36 
 

1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

*У току године су могућа одступања у складу са активностима Вршњачког тима, тима за ПО, Тима за 
медијацију, Ученичког парламента. 

 
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 7. РАЗРЕД 

 
1. Како смо провели летњи распуст? Упознавање са распоредом часова,  Подела бесплатних 

уџбеника и давање, , упознавање са новим начином организације о.в. рада у складу са 
епидемиолошким препопрукама 

2. Календар рада школе за школску 2021/22. годину, кућни ред школе 

3. Формирање одбора ОЗ ученика (обавезе и одговорности ученика) 

4. Правилник о понашању ученика у школи (ученици учествују у доношењу правилника) 

5. Анализа активности ученика у осталим облицима образовно-васпитног рада (допунска настава, 

додатни рад, секције) као и оптерећеност ученика овим облицима рада 

6. Избор ученика за Вршњачки тим 
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7. Избор ученика за Ученички  парламент 

8. Распоред индивидуалних активности у току дана као услов правилног психичког и физичког 

развоја ученика и успешног учења 

9. Значај физичких активности ученика у току дана за психички и физички развој личности и 

успешно учење 

10. Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица (права, обавезе и одговорности 

ученика, последице понашања ученика кроз примере) 

11. Умем ли да учим? Шта примењујем од предложених Техника учења? Зашто? 

12. Вршњачка помоћ у учењу у оквиру одељења- иницирати на ЧОС-овима у време 

класификационих периода 

13. Слободно време и како би требало користити слободно време 

14. Физичке разлике међу половима (зашто је важно умети да се позитивно вреднује супротан пол) 

15. Изостанци ученика, са посебним освртом на неоправдане изостанке – 2 часа најмање у току 

године 

16. Умемо ли да будемо самокритични (анализа постигнутих резултата на крају првог и другог 

полугодишта) – 2 часа најмање у току године 

17. Реализација активности у оквиру рада Вршњачког тима- вршњачка едукација (обрада тема 

којима се бави Вршњачки тим)- више пута у току године, у складу са активностима тима 

18. Обрада тема у оквиру програма професионалне оријентације. Помоћ у избору средње школе (у 
току године). 

19. Извештај о раду Вршњачког тима (више пута у току године) 

20. Извештај о раду Ученичког  парламента (више пута у току године) 

21. Понашање ученика на часу, ходнику, школском дворишту (уочавање проблема,  предлози за 

решавање уочених проблема) 

22. Систематски преглед ученика 

23. Здравље, правилна исхрана, одмор, спавање, рад и учење (услови за правилан психички и  

физички развој ученика и за успешно учење ученика).Како можемо допринети здрављу и 

очувању животне средине? 

24. Зашто је важно да умемо да разумемо осећања других и да водимо рачуна о њима (сличности и 

разлике у осећањима, акцијама и изгледу)? 

25. Шта значи бити толерантан, истрајан и умети се контролисати (зашто су то веома важне особине 

личности)? Како се опходимо у друштву вршњака (дечака и девојчица)? 

26. Реализација екскурзије у одељењу (циљ и маршрута) 

27. Припреме за екскурзију ученика (правила понашања у превозу, културним објектима, хотелу) 

28. Радне акције: уређење школског дворишта и Горанског парка  

29. Међуодељењска дружења кроз песму и игру  

30. Организовање хуманитарних акција (помоћ сиромашној деци, сакупљање шк. прибора, одеће) 

31. Ризично понашање ученика (неоправдано изостајање, туча, агресивно понашање, уништавање 

имовине, вређање других, претње...) 

32. Шта ми се допада у школи а шта не? 

33. Да ли смо самокритични? Који успех очекујемо, а који смо заслужили? 

34. Правилна организација летњег распуста – услов успешног учења (зашто је важно читати) 

35. Одељењска прослава школске славе – Свети Сава 
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36. Одељењска прослава Дана школе 

37. Реализација едукативних радионица у сарадњи са ПП службом- према потреби у одељењу у 

току године 

*У току године су могућа одступања у складу са активностима Вршњачког тима, тима за ПО, Тима за 
медијацију, Ученичког парламента. 

 
 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 8. РАЗРЕД 
 

1. Како смо провели летњи распуст? Упознавање са распоредом часова, упознавање са новим 
начином организације о.в. рада у складу са епидемиолошким препопрукама  

2. Календар рада школе за школску 2021/22. годину, кућни ред школе; Правилник о понашању 
ученика у школи (ученици учествују у доношењу правилника),  

3. Формирање одбора ОЗ ученика (обавезе и одговорности ученика); Избор ученика за Ђачки 
парламент и за Вршњачки тим Избор ученика за Ученички парламент и за Вршњачки тим 

4. Реализација екскурзије у одељењу (циљ и маршрута) 
5. Припреме за екскурзију ученика (правила понашања у превозу, културним објектима, хотелу) 
6. Извођење екскурзије 
7. Анализа активности ученика у осталим облицима образовно-васпитног рада (допунска настава, 

додатни рад, секције) као и оптерећеност ученика овим облицима рада 
8. Распоред индивидуалних активности у току дана као услов правилног психичког и физичког 

развоја ученика и успешног учења 
9. Значај физичких активности ученика у току дана за психички и физички развој личности и 

успешно учење 
10. Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица (права, обавезе и одговорности ученика, 

последице понашања ученика кроз примере) 
11. Умем ли да учим? Шта примењујем од предложених Техника учења? Зашто? 
12. Вршњачка помоћ у учењу у оквиру одељења- иницирати на ЧОС-овима у време класификационих 

периода 
13. Слободно време и како би требало користити слободно време 
14. Физичке разлике међу половима (зашто је важно умети да се позитивно вреднује супротан пол) 
15. Изостанци ученика, са посебним освртом на неоправдане изостанке – 2 часа најмање у току 

године 
16. Умемо ли да будемо самокритични (анализа постигнутих резултата на крају првог и другог 

полугодишта) – 2 часа најмање у току године 
17. Реализација активности у оквиру рада Вршњачког тима- вршњачка едукација (обрада тема којима 

се бави Вршњачки тим)- више пута у току године, у складу са активностима тима 
18. Извештај о раду Вршњачког тима (више пута у току године) 
19. Извештај о раду Ученичког парламента  (више пута у току године) 
20. Обрада тема у оквиру програма професионалне оријентације. Помоћ у избору средње школе (у 

току године). 
21. Понашање ученика на часу, ходнику, школском дворишту (уочавање проблема,  предлози за 

решавање уочених проблема) 
22. Систематски преглед ученика 
23. Здравље, правилна исхрана, одмор, спавање, рад и учење (услови за правилан психички и  

физички развој ученика и за успешно учење ученика).Како можемо допринети здрављу и очувању 
животне средине? 

24. Зашто је важно да умемо да разумемо осећања других и да водимо рачуна о њима (сличности и 
разлике у осећањима, акцијама и изгледу)? 
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25. Шта значи бити толерантан, истрајан и умети се контролисати (зашто су то веома важне особине 
личности)? Како се опходимо у друштву вршњака (дечака и девојчица)? 

26. Организовање хуманитарних акција (помоћ сиромашној деци, сакупљање шк. прибора, одеће) 
27. Ризично понашање ученика (неоправдано изостајање, туча, агресивно понашање, уништавање 

имовине, вређање других, претње...) 
28. Организација матурске вечери 
29. Да ли смо самокритични? Који успех очекујемо, а који смо заслужили? 
30. Припрема за полагање завршног испита 
31. Одељењска прослава школске славе – Свети Сава 
32. Одељењска прослава Дана школе 
33. Реализација едукативних радионица у сарадњи са ПП службом- према потреби у одељењу у току 

године 
 

*У току године су могућа одступања у складу са активностима Вршњачког тима,  тима за ПО, Тима за 
медијацију, Ученичког парламента. 

 
НАПОМЕНА: Теме за реализацију часова ЧОС-а  прилагођаваће се и  кориговати у току школске године  
у складу са потребама. Рад одељенске заједнице ће се прилагођавати актуелној ситуацији и актуелним 
питањима.  

У случају ванредних околности рад одељенске заједнице биће, пре свега, прилагођен актуелним 
потребама ученика, родитеља и запослених. 
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Ученички парламент је законом загарнтована институција која ученицима омогућава демократски 

начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу 

одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге 

стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у 

школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 

учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван 

ње. Учествује и у процесу самовредновања. 

Парламент чине по два представника из сваког одељења VII и VIII разреда. Представнике може 

да изабере одељењска заједница, гласањем или на други начин. Представници одељења у Парламенту 

треба активно и одговорно да заступају ученичке предлоге, мишљења и жеље и пружају повратну 

информацију своме одељењу.  

ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ:  

* Предлагање мера за унапређење наставе;  

* Побољшање рада секција школе, организовање такмичења (школских и међушколских);  

* Ангажовање на уређењу школског простора и дворишта школе;  

* Учествовање у акцијама солидарности и хуманитарне акције (помоћ другу у учењу);  

* Сакупљање секундарних сировина (стара хартија, лименке, пластичне флаше за рециклажу);  

* Организовање јавних трибина и предавања;  

* Организовање спортских такмичења;  

* Сарадњу са школском управом по питању организовања екскурзија, излета, матурске вечери;  

* Организовање посета културним и јавним установама (музеји, галерије...);  

* Организовање добротворних акција;  

* Учествовање у припреми о правилима понашања и обавезама ученика (обавезе редара,чланова 

одељенске заједнице);  

* Укључивање и већу ангажованост родитеља у спортским и хуманитарним активностима;  

* Организовање културних манифестација (концерти, представе);  

* Остваривање сарадње са другим Ђачким парламентима;  

 
6.2. УЧЕНИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
 

6.2.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
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* Предлагање ученика за награде, похвале;  

* Организовање корисних предавања;  

* Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе.  

*Професионална орјентација 

*Сарадња са школским тимовима који се баве подршком ученицима 

ПЛАН РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2021/22:  

СЕПТЕМБАР:  

* Формирање Скупштине Ученичког парламента.  

* Избор председника и подпредседника  

* Усвајање плана рада Ученичког парламента.  

* Учествовање у изради или разматрање постојећих правила о понашањима и обавезама ученика  

* Разматрање и осмишљавање хуманитарних акција у школској 2021/22. 

* Oбележавање светског дана писмености (8. Септембар) 

*Избор представника за рад у тиму за самовредновање рада школе 

*Избор представника за рад у активу за ШРП 

*Разматрање извештаја о раду школе у протеклој шк. години 

*Упознавање са Годишњим планом рада школе 

*Упознавање са ШРП школе за период 2021-2024. 

OKTОБАР 

* Обележавање Дечје недеље  

* Активности у оквиру Светског дана наставника „Ђаци и наставници као активни учесници у васпитно – 

образовном раду“.  

* Организовање посете Сајму књига  

* Учешће на Међународном фестивалу екологије Green fest  

* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја 

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

 НОВЕМБАР:  

* Обележавање међународног Дана толеранције.  

* Обележавање Светског дана науке и мира.  

*Организовање међу вршњачке  едукације о болестима зависности  

 * Питања за директора школе.  

* Осмишљавање међуодељењских такмичења.  
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* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја 

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

ДЕЦЕМБАР:  

* Поклони за децу из Дома за незбринуту децу.  

* Организовање забавног живота у школи.  

* Унапређивање волонтерског рада ученика.  

* Реализација такмичења међу одељењима.  

* Реализација културне манифестације  

*Анализа реализованих активности Вршњачког тима  

* Актуелна питања у школи. 

* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја 

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

*Анализа рада секција у школи (предлози за унапређење рада у другом полугодишту) 

*Анализа рализације одабраног модела о.в. рада у складу са стручним упутством за орг и реализацију 

наставе 

ЈАНУАР:  

* Учешће у организацији приредбе поводом Светог Саве  

* Анализа успеха и понашања ученика у школи.  

*Анализа рада парламента у току првог полугодишта 

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

*Анализа реализације активности тима за медијацију ( праћење обуке за вршњачке едукаторе) 

ФЕБРУАР:  

* Организовање предавања на различите теме (здравствени центри, Полицијске станице, Црвени 

крст...).  

* Обележавање Светског дана писмености (21. Фебруар)  

* Организовање посете некој културној и јавној установи (Етнографски музеј, Народни музеј или неки 

други).  

* Актуелна питања у школи.  
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* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја 

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

„професионалне оријентације 

МАРТ:  

* Контакт са Ђачким парламентом из друге школе  

* Актуелна питања у школи.  

* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја  

* Предлози и мишљења о обављању васпитно – образовног рада у школи.  

* Трибина- презентација образовних профила.  

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

АПРИЛ:  

* Спортска такмичења  

* Радионице при обележавању Светског Дана здравља 

* Уређење школског простора (избор најлепше учионице).  

* Учешће у традиционалном школском карневалу.  

* Организовање вршњачке помоћи у учењу за ученике који имају тешкоћа у савладавању појединих 

садржаја  

* Обележавање Светског дана књиге (литерарни и ликовни радови).  

* Праћење реализације радионица из области професионалне оријентације у оквиру програма 

професионалне оријентације 

МАЈ:  

 * Сакупљање секундарних сировина  

 * Обележавање  Мађународног дана породице (радионице са родитељима) 

* Организација слободних и ваннаставних активности-анализа  

 * Анализа рада секција и разматрање предлога за увођење нових секција.  

 * Анализа квалитета и предлози за унапређење односа између ученика и наставника.  

 * Анализа реализованих активности Вршњачког тима  

  *Анализа реализованих активности тима за медијацију 

  *Анализа рализације одабраног модела о.в. рада у складу са стручним упутством за орг и реализацију 

наставе 
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ЈУН:  

* Успех и дисциплина ученика на крају школске године.  

* Сумирање резултата рада Парламента и анализа степена реализације акција  

* План рада за наредну школску годину  

Координатори у. парламета: Милица Николић, наст. српског језика и Јован Тодоровић наст. физике 
Напомена: У току године могућа су одступања од плана рада, у зависности од иницијатива ученика, 
радне групе или самог председника. План рада парламента може бити коригован у складу са потребама 
у току године. ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у 
складу са епидемиолошкомм ситуацијом и донетим мерама. 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Председниk:      Наташа Милетић, наст.раз.наст. 
СЕПТЕМБАР 

- Упознавање са планом и програмом рада Пријатеља деце у школској 2021/22. години и 
формирање одбора (представник из сваког одељења) и избор председника 

- Прикупљање чланарине 
- Припреме за пријем првака у Пријатеље деце  

 
ОКТОБАР 

- Организација обележавања Дечје недеље (прва недеља октобра) - активности у току целе 
недеље: учешће ликовне, литерарне и новинарске секције 

- За одељењску заједницу ученика припремити дечја права и одговорности - Буквар дечјих права, 
дечја заклетва и уређење паноа на ту тему у холу школе  

- Организација уређења школског дворишта (ученици 5. и 6. разреда) 
 

НОВЕМБАР 
- Организација сакупљачке акције (прикупљање отпада за рециклажу: метал и пластика) 
- Припрема за обележавање 1. децембра, Дана борбе против наркоманије и болести које она 

доноси (организација  изложби ликовних и литерарних радова и уређење паноа новинарске 
секције) 
 

ДЕЦЕМБАР 
- Обележавање 1. децембра – Дана борбе против наркоманије и болести које она доноси (трибина 

за ученике 7. и 8. разреда) 
 

ЈАНУАР 
- Организација прославе школске славе (27. јануар - Свети Сава) 

 
ФЕБРУАР 

- Организација школског такмичења рецитатора 
 

МАРТ  
- Организација општинског такмичења рацитатора 

 

6.2.2. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 
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АПРИЛ 

- Обележавање Светског Дана здравља (7. април) – укључивање ликовне, литерарне и 
новинарске секције 

- Сакупљачка акција (секундарне сировине) 
 

МАЈ 
- Прослава Дана школе (19. мај) 
-  Организовање уређења  школског дворишта (ученици 7. и 8. разреда ) 
 
ЈУН 

- Обележавање Дана заштите животне средине (изложбе ликовних, литерарних радова и уређење 
паноа новинарске секције ) 

- Анализа рада Пријатеља деце (извештај) 
- План и програм Пријатеља деце  за наредну школску годину 

 
АВГУСТ 

- Организација дочека првака 
 
Напомена: 

- План и програм рада Пријатеља деце је оријентациони, што подразумева измене и допуне у току 
школске године 

- Пријатељи деце су организатор свих манифестација које се реализују у школи 
- Свој план и програм усклађује са потребама и програмом рада Пријатеља деце општине 

Чукарица 
- За реализацију акција и других манифестација потребно је писано обавестити све одељенске 

заједнице ученика. 
     

 
 
 
 

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
     

Председници: Мануела Јозић, наст немачког језика    
  Олга Фашељак, наставник разредне наставе 

                            
  

СЕПТЕМБАР 
- Упознавање са планом и програмом рада ЦК у школској 2021/22. години и формирање одбора 

(одбор се формира од ученика – делегата свих ОЗ, један делегат из сваког одељења) 
- Прикупљање чланарине 
- Организација хуманитарне акције (школски прибор и уџбеници за наше сиромашне ученике) 
- Утврђивање броја ученика који треба да приме бесплатну ужину 
  

ОКТОБАР 
- Организација пријема првака у ЦК школе (у оквиру Дечје недеље) 
- Организација хуманитарне акције(сакупљање дечјих играчака, намењених оболелој деци) 
- У сарадњи са пријатељима деце организовати припреме за пријем првака у ПЦК школе 

(заклетва за ученике I разреда ) - сарадња са одељенским старешинама 

6.2.3. ЦРВЕНИ КРСТ 
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- У сарадњи са одељенским старешинама прикупити податке о материјално-угроженим ученицима 
којима је потребна помоћ и организовати акције прикупљања новчаних средстава (за ужину ) и 
прикупљања одеће. 

 
НОВЕМБАР 

- Организација посете деци без родитељског старања (ученици 7. и 8. разреда) 
- Учешће у активностима поводом 1.децембра: Дан борбе против наркоманије и болести које 

доноси   (у школи и на нивоу општине)    
 

ДЕЦЕМБАР 
- Организација хуманитарне акције – новогодишњи пакетићи за болесну и сиромашну децу 
- Ученици – делегати достављају списак старих, болесних лица која немају никог (из улице, 

зграде) У сарадњи са учитељима IV разреда урадити новогодишње честитке 
 
ФЕБРУАР 

- Организација хуманитарне акције (сакупљање одеће и обуће за наше најсиромашније ученике) 
- Трибина за ученике 5. и 6. разреда на тему “Указивање прве помоћи” 
 

МАРТ 
- Организација конкурса “Крв - живот значи” (прикупљање најлепших ликовних радова на ову тему, 

који се достављају општинској организацији ЦК), као и уређење паноа на ту тему у холу школе 
- Припрема за обележавање светског дана здравља – 7.април (за ОЗ ученика припремити текст на 

тему “У здравом телу, здрав дух”. Урадити пано на тему “Здравље је највеће богатство” – 
најуспелији ликовни и литерарни радови ученика 

АПРИЛ 
- Организација учешћа ученика 5., 6. и 7. разреда у дељењу материјала на тему "Здравље” на 

одређеним пунктовима у Пожешкој улици 
- Учешће у припреми за такмичење – квиз у организацији Црвеног крста Чукарица на тему “Шта 

знам о Црвеном крсту” (ученици 4. разреда) 
 

МАЈ 
- Учешће у припреми за екипно такмичење у првој помоћи, у организацији општинског ЦК 

Чукарица  (ученици 4. разреда) 
 

ЈУН 
- Програм и план рада за  наредну школску годину 
- Извештај о раду ЦК школе  
 

Напомена: 
- План и програм рада ЦК школе је дефинисан на глобалном нивоу, што подразумева измене и 

допуне у току школске године 
- План и програм се усклађује према плану и програму ЦК општине Чукарица 
- ЦК школе је у обавези да својим планом и програмом рада реализује садржаје здравственог 

васпитања ученика 
У сарадњи са Пријатељима деце реализоваћемо одређене садржаје. 
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ПЛАНА РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
 
Месец С а д р ж а ј  Извршиоци 

 

СЕПТЕМБАР - Приредба за дочек првака Учитељи I и IV 

 - Припрема програма за пријем првака у Пријатеље 

деце и ЦК школе 

Ученичке организације 

 - Припрема за обележавање Дечје недеље (прва 

недеља октобра) 

Учитељи I  и рук.секција 
 

ОКТОБАР  
- Активности током недеље (прва недеља октобра) 

поводом обележавања  Дечје недеље 

Дечји савез 

   Пано: литерарни радови ученика Руководилац секције 

               ликовни радови ученика Руководилац секције 

 - Обележавање дана Уједињених нација (24.октобар)  

   Пано: литерарни радови ученика Руководилац секције 

                ликовни радови ученика Руководилац секције 

 - Програм поводом обележавања ослобођења 

Београда 

    Рук.историјске сек. 

 - Обележавање Дана борбе против сиде Наставници биологије 

 - Пано: литерарни радови ученика    Литерарна секција 

                ликовни радови ученика    Ликовна секција 

ДЕЦЕМБАР  
- Припрема програма за школску славу  

   Културно-умет. секције 
 

ЈАНУАР  
- Прослава Савиндана  

   Културно-умет. секције 

 - Припрема програма за прославу Дана школе Културно-умет. секције 

 
6.3. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ У ЈАВНУ 

ДЕЛАТНОСТ 
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МАРТ 

 
- Припрема програма за прославу Дана школе 

 

 - Концерт за родитеље: наши музички таленти Наст.музичке културе 

 - Програм за 8.март – Дан жена Драмска,рецитаторска 

АПРИЛ   

 - Светски Дан здравља (7.април)    Наставници 

  Пано: литерарни радови ученика    Ликовна секција 

  -       - Припрема садржаја школског часописа –  
поводом Дана школе 
 

   Новинарска секција 

МАЈ   
Прослава Дана школе 

 Наставници 

ЈУН - Програм поводом обележавања 5.јуна – Дана 
заштите животне средине 

   Наставници 

 - Припрема програма за дочек првака    Учитељи IV 
 

 
Напомена: План и програм је оријентациони, што подразумева измене и допуне. Комисија се састаје 
сваког месеца. На почетку сваког месеца председник комисије ставља на увид  културне и јавне 
делатности школе у току месеца са детаљним садржајем рада  и носиоцима посла. 
Председник комисије: Наташа Милетић, наст. разредне наставе; 
Остали чланови комисије су руководиоци секција и организација на ниову школе. 
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VII ПЛАНОВИ СЕКЦИЈА 

• Хорска секција 

• Драмска секција 

• Литерарна секција 

• Одбојкашка секција 

• Кошаркашка секција 

• Гимнастичка секција 

• Новинарска секција 

• Библиотечка секција 

• Програмерска секција 

• Драмска секција на енглеском језику 

• Драмска секција за млађе разреде  

• Архитектура и грађевинарство 

• Саобраћајна секција 

• Шаховска секција 

• Ликовна секција 

• Рецитаторска секција 

• ТВ секција 

• Еколошка секција „Кошута“ 

 
НАПОМЕНА: Рад у оквиру секција  може бити коригован у складу са потребама у току године. 
ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и донетим мерама. 
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Хорска секција одржава се два пута недељно,што је 72 часа годишње. 
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
САДРЖАЈ 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
САДРЖАЈА 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА 

ФОНД 

 
Извођење музике 
 
 

 

Певање песама ( учење по слуху и 
учење песме са нотног текста) 
Основе музичке писмености 

аудитивна 
- дијалошка-
демонстративна 

 
 

Неговање способности извођења 
музике певањем и свирањем 
- неговање смисла за колективно 
музицирање (певање и свирањe )  

 
 
 

 

 
30 

 
Слушање музике 
 
 

 

) Слушање вокално-
инструменталних и 
инструменталних композиција 
б) Уочити облике – музичка 
реченица, период, дводелна песма 

 
- аудитивна 
- дијалошка 
- 
демонстративна 

 

 
 

Стицање навике за слушање музичког 
дела 
- развијање способности за доживљај 
музичког дела 
- развијање способности заразумевање 
музичког дела 
- развијање критичког мишљењa  
 

 

 
30 

 
Музичко 
стваралаштво 
 
 

 

Импровизација мелодије на задани 
текст 
Импровизација мелодије на задани 
ритам 

 
дијалошка 
- 
демонстративна 

 

 
 

Подстицање стваралачко гангажовања 
ученика 
- развијање музичке креативности 
- развијање способности за 
импровизацију мелодије 

 

 
12 

 
 
 
Циљ и задаци 
Општи циљ наставе хорске секције је развијање интересовања замузичку уметност и упознавање 
музичке традиције и културе свога и других народа. 
Остали циљеви и задаци су: 
да код ученика развија музичке способности и жељу за активним 
музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; 
да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање; 
да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за 
разумевање музичких порука; 
да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 
слушање, истраживање и стварање музике); 
да развија критичко мишљење. 
 
 

ХОРСКА СЕКЦИЈА 
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Хор 
Веома је значајно правилно оценити могућности хора и руководити се ставом да је боље 

одлично извести неко једноставније дело, него лоше отпевати тежу композицију.И за хор млађих и за 
хор старијих разреда обезбедити потребан број часова, штоомогућује постизање добрих резултата и 
много радости члановима хора.Наставник-хоровођа мора стално да води рачуна о доброј постави гласа, 
правилномдисању и декламацији, тачној интонацији и ритму.Композиције на репертоару хора млађих 
разреда треба да буду претежно једногласне и двогласне, док се с хором старијих разреда могу успешно 
изводити и трогласне композиције. Хор треба да пева a capella или уз инструменталну пратњу 
наставника (или неког ученика) на хармонском инструменту. Репертоар школских хорова обухвата 
одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха. 
У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција. 
 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
 
У  оквиру хорске секције користе се следеће наставне методе: 

1. метода усменог излагања (монолошка метода) 
2. матода разговора (дијалошка метода) 
3. метода рада са текстом 
4. метода демонстрације 

 
       Монолошка метода се реализује кроз усмено излагање одабраног наставног садржаја наставника 
или ученика.  Облици реализације могу бити: предавање, описивање, објашњавање. Ова метода 
погодна је у раду са ученицима чије је предзнање оскудно или је у почетној сазнајној фази. 
 
     Дијалошка метода представља методу која се оставрује кроз разговор наставника и ученика. 
Наставник води разговор постављајући питања, док су ученици активни учесници у реализацији 
наставног процеса. Може се развити полемика, дискусија и вршити заједничка анализа одабраних тема.  
 
     Метода рада са текстом подразумева да ученици самостално, или уз помић наставника користе 
уџбеник и другу предвиђену литературу у циљу обраде нове наставне јединице. Оваквим начином 
реализације наставног процеса ученици развијају навику и потребу за коришћењем литературе. Такође, 
ученици уче да од мноштва понуђених информација одаберу најквалитетније, суштинске и битне.  
 
     Метода демонстрације је једна од кључних у настави предмета музичка култура. При обради 
наставног садржаја неопходно је да наставник демонстрира одређени музички садржај певањем или 
свирањем. Након усвојеног градива ученици такође, демонстрирају усвојени музички програм кроз 
свирање или певање.  
 
ОБЛИЦИ РАДА 
1.фронтални 
2. индивидуални 
3. у пару 
4. групни 
НАСТАВНА СРЕДСТВА 
1.прибор за писање и читање 
2. инструмент (клавир) 
3. електронски уређаји (цд-плејер, двд-плејер) 
4. демонстрациона помагала 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Певање, свирање и основе музичке писмености 
Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших истраних композитора. 
На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће тежине (обнављање: 
целе ноте, половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи и одговарајућих пауза; обрада осминске 
триоле и синкопе).Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и d-moll лествицу. 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне композиције наших и страних 
композитора.Посебну пажњу обратити на соло и хорску песму уз основне информације о делу и 
композитору.Ученике оспособити да препознају и упознају звук инструмента у примерима које слушају, 
представљати им изглед и могућности инструмента. 
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 
Подстицати музичке креативности кроз импровизацију на доступниминструментима. Импровизовати 
дијалоге на инструментима Орфовог инструментарија. Стварати дечје песме. 
 
ПРИМЕРИ  КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ: 
Химна „Боже правде“Д. Јенко 
Химна „Светом  Сави“, К.Станковић 
„Тебе појем“, Стеван Мокрањац 
 Школска химна,  
„Ово је Србија“ 
„Ко удара тако позно“ 
„Божи, божић“, народна песма 
„Нек свуд љубав сја“, дечија песма из Белгије 
„Порука свету“, Н.Живић 
 „Где је онај цветак жути“, Перголези 
“Све птичице запјевале“, народна песма из Црне Горе“ 
„Жубор вода жуборила“, народна песма 
„Чежња за пролећем“, В.А.Моцарт 
„Дивља ружица“, Франц Шуберт 
„Спокојно спавај“, Д.Кабалевски 
„Серенада Београду“, Ж.Петровић 
„Рјабињушка“, песма из Русије 
 „Небо је тако ведро“, стара градска песма 
„Златни дан“, К.Ковач 
„Молитва“, З.Дашић, 
„Изнад дуге“, Х.Арлен 
„Девојко мала“, Д.Краљић 
„Чамац на тиси“, Д.Краљић 
„Звезда падалица“, дечија песма, Л. Вукомановић 
„Морнар“, YU-група 
„Индијанска ратна игра“, М.Арон 
„Анданте“, Ј.Хајдн 
„Железница“, Г.Ф.Хумберт 
„Менует“, В.А.Моцарт 

 
 

Наст. музичке културе:Тамара Кецман 
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Редни број Тема/област оквирни број 
часова за дату 
тему/област 

1.  Формирање секције и организација рада 2 

2.  Драмска уметност 3 

3.  Избор комада за припрему 2 

4.  Проучавање драмских текстова 3 

5.  Припрема за Дан школе 7 

6.  Вежбе и сценске пробе 7 

7.  Мимика 3 

8.  Имитација 3 

9.  Говорништво 3 

10.  Сусрети са другим секцијама  1 

11.  Анализа рада и предлози за наредну школску годину 2 

 Укупно: 36 

 
 

Руководилац секције 
Ана Живковић 

 
 
 

 
  

Редни 

број 

Тема/област оквирни број часова за дату тему/област 

1.  Формирање секције и организација 
рада 

2 

2.  Припрема и учешће на 
међународним, републичким, 
градским,општинским и школским 
литерарним конкурсима 

10 

3.  Упознавање са фондом школске 
библиотеке. Организовање 
литерарних конкурса на нивоу 
установе. 

2 

4.  Стилске вежбе. Трансформација 
неуметничког текста у уметнички 

5 

  ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
 

 

 ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
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5.  Писање приче. Епски, лирски и 
драмски елементи текста. 

2 

6.  Описивање као облик приповедања. 
Описивање у функцији развоја 
радње. Карактеризација ликова 

6 

7.  Нарација. Начини вођења нарације. 
Приповедање у првом и  трећем 
лицу 

5 

8.  Метафоричност текста. Однос 
између буквалних и пренесених 
значења. 

2 

9.  Презентовање најбољих литерарних 
радова у установи и ван ње. 

1 

10.  Читање и анализа најбољих 
литерарних радова. 

1 

  УКУПНО : 36 

 
 

Руководилац секције: Јасмина Тодоровић 
 
 
 
 
Секција обухвата ученике од 1. до 4. разреда. 
Недељни фонд  је један час,  годишњи је 36 часова. 
 
ЦИЉЕВИ: 

- окупљање ученика талентованих и заинтересованих за писање, читање,  
креативно размишљање и књижевност уопште 

- развијање културе писаног изражавања и подстицање креативности  
- богаћење речника и развијање богатог и језгровитог језичког израза 
- упознавање вредних дела дечје књижевности 
- подстицање критичког размишљања и процењивања 
- развијање способности логичког закључивања  

и слободног изражавања мисли и идеја 
- подстицање и охрабривање ученика да учествују на литерарним конкурсима 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 
Одлике песничког језика  
(сликовитост, ритмичност, фигуративност) 
 
Елементи успешног писменог изражавања  
(препричавање, причање, описивање) 
 
Функционални књижевни појмови 
Истраживање значења речи, језичке игре 
Стваралачки покушаји (писање састава и песама) 
Учешће на литерарним конкурсима 
Уређивање паноа и смотре радова 
Учешће у уређивању школског листа 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
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Праћење и читање дечје штампе 
Књижевни сусрети  
 
 
 

 

Руководилац секције: Маја Аврамовић 

Р
ед

. б
р.

  

ТЕМЕ 

 

Број 

часов

а за 

тему 

1.  Формирање секције 1 

2.  Провера нивоа знања 1 

3.  Игра на мрежи 1 

4.  Одбијање лопте прстима 1 

5.  Варијанте одбијања прстима 1 

6.  „Чекић“ са обе руке 1 

7.  Варијанте „чекић-прсти“ 1 

8.  Одбијање лопте преко главе у назад 1 

9.  Додавање у страну „чекићем и прстима“ 1 

10.  Школски сервис са 3м 1 

11.  Школски сервис са 3м и 9м 1 

12.  Севис преко мреже 1 

13.  Вежбање прецизног сервирања 1 

14.  Пријем сервиса 1 

15.  Игра у 3м 1 

16.  Поставка и кретање играча 1 

17.  Игра на мрежи 1 

18.  Игра са суђењем 1 

19.  Тенис сервис-избачај лопте 1 

20.  Тенис сервис 1 

21.  Поставка играча за тенис севис 1 

22.  Игра са задацима  1 

23.  Игра са применом правила  1 

24.  Предвежбе за смеч 1 

25.  Вежбе за смечирање 1 

26.  Смечирање 1 

27.  Игра у тројкама са смечирањем 1 

28.  Постављање блока код смеча 1 

29.  Двојни и тројни блок 1 

30.  Блокирање и заштита блока 1 

31.  Игра са суђењем 1 

32.  Игра са суђењем 1 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 
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33.  Игра са суђењем 1 

34.  Игра са суђењем 1 

35.  Игра са суђењем 1 

36.  Организовање турнира 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 

 
 

 
Руководилац секције: 
Воја Балтић 
 

1. Формирање секције и упознавање ученика са 
програмом рада 

2. Техника дриблинга у месту 

3. Техника додавања и хватања лопте( у месту; из 
дриблинга; у пару) 

4. Основна игра 3 на 3 на половини терена 

5. Основни кошаркашки став (паралелни и дијагонални) 

6. Техника  десног двокорака 

7. Игра 5 на 5 преко целог терена 

8. Школско – разредно такмичење 

9. Техника левог двокорака 

10. Крис- крос са три играча (завршетак је полагањем) 

11. Сарадња три играча у нападу 

12. Сарадња три играча у одбрани 

13. Игра 5 на 5 преко целог терена 

14. Промена правца ( предња, промена кроз ноге, ролинг, 
леђна) 

15. Основна игра 1 на 1 на половини терена 

16. Основна игра 1 на 1 преко целог терена 

17. Игра 5 на 5 преко целог терена 

18. Техника пивотирања (предњи и задњи) 

19. Техника скок шута 

20. Школско – разредно такмичење 

21. Кошаркашке штафетне игре 

22. Такмичење у извођењу слободних бацања 

23. Игра 5 на 5 преко целог терена 

24. Техника дриблинга 

25. Сарадња 4 играча у нападу 

26. Сарадња 5 играча у нападу 

27. Игра 5 на 5 преко целог терена 

28. Сарадња 4 играча у одбрани 

29. Сарадња 5 играча у одбрани 

30. Контранапад са 3 играча(3:0) 

31. Контранапад са 4 играча(4:0) 

32. Игра 5 на 5 преко целог терена 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 
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33. Усавршавање индивидуалне технике у нападу 

34. Усавршавање индивидуалне технике у одбрани 

35. Игра 5 на 5 преко целог терена 

36. Завршни час (обрада и анализа пређених техничко-
тактичких ствари) 

 
 
 
 

Назив секције: гимнастичка 

Р
ед

. б
р.

  

ТЕМЕ 

 

Број 

часова 

за тему 

37.  Формирање секције, представљање плана рада секције и одређивање термина рада секције 1 
38.  Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности и 

снаге, увежбавање равнотежа, динамичких равнотежа, окрета и пируета 

1 

39.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита: вијача, обруч  лопта, 

чуњеви  

1 

40.  Одабир музике за групну вежбу, учење кореографије и увежбавање 1 
41.   Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности 

и снаге, увежбавање равнотежа, динамичких равнотежа, окрета и пируета 

1 

42.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита: вијача, обруч  лопта и 

чуњева 

1 

43.  Осмишљавање кореографије са реквизитима 1 
44.  Понављање и увежбавање кореографије 1 
45.  Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности и 

снаге, увежбавање равнотежа, динамичких равнотежа, окрета и пируета 

1 

46.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита: вијача, обруч  лопта и 

чуњева  

1 

47.  Одабир музике за групну вежбу без реквизита, учење кореографије и увежбавање 1 
48.  Понављање и увежбавање групне вежбе са реквизитима 1 

49.  Понављање и увежбавање групне вежбе без реквизита 1 
50.  Понављање и увежбавање групне вежбе са реквизитима 1 
51.  Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности и 

снаге, увежбавање равнотежа, динамичких равнотежа, окрета и пируета 

1 

52.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита: вијача, обруч  лопта и 

чуњева 

1 

53.  Понављање и увежбавање вежбе са реквизитима и вежбе без реквизита за Светосавску академију 1 
54.  Наступ на Светосавској академији 1 
55.  Састанак и договор са члановима секције за рад у другом полугодишту 1 
56.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита:  обруч и лопта 1 

57.  Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности и 

снаге 

1 

58.  Одабир музике за групну комбиновану вежбу без и са реквизитима, учење и увежбавање 1 
59.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита:  чуњева 1 
60.  Развој и усавршавање психомоторичких способности увежбавањем равнотежа, динамичких равнотежа, 1 

ГИМНАСТИЧКА  СЕКЦИЈА 
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окрета и пируета 

61.  Понављање и увежбавање групне комбиноване вежбе без и са реквизитима Понављање и увежбавање 

групне вежбе без реквизита 

1 

62.  Понављање и увежбавање групне вежбе са реквизитима 1 

63.  Понављање и увежбавање групне вежбе без реквизита 1 
64.  Понављање и увежбавање групне комбиноване вежбе без и са реквизитима 1 
65.  Понављање и увежбавање групне вежбе без реквизита 1 
66.  Понављање и увежбавање групне вежбе са реквизитима 1 

67.  Развој и усавршавање психомоторичких способности вежбама за повећање покретљивости, скочности и 

снаге, увежбавање равнотежа, динамичких равнотежа, окрета и пируета 

1 

68.  Развој и усавршавање психомоторичких способности коришчењем реквизита: вијача, обруч  лопта, 

чуњеви и трака 

1 

69.  Осмишљавање нових вежби и кореографија са циљем развоја креативности ученика 1 
70.  Увежбавање осмишљених кореографија 1 
71.  Јавни час са приказом групне вежбе без реквизита 1 

72.  Договор са члановима секције о плану и програму за наредну школску годину 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 

 
 

Новинарска секција намењена је ученицима четврог, петог, шестог, седмог и осмог разреда. 
Недељни фонд је један час, а годишњи 36 часова. 

 Циљеви 

• Јачање образовно-васпитне делатности школе, подстицање индивидуалних склоности и 
интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена 

• богаћење друштвеног живота и разоноде ученика, развијање и неговање другарства и 
пријатељства 

• оспособљавање ученика да самостално приређују школски часопис, проширивање знања о 
новинарству, његовом деловању и важности у животу друштва. 

Задаци 

• подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе 
• афирмисање школских секција 
• упознавање са основним методама и техникама које су неопходне у новинарству 

• развијање свести о важности истинитог информисања 
• упознавање са појмом „слобода штампе“ 
• развијање критичког расуђивања 
• стицање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање мишљења 
• обучавање за тимски начин рада и теренско истраживање 

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Редни број Тема/област оквирни број часова за 
дату тему/област 

1. Формирање секције и организација рада 3 

2. Дневна и периодична штампа, „жута штампа“ 4 

3. Припремање тематских паноа 6 

4. Особине новинара, радно окружење новинара 4 

5. Примери добре и лоше писмености 4 

6. Врсте новинских текстова 3 

7. Фотографија у штампи 2 

8. Припрема школског листа „Кошута“ 4 

9. Промоција школског листа 4 

10. Анализа рада и предлози за наредну школску годину 2 

 Укупно: 36 

 

Руководилац секције: Јелена Динић 
 

 
 
 

 
 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ, ОДНОСИ СЕ НА СЛЕДЕЋУ 
САДРЖИНУ: 

 
МЕСЕЦ                                САДРЖАЈИ РАДА                                                        БРОЈ ЧАСОВА У МЕСЕЦУ 
Септембар, 2021.            (1) Сређивање библиотечког простора                                             (3) 
                                          (2)Сређивање картотеке читалаца 
                                          (3)Обележавање нових наслова 
Октобар, 2021.                 (4)Рад са корисницима                                                                       (3) 
                                          (5)Писање опомена за невраћене књиге 
                                          (6)Сређивање библиотечког фонда 
Новембар,2021.               (7)Класификација нових наслова                                                       (4) 
                                          (8)Обрада нових наслова 
                                          (9)Замена изгубљене књиге новом 
                                          (10) Постављање изложбе 
Децембар, 2021.              (11)Предлог књига за отпис                                                                 (3) 
                                          (12) Обрада публикација 
                                          (13) Електронска обрада књижног фонда 
Јануар, 2022.                    (14)Рад на електронској бази података                                             (3) 
                                           (15)Употреба бар кода на обрађеној публикацији 
                                           (16)Текући послови у библиотекарству 
Фебруар,2022.                  (17)Размена књига                                                                                (3) 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 
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                                           (18) Рад на електронској бази података 
                                           (19)Употреба бар кода            
Март, 2022.                       (20)Попуњавање картона књиге                                                           (4) 
                                           (21)Стручна обрада монографских публикација 
                                           (22)Писање опомена дужницима 
                                           (23)Учешће чланова секције у обележавању значајних датума 
Април, 2022.                     (24)Попуњавање картона књиге                                                             (3) 
                                          (25)Продајна изложба књига 
                                          (26)Електронска обрада књижног фонда 
Мај,2022.                          (27) Евиденција часописа                                                                        (5) 
                                          (28)Евиденција сликовница 
                                          (29) Евиденција уџбеника 
                                          (30) Евиденција књига за предлог за расход 
                                          (31) Сређивање библиотеке 
Јун, 2022.                         (32) Рад са ученицима на размени књига                                                (5) 
                                          (33)Евиденција невраћених наслова (замена за изгубљену књигу) 
                                          (34)Раздуживање ученика 
                                          (35)Сређивање библиотечког простора 
                                          (36)Израда паноа о прочитаним књигама 

У плану је да у 2021-2022.школској  години библиотечка  секција окупи 6  чланова , ученикa  од 5-
8. разреда. 

 Циљ рада библиотечке секције је да се ученицима на лак и једноставан начин приближи 
делатност која промовише књигу и читање, да  ученици граде правилан однос према стицању знања, 
истраживачком раду,да савладају начин сналажења у јавним библиотекама и , напокон, да време 
проведу на правом месту. 

Задаци рада библиотечке секције се односе на развијање потреба, навика и интересовања 
ученика за коришћење библиотечке грађе, коришћење савремених метода рада, на упознавање начина 
физичке обраде фонда и његове заштите и, напокон,  трајно опредељење за књигу и читање. 
 

                                                                  Мирјана Терзић, библиотекар 
 
 
 
 
 

ЦИЉ СЕКЦИЈЕ 
Основни циљ секције је да се материја и информације из поменуте области, као и примена 

знања представе на начин који ће ученицима бити што прихватљивији, узимајући у обзир узраст и ниво 
знања ученика који варира у зависности од појединца. 

Циљ секције је да ученици: 

• Попуне и надограде знања из ове области стечена током школовања. 
• Стекну потребну основу за будући рад и очекиване промене у технологији. 
• Стекну представу о томе шта их чека и какви су им задаци у том раду. 
• Овладају информатичким знањем и програмским вештинама, као и принципима који ће им 

омогућити самостални рад у различитим програмским пакетима. 
• Проблемске задатке лако решавају применом одређених програмских пакета. 
• Креативно приступају проблему задатка и начину решавања. 
• Изразе своје жеље, представе их на свој начин, буду креативни у складу са могућностима. 
• Стекну осећај припадности групи, учествују у групном раду и подстичу исти. 

ПРОГРАМЕРСКА СЕКЦИЈА 
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• Учествују у решавању проблема других и воде дијалог о резултатима. 

ИСХОД СЕКЦИЈЕ 
Ученици у раду секције треба да: 

• Буду спремни за тимски рад. 
• Самостално и групно решавају проблеме и проблемске задатке. 
• Самостално користе неколико програмских пакета. 
• Буду упознати са неким од програмских језика. 
• Буду способни за практичну примену неког програмског језика. 
• Стекну могућност за препознавање и решавање сложених задатака. 

СВРХА СЕКЦИЈЕ 
Једина наука која је у последњих неколико деценија имала веома динамичан раст и развој је 

управо информатика. У том смислу информатика, као наука управо је утицала и на развој друштва у 
целини. Нове технологије, нови начини размишљања као и представљане података учинили су велику 
прекретницу како у осталим наукама, тако и у свакодневном животу. Схватили смо да је данас немогуће 
живети и радити без рачунара, а то подразумева и информатичко знање. 
Сам експоненцијални развој ове науке утицао је и на образовање. Јавиле су се нове потребе у 
савременом образовању, нова схватања и начини размишљања. Све се више инсистира на логичком 
мишљењу, креативном решавању задатака и проблема, самосталности у доношењу одлука, као и што 
већем учествовању ученика у групном раду. Информатика и рачунарство управо подржавају и 
инсистирају на оваквом типу мишљења и деловања, па сврха саме секције управо представља развој 
креативног, логичког и стваралачког мишљења ученика, у заједнички постављеним задацима који би 
ученици схватили као игру, несвесно учећи и улазећи у појам информатике и програмирања. 
Секција замишљена је као ваннаставна активност, чији би садржај и програм рада, који је осмишљен за 
сваки појединачни ниво, ученицима приближио појам рачунарства и програмирања и у одређеној мери 
омогућио да се ученици креативно изразе кроз жељене и у одређеној мери прихватљиве 
мултимедијалне технике као и за напреднији ниво сазнања ученика, елементарне технике 
програмирања. Жеља наставника је, да ученици увиде потребе савремене рачунарске науке, да стекну 
основна сазнања о појмовима савремених рачунарских система, као и да се упознају са различитим 
техникама и правцима у примени различитих софтверских пакета и програма. 
 
 Теме које ће се обрађивати у оквиру секције: 
 

Ред.бр. Teмe 

1. Основни алгоритамски кораци 

2. Основне алгоритамске структуре 

3. Израда просте алгоритамске шеме 

4. Израда разгранате алгоритамске шеме 

5. Израда цикличне алгоритамске шеме 
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6. Разни програмски језици 

7. Основе Пајтон  кода 

8. Коришћење  променљивих 

9. Овладавање менијима и палетама алата 

10. Писање кода 

11. Израда једноставних програма 

12. Наредбе  гранања 

13. Наредбе вишеструког гранања 

14. Циклуси 

15. Функције 

16. Низови 

17.  Задаци за вежбу 

 
Руководилац: Бојана Јанковић 

 

 
 

Назив секције: Драмска секција на енглеском језику  

Р
ед

. б
р.

  
ТЕМЕ 

 

Број 
часов
а за 
тему 

1. Аудиција и упознавање 2 

2. Традиционалне енглеске песме за децу 8 

3. Шекспирове комедије  (Тоо мuch ado about nothing) и његова биографија 20 

4. Брзалце, бројалице, загонетке 6 

   

   

   

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
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План рада драмске секције на енглеском језику за школску 2021/22. годину 
 

Планирано је да се драмска секција на енглеском језику коју води наст.енгл.језика Наташа 
Павловић ове године организује у две фазе. 
 

У првој фази рада секције учествоваће сви заинтересовани ученици IV разреда који ће се 
упознавати са животом и делом највећег светског драматурга, Виљема Шекспира.  
 

Друга фаза ће обухватити заинтересоване ученике I разреда који ће учити да певају 
традиционалне енглеске песме за децу уз одговарајуће кореографије.  
 

Осим тога, сви чланови драмске секције током године усвајаће одговарајуће брзалице, 
бројалице и загонетке, које имају за циљ да додатно мотивишу ученике да уче и воле енглески језик. 
 

 
 
 
 

Руководилац драмске секције за млађе разреде је Владислава Ћурковић.  
 

Назив секције: Драмска секција ученика млађих разреда 

 

ТЕМЕ 
 

Број 
часова 
за тему 

Чардак ни на небу ни на земљи (The Castle between the earth and the sky) - приредба за Дан 
школе 

6 

Приредба за Пријем првака у Дечији Савез 4 

Новогодишња приредба 4 

Приредба за школску славу Свети Сава 8 

Приредба за Дан школе 8 

Приредба за дочек првака 4 

Посете позоришним представама 2 

  

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 

 
 

Редни број 
часа 

Теме: 

1. Упознавање ученика са планом рада секције 

2. Историја архитектуре 

3. Развој цивилизације и грађевинарства 

4. Египатски стил градње 

5. Грчки стилови градње 

6. Врсте грађевинских објеката 

АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
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7. Конструкција грађевинских објеката 

8. Технички цртежи у грађевинарству 

9.  Врсте пресека (хоризонтални и вертикални) 

10.  Симболи и ознаке у грађевинарству 

11. Котирање, размера у техничком цртању 

12.  Графичко представљање објеката 

13. Израда техничког цртежа 

14. Израда макете зграде 

15. Израда техничког цртежа куће са косим кровом 

16.  Избор материјала и израда макете куће 

17.  Израда макете куће са косим кровом 

18. Израда макете села-скица 

19. Израда макете села-основа 

20.  Израда макете села-постављање објекта 

21. Завршна дорада макете села 

22.  Припреме за такмичење-тест 

23. Припреме за такмичење-тест 

24. Припреме за такмичење-прављење модела 

25. Припреме за такмичење-прављење модела 

26. Припреме за такмичење-тест 

27. Припреме за такмичење-тест 

28. Припреме за такмичење-прављење модела 

29. Припреме за такмичење-прављење модела 

30. Припреме за такмичење-тест 

31. Припреме за такмичење-тест 

32. Припреме за такмичење-тест 

33. Припреме за такмичење-тест 

34.35.36.час Изложба радова са такмичења 

 
Руководилац секције: Светлана Михаиловић 

 
 
 
 
 

Секција обухвата ученике од 5. до 8. разреда. 
Недељни фонд је један час, годишњи фонд  је 36 часова. 
Циљеви секције 

- унапређење саобраћајне културне и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и 
родитеља; 

- теоријско и практично оспосбљавање ученика да се активно баве проблемом саобраћаја са 
аспекта безбедности (правила, саобраћјни знаци, регулисање тока саобраћаја и др). 

Задаци 
- упознавање ученика са техником и возним карактеристикама саобраћјних средстава (бицикл, 

бицикл са помоћним мотором); 

- оспособљавање ученика за правилно и безбедно понашање и кретање у јавном саобраћају као 
пешаци и бциклисти; 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
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- вежбање спретности на саобраћајном полигону; 

- подстицање афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја. 

Садржај програма                                                                                                            фонд 
-Појам и врсте саобраћаја ……………....................................................................6 часова 
-Саобраћајна регулатива, саобраћајни знаци..……………………………………..10 часова 
-Саобраћајни прописи и примена…. …………………………………………………..4     часа 
-Упознавање са полигоном и вожња бицикле.....................................................10  часова 
-Припрема за такмичење........................................................................................6  часова 

 
Руководилац секције: Предраг Аранђеловић, Татјана Ћурчић 

 
 
 
 

Руководилац: Јован Тодоровић 

Р
ед

. б
р.

  

ТЕМЕ 
 

Број 
часова 
за тему 

1. Основне завршнице 4 
2. Тактика - везивање, двојни удар, одвлачење, дириговање 8 
3. Стратегија – слаба поља, добре и лоше фигуре,напад на краља 8 
4. Стратегија завршнице – слободан пешак, улога краља у завршници, изнудица 4 
5. Теорија отварања – отворене игре 4 
6. Теорија отварања – полуотворене игре 4 
7. Теорија отварања – затворене игре 4 
8.   
   

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 

Секција обухвата ученике од 1. до 4. разреда.  
Број часова на годишњем нивоу је 36;  
Циљ васпитно-образовног рада секције јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу са карактером ове секције.  
Задаци - развијање способности ученика за опажање облика, величина, боја, положаја облика у 

природи; - развијање памћења, повезивање опажених информација; - стварање услова да ученици на 
сваком часу у процесу реализације садржаја користе адекватна средства и технике ликовно-визуелног 
изражавања; - развијање моторичких способности; - развијање лепог писања.  

 

Ред. 
број 

 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

1.  Упознавање са радом секције и договор о раду  

2.  Основне и изведене боје 

3.  Ликовне технике 

                           ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
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4.  Дечја недеља-Буквар дечијих права 

5. Уређење паноа поводом Дечије недеље 

6. Ликовни конкурс 

7. Ликовни конкурс 

9. Јесење лишће- колаж 

10. Мој парк у јесен- акварел 

11. Кишобрани- темпера 

12. Ликовни конкурс 

13. Ликовни конкурс 

14. Новогодишње честитке- колаж 

15. Новогодишњи украси- материјал по избору ученика 

16. Новогодишњи украси- материјал по избору ученика 

17. Ликовни конкурс Свети Сава 

18. Ликовни конкурс Свети Сава 

19. Ликовни конкурс Свети Сава-уређење паноа 

20. Моја мама- Дан жена 

21. Моја мама-Дан жена (уређење паноа) 

22. Честитка мами – колаж  

23. У сусрет пролећу- Пролеће у мом парку-акварел 

24. У сусрет пролећу- Пролеће у мом парку- темпера 

25. Употребни предмети- скица  

26. Употребни предмети- декупаж  

27. Употребни предметаи-декупаж 

28. Рад по избору ученика (техника по избору) 

29. Дан школе - техника по избору 

30. Дан школе - ликовни конкурс 

31. Дан школе- ликовни конкурс 

32. Обуцимо лутке- материјал по избору ученика 

33. Обуцимо лутке-материјал по избору ученика 

34. Морско дно - акварел 

35. Морско дно - акварел 

36. Изложба најуспешнијих радова 

 

 

Месец    Садржаји рада Број 
часова 

Септембар 1.  Упознавање ученика са садржајем наставног предмета 
2.  Одабир и опремање радова за изложбу "Јесен у шуми" 
3.   Постављање изложбе  "Јесен у шуми" 
4.  Израда букетића од сувог цвећа 
 

4 

Октобар 5.  Израда букетића ос сувог цвећа 
6.  Вајање глинених посуда 
7.  Вајање глинених посуда 
8.  Бојење глинених посуда акрилним бојама 
 

4 

Новемба 9.  Лакирање глинених посуда 
10.  Посета актуелној изложби 
11.  Израда торбице од разног материјала 
12.  Опремање радова за излозбу " Дан борбе против сиде" 

5 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
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13.  Поставлјање изложбе поводом обележавања Дана борбе против сиде 
 

Децембар 14.  Поставка изложбе " Зима" 
15.  Израда новогодишњих практичних украса 
16. Израда украсног дрвцета 
17.  Израда украсног дрвцета 
 

4 

Јануар 18.  Шивење  новчаника од платна 
19.  Поставка изложбе " св. Сава" 
 

2 

Фебруар 20.  Прављење рамова за ћилиме 
21.  Израда ћилима од вуне 
22.  Израда ћилима од вуне 
23.  Израд ћилима од вуне 
 
 

4 

Март 24.  Опремање радова за изложбу " 8. март" 
25. Постављање изложбе поводом Дана жена 
26. Израда украсних рамова 
27.  Израда корпица од картона 
 

4 

Април 28.  Опремање радова за пролећну изложбу 
29.  Поставка изложбе " Пролеће" 
30.  Израда корпица од картона 
 

3 

Мај 31.  Опремање радова за изложбу " Ускрс" 
32.  Поставка изложбе поводом Ускрса 
33.  Промоција ликовне секције за млађе разреде 
34.  Постављање изложбе поводом обележавања Дана школе 
 

4 

Јун 35.  Припрема за завршну изложбу 
36.  Постављање завршне, годишње изложбе 
 

2 

 

 

 

 

Назив секције: Рецитаторска секција 

Р
ед

. б
р.

  

ТЕМЕ 
 

Број 
часова 
за тему 

1. 1 Рецитаторске радионице 8 
2.  Дечија недеља 4 
3.  Дани Чукарице 3 
4.  У сусрет Новој години и школској слави 8 
5.  Припрема за такмичење 8 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА  
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6.  У сусрет Дану школе 5 
   

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

Старији разреди: 

Редни број Тема/област оквирни број часова за дату 
тему/област 

11.  Формирање секције и организација рада 2 

12.  Вежбе изражајног казивања 10 

13.  Глума и рецитовање 2 

14.  Изражајно говорење различитих лирских песама 5 

15.  Изражајно говорење различитих епских песама 1 

16.  Припрема за такмичење 6 

17.  Различити начини говорења 5 

18.  Ауторска и народна љубавна поезија 2 

19.  Посета позоришту (или часу драмске секције) 1 

20.  Моћ јавног наступа 1 

21.  Анализа рада и предлози за наредну школску годину 1 

22.    

 Укупно: 36 

 

 

  
 

План ТВ секције за 2021-2022. 
 

Тв секција по својој природи има другачији план који је осмишљен на састанку Тима ТВ секције чији су 
чланови: 
Наташа Илић, Сандра Лазић, Марија Степановић, Милош Благојевић и Александра Русмир. Обзиром да је ово 
специфична секција, чланови Тима су и сви остали запослени који ће слати своје материјале са часова, са 
осталих секција, упућивати ученике да учествују у стварању садржаја . 
 
Начелно, ТВ секција ће имати више целина: 

1. Вести ОШ „Бановић Страхиња“ – Ове вести организоваће Александра Русмир и Марија Степановић. 

Вести ће пратити све важне догађаје, датуме, освојене медаље, актуелности у школи, које ће бити 

„упаковане“ у емисију која ће се налазити на званичном YouTube каналу школе. Планирано је да емисија 

буде на сваких 3-4 недеље.  

2. Такмичења – Ову секцију ће водити Милош Благојевић, где ће у оквиру боравка бити организована 

тематска такмичења и на сваких месец дана имаћемо репортажу о такмичењу протеклог месеца 

(такмичари, победници...). Биће организовано такмичење у фудбалу, певању, глуми, рецитовању... 

ТВ СЕКЦИЈА 
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3. Покажи шта знаш – Ову секцију ће водити Сандра Лазић и Наташа Илић, које ће сакупљати активности 

свих одељења и креирати посебне видео записе који ће се такође налазити на званичном YouTube 

каналу. 

Поред ових, наравно, увек је могуће додати и по неку још област. У овој секцији (која је уско повезана и са 
Маркетинг тимом) промовишемо школу на најбољи могући начин, кроз презентовање свих наших активности и 
успеха, као и до сада. 
 

Наравно напомена – овај план је подложан изменама, у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације, 
јер велики број ових активности није могуће остварити ако ситуација не буде била као што је тренутна. 
      Руководилац– Наташа Илић и Марија Радуловић 

 

 

  

 И ове  2021/22. године наставља са радом Еколошка секција школе „Кошута“. Циљ рада секције 
јесте подизање еколошке свести код ученика, развијање одговорног односа према околини и  развијање 
здравих стилова живота .  

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

током године Израда еколошких 
паноа 

радионица Чланови еколошке 
секције 

септембар Договор о раду.  
10 еко заповести.  

радионица 
 

Чланови еколошке 
секције 

Прикупљање старог 
папира, лименки и 
чеп за хендикеп 

акција Чланови еколошке 
секциje 

октобар Ми као вршњачки 
едукатори 

радионица 
 

Чланови еколошке 
секције 

Ми као вршњачки 
едукатори 

акција 
 

Чланови еколошке 
секције 

новембар Обележавање Дана 
климатских промена 
4.новембар 

радионица 
 

Чланови еколошке 
секције 

Сарадња са старим 
Чукаричанима 

акција Чланови еколошке 
секције 

децембар Како да спречимо 
паљење контејнера 

радионица Чланови еколошке 
секције 

Озонске рупе радионица Чланови еколошке 
секције 

јануар Желимо чист ваздух радионица Чланови еколошке 
секције 

фебруар Храна из природе радионица Чланови еколошке 
секције 

Озонске рупе радионица Чланови еколошке 
секције 

март Светски дан шума  
„Посади дрво“ 

радионица Чланови еколошке 
секције 

Светски дан вода  радионица Чланови еколошке 
секције 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
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април Обележавање Дана 
планете Земље 
22.април 

радионица Чланови еколошке 
секције 

Учествујемо у 
уређењу шумице 

акција Чланови еколошке 
секције 

мај Зашто је УВ зрачење 
опасно и како да се 
заштитимо  

радионица Чланови еколошке 
секције 

јун Дан заштите животне 
средине 5. јун 

 Чланови еколошке 
секције 

 

НАПОМЕНА: Рад у оквиру секција  може бити коригован у складу са потребама у току године. ПОсебан 
акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошком 
ситуацијом и донетим мерама. 

 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 

• Тим за заштиту од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

• Вршњачки тим 

• Тим за медијацију 

• Тим за самовредновање квалитета рада школе 

• Стручни тим за инклузивно образовање 

• Тим за професионалну оријентацију 

• План здравствене превенције ученика 

• План  школског спорта и спортских активности 

• Тим за професионални развој 

• Тим за маркетинг 

• Тим за обезбеђивање квалитета и развој  установе 

• Тим за развој међупредметних комптенција и предузетништва 

 
НАПОМЕНА: Рад у оквиру тимова  ће бити коригован у складу са потребама у току године. ПОсебан 
акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошком 
ситуацијом и донетим мерама. 
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  Програм заштите деце / ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
сачињен је на основу посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су 
дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и 
сузбијање свих видова насиља у школској средини. 
Задаци Тима за заштиту су да: 

1. припрема програм заштите; 
2. информише ученике, запослене и родитеље о планираним  

активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за  
заштиту; 

3. идентификовање и информисање о случајевима дискриминације, насиља, уз поштовање 
личности детета / ученика; 

4. спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 
5. праћење и евидентирање свих врста насиља; 
6. саветодавни рад са ученицима и родитељима; 
7. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција  

потребних за превенцијудискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања;  
8. предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и  

учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у  
случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и  
занемаривања; 

9. укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 
10. прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје  

одговарајуће предлоге директору; 
11. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација,  

служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања; 

12. извештава стручна тела и органе управљања. 
 
    ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за ученике и 
запослене. 
 
Задаци тима за заштиту деце / ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

• израда, реализација и евалуација програма заштите деце / ученика од дискриминације,  насиља, 
злостављања и занемаривања 

• идентификовање и информисање о случајевима дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, уз поштовање личности детета / ученика 

• спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

• праћење и евидентирање свих врста насиља, дискриминације, злостављања и занемаривање 

• јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, 
Здравствени центар …) 

 
8.1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ 

УСТАНОВАМА 
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• тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље 
регистровано 

• саветодавни рад са ученицима и родитељима  

 
ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

СЕПТЕМБАР 
 
 
 

• Формирање школског 
Тима за заштиту 

• Састанак тима и 
координисање 
активности 

• Наставничко веће - 
Упознавање са  
Правилником о 

Протоколу за        

заштиту ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања; улози 

Школског тима; 

задужењима сваког 

члана колектива  

• Упознавање ученика, 
родитеља, запослених 
са Кодексима 
понашања(ЧОС, 
Родитељски, Н.веће) 

• Упознавање родитеља 
будућих првака са 
радом Тима за заштиту 

• Упознавање ученика 
првог разреда са 
радом Тима за заштиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тим за заштиту, 
одељенске старешине, 
учитељи 

Записник тима, план 
рада, записници о. већа, 
родитељаких састанака, 
евиденција у дневнику 
о.в. рада, 
Списак чланова 

 
 
 
 

ОКТОБАР 
 
 
 

• Ученички парламент- 
Упознавање са  
Правилником о 

примени Протокола о 

заштити ученика од 

дискриминације, 

 
 
Тим за заштиту, 
одељенске старешине, 
учитељи 
 

Продукти активности 
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насиља... 

ТОКОМ ГОДИНЕ  
Истраживање: 
“Учесталост различитих 
облика насиља у одељењима” 
емоционалних тешкоћа) код 
раних адолесцената  “ 
 
Предавање: „Препознавање 

знакова депресије (или шире  
 емоционалних тешкоћа) код 
раних адолесцената  “ 

 

 
ПП служба, чланови 
тима, предметни 
наставници , о. 
старешиине 
 
 

Продукти активности 

ТОКОМ ГОДИНЕ  

Обрада и анализа резултата 
Учесталост различитих облика 
насиља у одељењима” 
емоционалних тешкоћа) код 
раних адолесцената  

 
 
Важност постављања 
интерперсоналних граница у 
међусобној интеракцијИ 

 

 
 
ПП служба, чланови 
тима, предметни 
наставници , о. 
старешиине 
 

Продукти активности, 
извештај 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР • Гледање филма 
„Tagged“ и разговор на 
тему 
ел.насиље(5.разред) 

• Извештај о раду Тима 
на крају првог првог 
полугодишта 

 
Тим за заштиту 

Записник, извештај 

МАРТ • РЕализација 
превентивних 
активности у складу са 
препознатим 
потребама  

 
Тим за заштиту 

Записник, извештај 

АПРИЛ/МАЈ РЕализација 
превентивних 
активности у складу са 
препознатим 
потребама 

 
Тим за заштиту 

Записник, извештај 

 
 

ЈУН 

• Евалуација–анализа 
реализације програма 
за заштиту деце за 
протеклу школску 

 
 
 
 

Извештај о раду 
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годину: 

• анализа и израда 
извештаја о 
предузетим 
превентивним и 
интервентним 
активностима 

• анализа и израда 
извештаја о 
евидентираним 
случајевима насиља 

• Извештај о раду Тима 
на крају школске 
године 

Тим за заштиту 

АВГУСТ • Израда плана рада 
тима  за заштиту 
ученика за наредну 
школску годину 

Чланови тима Израђен план рада тима 

 
ТГ 

• Извештавање о 
активностим атим 

атоком године 

 
Тим за заштиту 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 
 

 

 
 

 
 

ТГ 

• спровођење процедура 
и поступака реаговања 
у ситуацијама насиља,  

• праћење и 
евидентирање свих 
врста насиља 

• примена адекватних 
мера за сузбијање или 
ублажавање учињеног 
насиља укључивање 
родитеља у решавање 
проблема 

• сарадња са локалном 
заједницом, ЦЗСР и 
полицијом 

• праћење ефеката 
предузетих мера 

 
 
 
 
директор, Тим за 
заштиту, ППС, 
Одељенске старешине, 
учитељи 

Записници, евиденције 

 
ТГ 

• Прикупљање 
основних информација 
у циљу процене нивоа 
насиља и ризика од 
будућег насиља 

 
директор, Тим за 
заштиту, ППС, 
Одељенске старешине, 
учитељи 

Извештај, чек листе 

 
ТГ 

• Активирање на основу 
правилника о 
безбедности: 

 
директор, Тим за 
заштиту, ППС, 

Одељенске старешине, 

Записник  
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унутрашње заштитне 

мреже 

-спољашње заштитне 

мреже 

учитељи 

 
 
 

ТГ 

• Покретање поступака 
унутар установе: 
-васпитни ( према 

ученицима и 

родитељима ) 

-васпитно 

дисциплински ( према 

ученицима ) 

-дисциплински ( према 

наставницима и 

запосленима ) 

 
 
директор, Тим за 
заштиту, ППС, 
Одељенске старешине, 
учитељи 

Записник, евиденције, 
службене белешке, 
извештаји 

 
ТГ 

    
Праћење промена понашања 

ученика 

Тим за заштиту, ППС, 
Одељенске старешине, 

учитељи 

Записник, евиденције, 
службене белешке, 

извештаји 

 
 
 

ТГ 

Појачан васпитни рад са 
ученицима 

• праћење понашања 
ученика на часу 

• праћење односа 
учесника насиља на 
часу и ваннаставе уз 
помоћ дежурног 
наставника и радника 
обезбеђења 

• примена заједничких 
активности, тимског 
рада како би учесници 
насиља успоставили 
другарске односе 

 
 
 
 

ППС, Одељенске 
старешине, учитељи 

Евиденција о раду, чек 
листе, извештаји 

 
ТГ 

Пружање помоћ ученицима у 
решавању индивидуалних 
проблема или проблема са 
другима и индивидуално 
саветодавни рад са ученицима 
који имају проблеме у 
понашању 

 
ППС, Одељенске 

старешине, учитељи 

Записници извештаји, 
евиденција о раду 

 
ТГ 

Интензивиран и 
индивидуализован васпитни 
рад: 

• са починиоцима 

 
ППС, Одељенске 

старешине, учитељи 

Евиденција о раду 
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насиља  

• са жртвама насиља 

НАПОМЕНА: Могућа су мања одступања у реализацији превентивних 
активности у зависности од обима посла чланова Тима и других 
објективних околности. 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 
1. Јулија Малка - школски психолог 

2. Бојана Спасојевић-школски педагог 

3. Тамара Кецман – наставник музичке културе 

4. Олга Фашељак – наст.разредне наставе 

5. Вера Гајић - наст.разредне наставе(руководилац тима) 

6. Гордана Миловановић - наст.разредне наставе 

7. Татјана Јоунис - наст физичког васпитања 

8. Бранислав Антонијев - наст.разредне наставе 
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Вршњначки тим ради у сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања,  превентивног је карактера и путем радионица обрађује различите теме блиске и 
значајне деци. Сачињавају га наставници и ученици и основна сврха је да се  ученици „сензитивишу“ и 
укључе у обраду  различитих тема из свакодневног живота, да их  лично доживе активним учешћем, а 
потом их пренесу и реализују  у својим одељењима на часу одељенског старешине. Повратну 
информацију о задатој активности усмено реферишу на следећем састанку, уз разговор о питањима и 
проблемима које је тема покренула у разреду. 

Вршњачки тим чине, поред координатора Јелена Јањић, наст. ликовне културе као председника 
Тима, и: 

- Јелена Јањић, наставник ликовне културе 
- Тамара Кецман, наст музичке културе 
- Воја Балтић, наст физичког васпитања 
- Мануела Јозић, наст немачког језика 
- Мирјана Миленковић, наставник разредне наставе 
- Марија Ракић, наставник разедне наставе 
- Јован Тодоровић, наст. физике 
- Јелена Гргур, наст. разредне наставе 

Ученици чланови вршњачког тима су по један ученик из сваког одељења од 5. до 8. разреда. 
Једном месечно се одржавају састанци на којима се реализују радионице, чији садржај ти ученици 
представљају на часу одељенског старешине осталим ученицима. Радионице су таквог карактера да се 
на једноставан и прихватљив начин баве односом према себи, емоцијама и препознавању истих код 
других, мотивима за понашање, вештином комуникације, одговорношћу, решавању сукоба, емпатијом и 
осталим социјалним вештинама. Суштински, радионице развијају и подстичу емоционалну 
интелигенцију. Ове године је планом предвиђено седам радионица, који сваки пут води други наставник 
члан тим под добијеним упутствима. Радионице осмишљава и припрема Аранђеловић Предраг у 
сарадњи са педагогом школе и упућује наставнике како да их представе ученицима. У наставку су 
приказане оквирне теме али се на првом састанку тима врши коначан одабир тема за радионице, 
у складу са препознатим потребама: 
 СЕПТЕМБАР - Подела задужења и временски оквир са реализацијом активности. 
 
 ОКТОБАР -  Радионица  1  „ПОвратаак на редовну наставу“ 
 
 НОВЕМБАР-Радионица  2  „Огледало осећања-Кажи како се осећаш?“   
 
ДЕЦЕМБАР -Радионица 3  „Асертивна комуникација“ 
 
ФЕБРУАР Радионица 4 „ „Вршњачка помоћ у учењу-како да пружим и добијем помоћ од другара“ 
 
МАРТ - Радионица 5 „Како да чувам здравље?“ 
 
АПРИЛ – Радионица 6 „Стоп насиљу у школи!“ 
 
 МАЈ  -    Радионица 7 „Превенција дигиталног насиља“ 

 
Координатор Вршњачког тима: Јелена Јањић. 

 
8.2. ВРШЊАЧКИ ТИМ 
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Насиље у школи свакодневна је појава међу ученицима. Сукоби међу вршњацима јављају се у 

свакодневном школском и ширем друштвеном окружењу. Из таквих сукоба често могу проистећи 
озбиљне последице, а оне директно указују на потребу за мирним решавањем сукоба Један од 
најважнијих начина ненасилног решавања сукоба је МЕДИЈАЦИЈА. Медијација доприноси стварном 
уважавању потреба и интереса, дугорочнијем и квалитетнијем решавању проблема. У складу са тим, у 
школи је оформљен стручни Тим за медијацију који чине наставници који су обучени за послове 
медијације. ПП служба је сарадник тима 

Медијација је неформалан поступак у коме трећа, неутрална особа, помаже странама у сукобу 
да разреше сукоб – спор на начин који је прихватљив за обе стране у сукобу при чему ни једна страна не 
добија, али и не губи. 

Медијатор је трећа, неутрална страна, активни слушалац који отвара различите могућности и 
подржава процес договора сукобљених страна. „Да бисте били добар медијатор, морате да умете добро 
да слушате“. 

„Морате да слушате не само оно што је речено, него и оно што није — што је често много 
важније од онога што изговоре“. 

Школски медијатори су обучени одрасли и деца/ученици који помажу да се конструктивно реши 
сукоб у одељењу/колективу. 

Медијатори нису изасланици. Посао медијатора није да преносе поруке између појединаца који 
нису у стању да комуницирају. Медијатори раде на успостављању поверења и неутралног терена да би 
дошло до комуникације. 

Медијатори нису приватни детективи. Медијатори не „раде за вас“ нити ће радити на сакупљању 
доказа против некога. Медијатори ће испитати чињенице које окружују сукоб, у покушају да разумеју шта 
свака од страна тражи и да установе шта би могло да оконча сукоб. 

Медијатори нису психолози ни социјални радници. Медијатори ће сарађивати са обе стране па 
стога не могу да саветују било коју од страна у сукобу. 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА МЕДИЈАЦИЈЕ 
- Обучавање и оспособљавање младих на тему вршњачке медијације као модела ненасилног решавања 
сукоба; 
- Ученици после обуке стичу основна искуства и разумеју вештине које се користе у медијацији; 
- Ученици су охрабрени да слушају себе и друге и уз поштовање различитости; 
- Ученици помажу да се заједничком анализом препозна прави проблем; 
- Ученици науче да постављају питања у потрази за решењем; 
- Науче да не дозвољавају вређање, ругање ни окривљавање; 
- Не стају ни на чију страну; 
- Науче да чувају као тајну све што се каже у процесу медијације; 
- Превенција сукоба , насиља, дискриминације, вређања. 
ЗАДАЦИ ТИМА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ: 
- Формирање Тима за школску медијацију за 2021/22. годину; 
- Упознавање чланова са моделом медијације, историјским развојем и основним начелима медијације; 
- Превенција и решавање сукоба у школи; 
- Промовисање активности Тима код ученика и родитеља; 
- Подизање нивоа ученичких компетенција; 
- Сарадња са хуманитарним организацијама. 
ЦИЉНА ГРУПА 
Ученици седмог и осмог разреда, наставници, одељенске старешине, стручни сарадници. 
АКТИВНОСТИ И САРАДЊА 

 
8.3. ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ 
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Сарадња Тима за медијацију одвија се кроз активности и уз сарадњу са Тимом за превенцију 
насиља, занемаривања и злостваљања, Вршњачким тимом и Ђачким парламентом. 

Активности Тима анализирају се у одељењима, на часу одељенског старешине и одељенњких 
заједница, на родитељским састанцима, Ученичком парламенту, стручним органима и тимовима и на 
Савету родитеља. 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ 
 
СЕПТЕМБАР 
- Састанак са ученицима који желе да буду носиоци посла медијатора; 
- Формирање Тима за медијацију од стране запослених у школи; 
- Обука медијатора; 
- Прављење листе заједничких активности за школску 2021/22. годину; 
- Договор о динамици састајања Тима и анализи постигнути циљева; 
- Упознавање са вођењем евиденције о медијацији. 
ОКТОБАР 
- Упознавање ученика са појмом конфликт - стилови поступања у конфликтима и исход конфликта, врсте 
конфликта; 
- Развијање вештина комуникације, активног слушања, преговарања. 
НОВЕМБАР 
- Састанак чланова Тима на коме ће бити разматрана Техника облака; 
- Рад Тима за вршњачку медијацију. 
ДЕЦЕМБАР 
- Зидне новине у холу школе са фотографијама и активностима тима у протеклом периоду; 
- -Информисање родитеља о планираним активностима и пружању подршке и помоћи. 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 
-Заједничке радионице са члановима других тимова- Тим за вршњачко насиље, Ђачки парламент; 
- Предлог садржаја и примери ненасилног понашања. 
МАРТ 
-Повезивање са другим тимовима из других основних школа- размена искустава 
-Предлог мера за унапређивање превенције сукоба. 
АПРИЛ-МАЈ 
-Анализа рада Тима за вршњачку медијацију. 
ЈУН 
-План рада за наредну школску годину. 
 
ИСХОДИ: 

Активности Тима за медијацију биће видљиве у стварању школског окружења у којој су ученици 
активни креатори ненасилне атмосфере. Ученици медијатори преузимају активну улогу у решавању 
сукоба, а наставници постају неутрални и активни слушаоци који не нуде готова решења. 

Родитељи су сигурни да деца проводе време у толерантој средини, као и да је смањена 
могућност да дође до сукоба. 

Наставници на другачији начин воде рачуна о дисциплини у одељењима и координирају рад 
ученика медијатора. 
 Чланови тима за медјијацију су: Дивна Димитријевић, наст. историје, Јелена Динић, наст. 
српског језика. 
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План рада тима за школску 2021/22. годину: 

 

Предмет процеса самовредновања за школску 2021/22. годину  су три  области квалитета у 

циклусу самовредновања. 
 

 

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ:  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формирање Тима, подела задужења, 
договор о активностима 

Чланови тима 
септембар 

Записник Тима 

Израда глобалног плана  
самовредновања и вредновања рада школе 
за школску 2021 /22.  

Координатор тима  
Септембар  

Евиденција тима, ГПР 

Израда акционих планова по кључним 
областима 

Тимови Т.Г Евиденције тимова 

Упознавање колектива са планом и 
програмом и истицање програма на 
видном месту 

ТЗС 
Септембар-

октобар 

Евиденција тима, 
извештаји, огласна 
табла 

Израда инструмената за спровођење 
истраживачких активности за изабране 
кључне области 

Чланови тима  Прво 
полугодиште 

Записник Тима 

 
Сарадња са члановима других тимова и 
Наставничким већем 

Чланови тима 

Током године 

Евиденција тима, 
педагошка евиденција и 
друго 
  

Прикупљање података, обрада, анализа 
добијених податакла 

Чланови тима 

 Друго 
полугодиште 

 
Записници тима, анкете, 
чек листе, протоколи са 
посећених часова, 
евиденција педагога 

Израда извештаја о самовредновању Чланови Тима 
Мај-јун 

Извештај, записници 
тима  

Упознавање Наставничког већа и Школског 
одбора и Савета родитеља са извештајем 
ТЗС 

Координатор тима, 
педагог Јун  

Евиденција тима, 
извештај са Н.В. и Ш. О. 

Реализација консултативних састанака 
координатора и представника других 
релевантних тимова 

Координатор 
Месечно 

Евиденција тима 

Анализа рада тима и реализованих 
активности 

Координатор, 
представници 
тимова 

Континуирано  
Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Анализа рада, реализације активности ТЗС Континуирано  Евиденција тима, 
извештаји о раду 

Eвалуација рада, степена остварености 
планираних задатака 

ТЗС Јун-август Евиденција тима, 
извештаји о раду 

 
8.4. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 
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1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

1.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

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

часу. 

1.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

1.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

2.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

2.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 

2.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

 

3. ЕТОС 

3.1. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 

3.2. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ: 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Стандарди 

 
Показатељи 

 
Извори доказа 

 
Време 

носиоци 

 

2.1 Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу 
2.1.1. Ученику су јасни циљеви 
часа/исходи учења и зашто то што је 
планирано треба да научи 
2.1.2. Ученик разуме обjашњења, 
упутства и кључне поjмовe. 
2.1.3. Наставник успешно 
структуира и повезује делове часа 
користећи различите методе (облике 
рада, технике, поступке...) 
2.1.4. Наставник поступно поставља 
питања/задатке/захтеве различитог 
нивоа сложености. 
2.1.5. Наставник усмерава 
интеракцију међу ученицима тако да 
је она у функцији учења 
2.1.6 Наставник функционално користи 
постојећа наставна средства и 
ученицима доступне изворе знања 

 
2.2. Наставник прилагођава рад на 
часу образовно-васпитним 
потребама ученика 
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве 
потребама свих ученика. 
2.2.2. Наставник прилагођава начин 
рада и наставни материjал 
индивидуалним карактеристикама 

 

Рационалност 
и 
организација, 
комуникација 

 
-корелација и 
примена знања 

 

-подстицање 
ученика 

 

-планови рада 
-дневне 
припреме 

 
 

-дневници 
образ.- 
васпит.рада, 
белешке 
наставника 

 

-чек листа, 
Протоколи за 
посету часовима 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Т.Г 
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сваког ученика.  
2.2.3. Наставник посвећуjе време и 
пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним 
потребама.  
2.2.4. Наставник примењуjе 
специфичне 
задатке/активности/материjале на 
основу ИОП-а и плана 
индивидуализациjе.  
2.2.5. Ученици коjима jе потребна 
додатна подршка учествуjу у 
заjедничким активностима коjима се 
подстиче њихов напредак и 
интеракциjа са другим ученицима. 
2.2.6. Наставник прилагођава темпо 
рада различитим образовним и 
васпитним потребама ученика 

 
2.3. Ученици стичу знања, усвајају 
вредности, развијају вештине и 
компетенције на часу 
2.3.1. Активности/радови ученика 
показуjу да су разумели предмет 
учења на часу, умеjу да примене 
научено и образложе како су дошли до 
решења.  
2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења 
са претходно наученим у различитим 
областима, професионалном праксом 
и свакодневним животом.  
2.3.3. Ученик прикупља, критички 
процењуjе и анализира идеjе, 
одговоре и решења.  
2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и 
износи оригинална и креативна 
решења. 
2.3.5. Ученикпримењује повратну 
информацију да реши 
задатак/унапреди учење 
2.3.6. Ученик планира, реализује 
пројекат у настави самостално или 
уз помоћ наставника 

 

2.4. Поступци вредновања су у 
функцији даљег учења 
2.4.1.Наставник формативно и 
сумативно оцењује у скалду са 
прописима 
2.4.2. Ученику су jасни 
критериjуми вредновања. 
2.4.3. Наставник даје потпуну и 
разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду, 
укључујући и јасне препоруке о 
наредним корацима. 
2.4.4. Ученик поставља себи 
циљеве у учењу.  
2.4.5. Ученик уме критички да 
процени своj напредак и напредак 
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осталих ученика. 
 
2.5. Сваки ученик има прилику да 
буде успешан 
2.5.1. Наставник/инструктор практичне 
наставе и ученици се међусобно 
уважаваjу, наставник/инструктор 
практичне наставе подстиче ученике 
на међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и 
одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 
2.5.2. Наставник користи разноврсне 
поступке за мотивисање ученика 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди   
Показатељи 

 
Извори доказа 

 
Време 

 
Носиоци 

 

4.1. У школи функционише 
систем пружања подршке 
свим ученицима 
4.1.1. Школа предузима 
разноврсне мере за 
пружање подршке 
ученицима у учењу. 
4.1.2 Школа предузима 
разноврсне мере за 
пружање васпитне 
подршке ученицима 
4.1.3. На основу анализе успеха 
и 
владања предузимају се мере 
подршке ученицима 
4.1.4. У пружању подршке 
ученицима школа укључуjе 
породицу односно законске 
заступнике.  
4.1.5. У пружању подршке 
ученицима школа предузима 
различите активности у 
сарадњи са релевантним 
институциjама и поjединцима. 
4.1.6. Школа пружа подршку 
ученицима при преласку из 
једног у други циклус 
образовања 

 

4.2. У школи се подстиче 
лични, професионални и 
социјални развој ученика 
4.2.1. У школи се организују 
програми/ активности за 

 

-безбедност и 
сигурност ученика 
у школи 

 
 

-праћење 
физичког, 
здравственог, 
емоционалног 
стања и 
социјалних 
потреба ученика 

 
 

-напредовање 
и успех 
ученик 

 
 

-стручна 
помоћ 
наставницима 
у 
пружању подршке 
ученицима у про- 
цесу учења 

 

-Правилник о 
безбе- дности, чек 
листа, процедура за 
зашти- ту деце од 
насиља и за 
спречавање и 
реаговање 
у могућим 
случајевима 

 
-интервју са уче- 
ницима, процедуре 
за идентификовање 
емоционалних, те- 
лесних и социјалних 
потреба ученика 

 

-белешке 
наставни- ка, 
евиденција о 
успесима на такми- 
чењима и конкурси- 
ма, записници са 
се- дница ОВ и НВ, 
чек листа 

 
-чек листа за наста- 
внике, евиденција 
педагога, 
психолога и 
директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задужени тим, 
ППС,Тим за 
ИОП, Тим за 

заштиту, Тим за 
професионалну 

оријентацију 
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развијање социјалних 
вештина (конструктивно 
решавање проблема, 
ненасилна комуникација...) 
4.2.2.  На основу праћења 
укључености ученика у 
ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа 
утврђуjе понуду ваннаставних 
активности.  
4.2.3. У школи се промовишу 
здрави стилови живота, права 
детета, заштита човекове 
околине и одрживи развоj. 
4.2.4. Кроз наставни рад и 
ваннаставне активности 
подстиче се 
професионални развој ученика 
4.3. У школи функционише 
систем подршке ученицима 
из осетљивих група и 
ученицима са изузетним 
способностима. 
4.3.1. Школа ствара услове за 
упис ученика из осетљивих 
група.  
4.3.2. Школа предузима мере за 
редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. 
4.3.3. У школи се примењуjе 
индивидуализовани 
приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике 
из осетљивих група и ученике 
са изузетним способностима. 
4.3.4. У школи се организуjу 
компензаторни 
програми/активности за 
подршку учењу за ученике из 
осетљивих група.  
4.3.5. Школа има успостављене 
механизме за идентификациjу 
ученика са изузетним 
способностима и ствара услове 
за њихово напредовање 
(акцелерациjа; обогаћивање 
програма). 
 4.3.6. Школа сарађуjе са 
релевантним институциjама и 
поjединцима у подршци 
ученицима из осетљивих група 
и ученицима са изузетним 
способностима. 

 

 

ЕТОС 
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Стандарди 

 
Показатељи 

 
Извори 
доказа 

 
Време 

 
Носиоци 

 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на 
свим нивоима. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња 
стручних и саветодавних органа.  
5.4.2. Школа пружа подршку раду 
ученичког парламента и другим 
ученичким тимовима.  
5.4.3. У школи се подржаваjу 
инициjативе и педагошкaе аутономиjе 
наставника и стручних сарадника.  
5.4.4. Родитељи активно учествуjу у 
животу и раду школе.  
5.4.5. Наставници, ученици и 
родитељи организуjу заjедничке 
активности у циљу jачања осећања 
припадности школи. 

 

-углед и обележја, 
промоција успености, 
култура понашања 

 
-естетско и 
функционално уређење 
школског простора 

 

-чек листе, 
упитници, 
изглед 
школског 
простора 

 
 

-чек листа, 
упитник за 
родитеље 

 Задужени 
тим, ППС, 
Пројектни 

тим, Тим за 
заштиту од 

насиља, Стручна 
већа 

5.5. Школа је центар иновација и 
васпитно образовне изузетности 
5.5.1. Школа је препознатљива као 
центар иновација и васпитно- 
образовне изузетности у широј и ужој 
локалној и стручној заједници. 
5.5.2. Наставници континуирано 
преиспитуjу сопствену васпитно-
образовну праксу, мењаjу jе и 
унапређуjу. 
5.5.3. Наставници нова сазнања и 
искуства размењују са другим колегама 
у установи и ван ње. 
5.5.4. Резултати успостављеног 
система тимског рада и партнерских 
односа на свим нивоима школе 
представљају примере добре праксе. 

5.5.5.Школа развиjа иновативну 
праксу и нова образовна 
решења на основу акционих 
истраживања. 

 

-коминикација са 
родитељима 

 

-сарадња унутар 
стручних већа 

 
-евиденција о 
раду стручних 
већа 

Т.Г Задужени 
тим, ППС, 
Пројектни 

тим, Тим за 
заштиту од 

насиља, 
Стручна 
већа 

 

Чланови тима за самовредновање у школској 2021/22. години: 

1. Татијана Васовић Новосел- директор школе 

2. Бојана Спасојевић- стручни сарадник, педагог 

3. Снежана Павић, наставник разредне наставе 

4.Марија Радуловић, наст.разредне наставе 

5. Наташа Павловић, наставник  енг. језика-руководилац тима 

6. Лазаревић Марија- наст физике и ТИТ 

7. Татјана Јоунис- наст физичког и здравственог  васпитања 

8. Марина Милованчевић, наст биологије 

9. Ивана Поповић- наст. математике  

10. Наташа Илић- наст.разредне наставе 
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11. Невена Перић- наст. енглеског језика 

12. Бранка Петровић- наст. разредне наставе 

13. Марија Јаковљевић- наст. енглеског језика 

14. Наташа Милетић- наст. разредне наставе 

15. Вања Антонијевић- наст. разредне наставе 

16. Јасна Петровић-наст. разредне наставе 

17. представник родитеља ученика ( изабран испред Савета родитеља) 

18.предстваник ученика (Изабран испред Ученичког парламета) 

19. представник школског одбора 

20. Јулија Малка-психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.5. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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На основу члана 76. Закона о основама система образовања и васпитања, школа је дужна да 
ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога 
потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и 
комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план. 

 Циљ индивидуалног образовања јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у 
редован образовно- васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Индивидуални образовни план у школи доноси Педагошки колегијум на предлог Тима за 
инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе односно 
одељенски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ односно старатељ, а 
по потреби педагошки асистенти стручњак ван установе, на предлог родитеља.  

Родитељ односно старатељ даје сагласност за увођење индивидалног образовног плана. 
У првој години уписа у школу, индивидуално образовни план се доноси и вреднује тромесечно, а 

у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. 
Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним 

образовним планом ученика, који је израђен на основу индентификованих потреба ученика. 
Индивидуалним образовним планом се утврђује прилагођен и/или обогаћен начин образовања 

и васпитања ученика, а посебно: 
1. Дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем који му 

пружа додатну подршку, распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна 

подршка, као и учесталост подршке 

2. Циљеви образовно- васпитног рада 

3. Посебни исходи постигнућа, односно прилагођени исходи за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од редовних исхода 

4. Индивидуални програм по предметима, односно области предмета који се обрађују у 

одељењу и у раду са додатном подршком 

5. Индивидуализован начин рада наставника, односно индивидализован приступ 

прилагођен врсти сметње. 

За ученике са изузетним способностима школа доноси индивидуални образовни план који не 
садржи тачку три. 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Активности Носиоци 
активности 

Учесници Временски 
оквир 

Начин 
праћења 

Формирање тима за 
инклузивно образовање 

Директор, Педагошки 
колегијум 

Директор, стручни 
сарадници, 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Септембар 2021. Записник  

Упознавање са 
активнстима и 
програмом инклузивног 
образовања  

Директор, чланови 
тима 

Чланови тима Септембар 2021. Записник  

Презентација плана 
рада тима Наставничком 
већу и Савету родитеља 

Чланови тима Наставничко веће, 
чланови Савета 

родитеља 

Септембар- 
октобар 

Записник  
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Идентификовање 
ученика са тешкоћама у 
о-в. раду и развојним 
тешкоћама 

Психолог, педагог, 
одељењске старешине 

Наставници и 
учитељи 

Септембар- 
октобар- новембар 

Записник, 
евиденција 

ученика 

Процена развојног и 
социјалног статуса 
ученика 

Тим школе Одељењске 
старешине и 

родитељи ученика 

У току првог 
тромесечја 

извештај 

Формирање тима за 
пружање додатне 
подршке у о-в. раду за 
конкретног ученика 

Стручни сарадник и 
одељењски старешина 

Наставници, 
рпдитељи 

У току првог 
тромесечја 

Записник  

Израда педагошког 
профила ученика 

Одељенски 
старешина, стручни 

сарадник 

Наставници и 
родитељи 

У току првог 
тромесечја, током 
године по потреби 

Пп профил 

Израда и одобравање 
плана рада са 
ученицима који имају 
тешкоће 

Тим за пружање 
додатне подршке 
ученику, тим за 

инклузовно 
образовање, 

Педагошки колегијум 

Одељењски 
старешина, 

одељенско веће, 
родитељи ученика 

На крају првог 
тромесечја 

План наставе 

Идентификовање 
даровитих ученика 

предметни наставник Наставници, 
одељењске 
старешине 
П служба 

У току године Евиденција 
ученика 

Процана потребе за 
додатном подртшком у 
виду обогаћивања 
програма рада 

Стручно веће за 
област предмета, 

Пп служба 

Наставници, 
одељењске 
старешине 
П служба 

У току године Евиденција 
ученика 

Формирање тима за 
пружање додатне 
подршке у о-в. раду за 
конкретног ученика 

Стручни сарадник и 
одељењски старешина 

Наставници, 
рпдитељи 

У току првог 
тромесечја 

Записник  

Израда плана рада са 
даровитим  ученицима 

Тим за пружање 
додатне подршке 
ученику, тим за 

инклузивно 
образовање, 

Педагошки колегијум 

Одељењски 
старешина, 
предметни 

наставник, родитељи 
ученика 

У току године План наставе 

Евалуација плана рада 
са ученицима са 
посебним потребама као 
и израда планова 
наставе за наредни 
период 

Тим за пружање 
додатне подршке 
ученику, тим за 

инклузивно 
образовање, 

Педагошки колегијум 

Одељењски 
старешина, 
родитељи, 

одељењско веће 

Полугодишње-на 
крају сваког 

полугодишта 

Евалуационе 
листе 

Сарадња са 
интерресорном 
комисијом 

Тим за инклузовно 
образовање 

Одељенски 
старешина, родитељ, 

стручни сарадници 

У току године, 
према исказаној 

потреби 

 

Сарадња са ОШ „Милоје 
Павловић“ 

Тим за инклузовно 
образовање, директор 

школе 

Одељењске 
стрешине, преметни 

наставници 

У току године, 
према исказаној 

потреби 

 

Сарадња са 
релевантним установама 
и организацијама 

Тим за инклузовно 
образовање, директор 

школе 

Одељењске 
стрешине, преметни 

наставници 

У току године  

Извештавања о Руководилац Тима, Чланови Тима У току године Извештај о 
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активностима Тима у 
току године 

учесници/чланови 
Тима 

раду 

 
Руководилацстручног тима за инклузивно образовање: Светлана Михаиловић, проф. ТИТ 
Чланови тима за инклузивно образовање: 
1. Светлана Михаиловић-наставник техничког и информатичког образовања 
2. Ана Живковић-наставник српског језика 
3. Јелена Јањић-наставник ликовне културе 
4. Анита Сарка Пауновић-наставник биологије 
5. Сандра Јордовић- наст разредне наставе 
6.Оливера Томић- наст. разредне наставе 
7. Олга Фашељак-наставник разредне наставе 
8. Наташа Илић/Оливера Ојданић- наст разредне наставе 
9. Бојана Спасојевић  – педагог 
10. Јулија Малка-психолог 
 

 
 

 
 

Активности Носиоци 
активности 

Учесници Временски 
оквир 

Начин 
праћења 

Идентификација 
ученика који имају 
сконости за рад у 
оквиру предмета 

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

Током године Евиденција 
ученика 

Укључивање у 
додатну наставу или 

секције у оквиру 
предмета  

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

Током године Евиденција о 
раду 

Укључивање у 
пројекте у оквиру 

предмета, 
упућивање на 

додатне изворе 
знања 

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

Током године Евиенција о 
раду,педагошка 

свеска 

Припрема 
индивидуализованих 

задатака 

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

Током године Педагошка 
свеска, 

продукти 
активности 

Праћење 
напредовања у раду 

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

Током године Евалуацијоне 
листе, 

извештаји 

Припремање и 
презентовање 

Предметни 
наставник 

Одељенски 
старешина, 

Током године извештаји 

 
8.5.1. ПЛАН РАДА СА ДАРОВИТИМА 
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повратне 
информације о 
напредовању 

стручно веће, пп 
служба, 

родитељи 

 

Секција за ученике од 1.4. разреда: Даровита деца 

Рад са даровитим ученицима ће се у школској 2021/22. години реализовати кроз активности секције 

Даровита деца.  

Циљ: Идентификација и почетна стимулација потенцијално даровитих ученика 

Задаци: 

- Мотивисати све ученике да разумеју, прихватају и уважавају таленат, посебност и различитост, 

- афирмисати даровитост као скуп врлина које су "дар" али и "дужност", 

- извршити иницијално подстицање даровитости ученика путем развијања интелектуалних 

способности, креативности и самопоуздања.  

Програм рада 

Програм се реализује радионичарски а наставне тема су конципиране тако да сва деца могу имати 

бенефит.  Идеја програма је да се афирмише даровитост као појава, као и да се афирмишу тзв. 

позитивни узори. Сврха програма је идентификација потењцијало даровитих ученика и рана стимулација 

развоја њихових способности и вештина, као и стимулација њихове "продуктивности". 

Годишњи фонд: 36 часова. 

Тема: Даровитост и таленат – шта је то?  

Појам и суштина даровитости. Које особености имају даровити? Шта јесте и шта није даровитост? По 

чему се даровити разликују? Како даровити гледају на свет? Како окружење "гледа" на даровите?  

Тема:  И ја имам таленат 

- Шта се од даровитих очекује?  

- Како се даровити осећају када немају подршку и разумевање околине?  

- Даровити међу нама.  

- Логички и креативни задаци.  

Тема: Помажем и стварам  

- Како се друже даровити?   

- Рад на мини пројектима: Креативна метематика. 

Тема: Шта могу да урадим за друге 

- Самостални мини пројекат: Помогао сам ... 

Тема: Ја – истраживач 

Истражујем оно што ме занима. Истраживачки задаци. 

 

 
8.6.  ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
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Циљ програма је оснаживање ученика осмог разреда у избору средње школе, да самостално 

донесу одлуку о средњој школи. Кроз различите активности освестити критеријуме у избору средње 

школе кроз препознавање специфичних могућности, способности, интересовања сваког ученика као и 

њихово информисање о школама и образовним профилима као и могућностима за даље школовање и 

запослење које оне нуде.  

Централна активност је реализација програма професионалне оријентације ГИЗ БОСС-а „Пет 

корака до избора средње школе“. Програм ће се са ученицим седмог и осмог разреда реализовати од 

октобра до априла 2021/22. школске године.  

Поред програма радионица ПО, подршка ученицима ће бити реализована путем:  

 Представљање и промоцију средњих школа за које су ученици заинтересовани (Фебруар-мај 2022)  

 Организоване посете средњим школама (Фебруар-мај 2022)  

* Посета сајму образовања (Март 2022.)  

* Girl's day/ Boys day – реални сусрети (Април 2022.)  

* Сарадња са ПО тимовима других школа ,сарадња са менторским школама,сарадња са ментором, ШУ 

Београд, GIZ BOSS, (јануар – јун 2022)  

* Тестирање ученика осмог разреда у циљу професионалне оријентације (октобар-новембар-децембар 

2021)  

* Сарадња са родитељима у току године али и у оквиру „Реалних сусрета“ ( мај 2022.) 

 
 

 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ОШ 

„БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 
 

Ред.
бр. 

ЗАДАТАК ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

НАЧИНИ 
ПРАЋЕЊА 
РЕАЛИЗАЦИЕ 
ПРОГРАМА 

1. Формирање школског тима 
за ПО (допуњавање тима 
новим члановима) 

*Предлог нових 
чланова тима за ПО 
на Педагошком 
колегијуму 
 
*Верификација 
чланова тима за ПО 
на Наставничком 
већу 
 

Директор 
Чланови 
Педагошког 
колегијума 
 
Чланови 
Наставничког 
већа 

 
 
септембар
2021. 
 
 
 
 

Предлагање, 
одлучивање, 
гласање 

Оформљен  
проширени тим за 
ПО који је 
верификован на 
Наставничком већу 
састављен од 
стручних сарадника 
и наставника 

Педагошка 
документациј
а (записници 
Педагошког 
колегијума и 
Наставничког 
већа) 

2. Израда детаљног плана 
имплементације 

*Избор модела 
имплементације 
пројекта и израда 
плана 
 

Чланови 
тима, 
одељењске 
старешине 7. 
и 8. разреда, 
чланови УП 

септембар 
2021. 

Изношење 
идеја, 
размена, 
израда плана 
акције 

Школски тим је 
изабрао модел 
имплементације 
програма ПО који 
одговара 
капацитетима и 
могућностима школе  

Записник са 
састанка 
тима, план 
имплементац
ије 
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3.  Информисање и промоција 
плана реализације 
програма ПО 

*Представљање 
плана 
имплементације 
програма ПО: 
- Наставничком већу 
- Савету родитеља 
-Школском одбору 
- Ученичком 
парламенту 
- одељенским 
заједницима 7. и 8. 
разреда 

Директор, 
чланови 
тима, 
одељењске 
старешине 7. 
и 8. разреда 

Октобар, 
2021. 

Излагање, 
размена 
идеја 

Сви актери 
информисани, 
сагласни и 
мотивисани да 
учествују у 
реализацији 
програма и дају 
подршку програму 

Power point 
презентација, 
Записници 
Наставничког 
већа, Савета 
родитеља, 
Школског 
одбора,Учен
ичког 
парламента 

4.  Израда листе сарадника у 
реализацији програма и 
реализовање договора о 
сарадњи  

Прелиминарно 
сагледавање потреба 
ученика за 
информацијама о 
одређеним школама 
и занимањима 
 
*Анкетирање 
родитеља са циљем 
израде листе 
родитеља – 
сарадника 
 
 
 
 
 

Одељењске 
старешине 7. 
и 8. разреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор,  
Чланови 
тима 

Октобар, 
новембар 
2021. 

Анкетирање 
ученика и 
родитеља, 
сачињавање 
листе, 
размена 

Сачињена листа 
најинтересантнијих 
средњих школа и 
занимања 
 
Направљена листа 
родитеља – 
сарадника за 
реализацију 
програма 

Анкета, 
листа 
сарадника 

5.  Обезбеђивање услова за 
реализацију радионица и 
осталих активности 
планираних програмом 

*Израда распореда 
реализације 
радионица и осталих 
активности 
 
*Израда списка 
неопходног 
материјала за 
реализацију 
радионица и набавка 
истог 
 
*Наручивање 
портфолија за 
ученике 
 
*Тимска припрема за 
реализацију 
радионица 
 
*Осмишљавање 
модела за евиденцију 
и евалуацију 
радионица 
 
*Информисање 
ученика 7. и 8. 
разреда о динамици 
реализације 
радионица и осталих 
активности 

Чланови 
тима, 
стручни 
сарадници, 
одељењске 
старешине 7. 
и 8. разреда 

Октобар, 
новембар 
2021. 

Планирање, 
израда 
распореда, 
набавка 
материјала 

Планирана 
динамика 
реализације 
радионица и 
осталих активности 
 
Набављен 
неопходни 
материјал 
 
Наручени 
портфолији ученика 
 
Информисани 
ученици и родитељи 
ученика  
7. и 8. разреда 

Увид у 
записнике са 
састанка 
тима, 
записнике са 
часова 
одељенских 
старешина и 
родитељских 
састанака 
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*Информисање 
родитеља ученика 7. 
и 8. разреда 
 

6. Имплементација 
радионица из програма ПО 

*Реализација 
радионица  са 
ученицима и 
родитељима 7. и 8. 
разреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланови 
тима, 
одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници, 
предметни 
наставници, 
наставници 
ГВ и 
информатике
, родитељи 
 
 
 
 

Јануар 
2022 - мај 
2022. 
(планиран
а 
реализациј
а по две 
радионице 
недељно 

радионице Реализован 
планирани програм 
реализације 
радионица ПО 

Спискови 
учесника, 
продукти, 
фотографије, 
портфолија 
ученика 
 
 
 
 
 

7.  Реализација осталих 
планираних активности у 
оквиру програма ПО 
(реални сусрети) 

*Организација 
промоција средњих 
школа за које су 
ученици 
заинтересовани 
 

Чланови 
тима, 
сарадници из 
средњих 
школа 

Фебруар-
мај 2022. 

Презентација
, размена 

Организоване 
промоције школа за 
које су у највећем 
проценту 
заинтересовани 
ученици 

Спискови 
учесника, 
продукти, 
фотографије 

*Организоване 
посете средњим 
школама 
 

Чланови 
тима, 
сарадници из 
средњих 
школа 

Фебруар-
мај 2022. 

Посете 
школама, 
размена  

Организоване 
посете школама за 
које су у највећем 
проценту 
заинтересовани 
ученици 

*Организовање 

гостовања бивших 
ученика наше школе 
који похађају средње 
школе за које су наши 
ученици 
заинтересовани 

Чланови 
тима, 
сарадници  
ученици из 
средњих 
школа 

Фебруар-
мај 2022. 

Презентација
, размена 

Организоване 
промоције школа за 
које су у највећем 
проценту 
заинтересовани 
ученици 

*Посета сајму 
образовања 
 

Чланови 
тима, 
одељењске 
старешине 
осмог 
разреда 

Март – 
април 
2022. 

Посета сајму Одабрана група 
заинтеересованих 
ученика посетила 
сајам образовања 

*Организоване 
посете НСЗ 
 

Одељењске 
старешине, 
родитељи 

Фебруар – 
мај 2022. 

Посете НСЗ Организован 
одлазак група 
ученика у НСЗ 

*Girl's day – реални 
сусрети 
 
 
 
 
Boys day-реални 
сусрети 

Чланови 
тима, 
 GIZ BOSS, 
НВО 
Инвентива 

Април 
2022. 
 
 
 
 
Мај 2022. 

Посете 
одређеним 
радним 
организација
ма 

Организована 
посета групе 
девојчица  и дечака 
одабраној радној 
организацији 
 
 
 

8. Остваривање подршке у 
реализацији програма ПО  

*Сарадња са 
водитељем- 
ментором 

Чланови 
тима 

Новембар 
2021 – јун 
2022. 

Размена, 
састанци 

Школски тим 
остварује 
континуирану 

Записници са 
састанака 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

184 

 

 
 
*Сарадња са 
стручним органима 
школе 
 
 
*Сарадња са 
Саветом родитеља, 
иУченичким 
парламентом, 
Вршњачким тимом 

сарадњу са 
ментором , стручним 
органима, Саветом 
родитеља и 
Ученичким 
парламентом  и 
заједнички 
успостављају 
критеријуме 
квалитета 
реализације  
програма и потребе 
за подршком 

9. Извештавање о 
реализацији програма ПО 

*Израда и 
достављање 
извештаја: 
-стручним органима 
 
 

Чланови 
тима 

Сумарно 
после 
сваког 
модула 

Попуњавање 
извештаја, 
презентација 
постигнућа 

Успостваљен начин 
извештавања и сви 
актери обавештени 
о току и 
резултатима 
реализације 
програма ПО 

Извештаји, 
презентације 

10. Евалуација програма ПО *Упоређивање и 
анализа  резултата 
почетног и завршног 
упитника  

Чланови 
тима 

Прва 
радионица 
(новембар 
2021.) и 
јун 2022. 

Попуњавање 
упитника и 
анализа 
резултата 

Програм помогао 
ученицима 
приликом избора 
средње школе 

Упитници и 
упоређени 
резултати 

 
Чланови тима за професионалну оријентацију у школској 2021/22. години су: 

• Милица Николић и Марија Радовановић -наставници грађанског васпитања 

• Јулија Малка- школски психолог 

• Бојана Спасојевић-педагог 

• Одељенске старешине седмог и осмог разреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИПНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
Активност Носиоци активности Време реализације начин праћења 

Формирање тима 
Директор, наставници, 

стручни сарадници 
Август 2021. Записник са НВ 

Израда плана рада и избор Тим Септембар Записник са састанка Тима 

 
8.7.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
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Чланови Тима за професионални развој: 
1. Момчило Степановић- наст разредне наставе 
2.Тања Витас- наст разредне наставе 
3. Бојана Јанковић - наст информатике и рачунарства 
4. Татјана Ћурчић- наст техничког и информ.образовања-руководилац тима 
 
 
 
 

координатора 2021. 
 

Договор о раду и подела задужења Тим Записник 

Анализа стања у установи Тим 
Записник, извештаји о 
стручном усавршвању 

Анализа извештаја о стручном 
усавршавању  

Тим 
Записник са састанка, 
предлози мера за унапређење 

Израда Годишњег плана стручног 
усавршавања 

Тим Годишњи план 

Утврдиђивање потреба колектива за 
стручним усавршавањем 

Тим, директор 
Септембар-октобар 

2021. 

Годишњи планови наставника 
о стручном усавршавању, 
упитник за самопроцену 

Ажурирање  базе угледних часова 
Тим, руководиоци 

стручних већа 
Током године 

Записник, прилози у бази 
(припреме угледних часова и 
предавања, материјали, 
фотографије) 

Обавештавање о реализацији 
угледних часова 

Тим, руководиоци 
стручних већа 

У току године 
Обавештења, документација 
тима 

Сређивање документације о СУ Тим Октобар, новембар Записник 

Организација и реализација 
семинара 

Тим, директор 

У току године 
 

Извештаји тима, извештаји са 
семинара 

Информисање запослених о 
стручном усавршавању и 
напредовању 

Тим, директор Записници 

Праћење реализације пројеката у 
установи-пројектна настава 

Тим, пп служба 
Извештаји тимна, дневници 
рада, извештај актива за ШРП 

Праћење и давање мишљења о 
напредовању у звања 

Тим, директор Записници тима 

Ажурирање базе података о 
стручном усавршавању 

Тим 
Документација тима, 
записници 

Преглед вођења документације о 
стручном усавршавању, анализа 
стања, предлози за побољшање рада 
Тима и спровођења стручног 
усавршавања у установи и ван ње 

Тим 
Директор 

Стручни сарадници 

Документација, лична 
документација наставника и 
стручних сарадника, 
записници Тима, записници са 
НВ 

Израда  полугодишњег и годишњег 
извештаја о стручном усавршавању 

Тим, координатор Тима јануар, јун 2022. Извештаји 

Вредновање СУ  и предлог за 
наредну школску годину 

Тим, Директор Август 2022. Записници Тима 

 
8.8.ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ 
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Пред почетак школске 2017/2018.године формиран је Тим за маркетинг школе. Циљ тима је 
праћење активности које школа организује, учешће у промоцији рада школе у ширем школском 
окружењу. Како школа води рачуна и узима удела у бројним активностима унутар школе и ван ње, 
задаци Тима биће праћење свих активности, унапређивање постојећих, планирање и реализација нових 
промотивних активности са циљем бољег и квалитетнијег рада наше школе.  

Чланови  тима за школску 2021/22.годину су: 
1. Мирјана Терзић- библиотекар 
2. Наташа Илић- наст разредне наставе-руководилац тима 
3. Станислав Кошћал- наст геогрфије 
4. Владислава Ђурковић- наст разрредне наставе 

 Активности планиране кроз Интерни и Екстерни план биће праћене подршком чланова Тима за 
маркетинг. 

Активност  Носиоци активности Време реализације начин праћења 

Формирање тима Директор, наставници Август 2021.  Записник са НВ 

Израда плана рада и избор 
координатора 

Тим Септембар 2021. Записник са састанка Тима 

Договор о раду и подела 
задужења 

Тим 
 

септембар 2021. Записник 

Анализа стања у установи Тим септембар 2021. Записник 

Послови на уређењу 
школског сајта и фејсбук 
странице 

Тим, координатор 
 

Континуирано  Записник са састанка, сајт 
школе 

Презентација рада секција Тим октобар-мај Записници, огласна табла, 
сајт школе 

Презентација рада у оквиру 
школских тимова и  
пројеката 

Тим  Током године Записници, огласна табла, 
сајт школе 

Учешће на конкурсима Тим, директор континуирано Записници 

Презентација успеха наших 
ученика 

Тим У току године Обавештења, 
документација тима 
 

Сарадња са медијима-
промоција школе у 
медијима 

Тим , директор, помоћник 
директора 

У току године Записник, фотографије, 
видео записи 
 

Сарадња са локалном 
заједницом 

Тим, директор, помоћник 
директора 

У току године Извештаји тима, записници 

Хуманитарне акције Тим, директор У току године Записници тима, сајт 
школе, записници других 
тимова и већа, фотографије 

Припреме за дочек првака Тим Август Документација тима, 
записници 

Промоција школе Тим 
Директор  
запослени 

Континуирано 
Друго полугодиште-
планиране активности-
април-мај 

Документација, записници 

Израда  полугодишњег и 
годишњег извештаја о раду 
тима 

Тим, координатор Тима јануар, јун 2022. Извештаји 

Писање летописа школе Координатор тима Током године Летопис 

Праћење обележавања и 
учешће у реализацији 

Тим, директор, помоћник, 
запослени 

Током године Извештаји тимова, већа, 
летопис, сајт, фотографије 
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Садржај рада  

✓ Поступање по епидемиолошким мерама прорисане од стране МП и кризног штаба у борби 

против ковид 19 

✓ Спровођење превентивних мера заштите   

✓ Праћење стања ученика у школи и пружање подршке у случају обољевања 

✓ Праћење актуелних дешавања са пандемијом и благовремено обавештавање ученика и 

родитеља 

✓ Процена (породичног стања, услова живота) социјалне структуре ученичких родитеља 

✓ Систематски лекарски преглед ученика 

✓ Вакцинација ученика 8. разреда 

✓ Превентивни рад стоматолошке амбуланте у школи: флуоризација 

✓ Систематски преглед зуба: уписивање у картон стање зуба,  десни, свих промена на слузокожи 

усне дупље 

✓ Санација млечних петица и тројки, пломбирање зуба, лечење зуба,  лечење обољења меких 

делова усне дупље, инфекција уста 

✓ Здравствено просвећивање:  

- Предавања из области здравствене превенције – како очувати здравље 

- Предавања  из области хигијене  

- Колико је важно бавити се спортом и организовање спортских активности  
- Организовање излета 
- Настава у природи 
- У оквиру часова одељењске заједнице и часова одељењског старешине обрађују се и 

следеће теме: 

• растем и развијам се,  

• лична хигије,  

• шта може да наруши моје здравље,  

• ситуације у којима се могу повредити, 

• шта волимо да једемо, а шта је здраво,  

• борба за здраву околину 

• штетност употребе дуван 

• стручна предавања на тему механизми деловања дрога и штетне последице на поједним 
органима.  

Реализација програма је процес који захтева ангажовање школе, стручњака ван школе, деце и 
њихових родитеља. 

значајних дана школе, 
приредби и манифестација 

 
8.9. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

188 

 

У складу са тренутном епидемиолошком ситацијом у у оквиру реализације програма здравствене 
превенције акценат ће бити на обради тема из области превенције и заштите од заразних болести и 
очувања здравља, посебно на развијању хигијенских навика и здравих стилова понашања у функцији 
очувања здравља.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Носиоци активности Учесници Временски оквир 

8.10. ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 
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У

 току школске године може да дође до измене у реализацији плана спорта и спорских активноси и до реализације 

нових садржаја. 

Програм Покренимо нашу децу 

У току  школске 2017/18. године Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић потписао је протокол о реализацији програма ”Покренимо нашу децу” са Српским савезом 
професора физичког васпитања и спорта и Aqua Viva, брендом компанијом ”Књаз Милош”. Тиме је почео 
да се реализује програм који има за циљ увођење свакодневне 15-о минутне физичке активности за 
ученике од првог до четвртог разреда у свих 1206 основних школа у Србији. 

Овим пројектом је наглашена важност физичке активности за правилан развој деце али и за 
њихову социјализацију. Став Министарства је да је потребно да деца буду што више активна и да се 
води рачуна о здравим стиловима живота. 

Формирање тима за 
школски спорт 

Директор, Педагошки 
колегијум 

Директор, стручни 
сарадници, наставници, 
одељењске старешине 

август 

Састанак тима и 
упознавање са 
активностима и 
програмом школског 
спорта 

Директор, чланови тима Чланови тима септембар 

Презентација програма 
рада тима 
Наставничком већу и 
Савету родитеља 

Чланови тима Наставничко 
веће, чланови 
Савета 
родитеља 

септембар 

Градско такмичење из 
пливања 

Градски савез за спорт Наставници физичког 
васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Такмичење из одбојке Локална самоуправа Наставници физичког 
васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Такмичење из кошарке Локална самоуправа Наставници физичког 
васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Такмичење из фудсала Локална самоуправа Наставници физичког 
васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Такмичење из спортске 

гимнастике 

Градски савез за спорт Наставници физичког 

васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Такмичење из атлетике Локална самоуправа Наставници физичког 

васпитања 

Према 
календару 
такмичења 

Евалуација и израда 
извештаја о раду тима 

Чланови тима Наставници јун 

Формирање тима за 
школски спорт 

Директор, Педагошки 
колегијум 

Директор, стручни 
сарадници, наставници, 
одељењске старешине 

август 
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Пројекат је подстакнут забрињавајућом статистиком о здравственом стању деце у Србији, према 
којој је чак 70 одсто ђака недовољно физички активно, сваки четврти ученик је гојазан, док сваки пети 
има лоше држање. 

Жеља је да се подигне свест јавности о проблему и последицама недовољне физичке 
активности код деце школског узраста и да се укаже на значај превенције бројних здравствених 
проблема редовним вежбањем, нарочито током детињства. У сарадњи са Министарством, у току другог 
полугодишта увела се свакодневна физичка активност са циљем да се промени тренутна слика. 

Овај програм се спроводи са ученицима од првог до четвртог разреда. Ученици са својим 
учитељима свакога дана вежбају по 15 минута према разноврсним моделима вежби које је за потребе 
програма осмислио Српски савез професора физичког васпитања и спорта. 

Сви учитељи су прошли обуку коју је одржала координатор за нашу школу Тања Витас. Подељен 
је материјал а на време се достављају тражени извештаји. 

Са вежбањем и реализацијом овог пројекта ће се наставити и у 2021/2022. школској години. 
 
 
 
 
 
 
 

Циљ 
Оспособљавање ученика првог и петог разреда, као и новодошлих ученика за успешно 

прилагођавање условима рада, образовним и социјалним захтевима како би остварили своје 
потенцијале. 

 
Задаци 
Наведени циљ реализује се кроз следеће задатке: 

- презентовање предстојећих активности око уписа у први разред родитељима будућих ученика 
школе ( сајт школе, родитељски састанци у вртићима); 

- упознавање будућих ђака првака са учитељима који преузимају први разред; 
- упознавање ђака са школском зградом; 
- упознавање ђака са педагогом и психологом школе, њиховом канцеларијом; 
- праћење процеса адаптације ученика на живот и рад у школи ( посете часовима, размена 

информација са учитељима) 
- провера остварености образовних исхода за први разред; 
- упознавање ученика са карактеристикама сваког разреда ( настава, предмети итд.), 
- праћење процеса адаптације на предметну наставу  (посете часовима, размена информација са 

наставницима и опдељенским старешинама) 
- развијање и овладавање техникама учења, 
- сарадња са родитељима ( кроз отворена врата, предавања, родитељске састанке, дистрибуцију 

памфлета и едукативног материјала, размену информација), 
- сарадња учитеља, одељенских старешина, предметних наставника и стручне службе. 
- Анализа усаглашености резултата на тесту процене зрелости за полазак у школу и остварености 

исхода дефинисаних за крај првог разреда 
Програм адаптације ученика на школску средину реализује се на годишњем нивоу кроз: 

-План припреме и адаптације будућих првака на школу: 

 
8.11. ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ НОВОПРИДОШЛИХ 

УЧЕНИКА 
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• упознавање са учитељима 

• упознавање са учионицом, школском зградом, распоредном учионица, кабинета, канцеларија.. 

• обилазак и учлањење у библиотеку 

• постепено повећавање часова на дневном нивоу 

• развијање и усвајање правила понашања и рада у школи 

• посете часовима у одељењима првог разреда ( са циљем праћења процеса адаптације-пп 
служба) 

• размена информација учитеља и пп службе 

• сарадња са родитељима (родитељски састанак, индивидуални разговори у циљу размене 
информација  и утисака учитеља и родитеља) 

-План адаптације ученика на предметну наставу: 

• упознавање ученика са карактеристикама предметне наставе (четврти разред) 

• оснаживање за самостално учење(2,3,4 разред) 

• упознавање ученика са организацијом предметне наставе у нашој школи (четврти разред) 

• Обилазак кабинета у којима се реализује предметна настава (четврти разред) 

• провера овладаности техником читања у функцији самосталног учења (2,3,4 разред) 

• Упознавање са предметним наставницима (наставници реализују по један час у полугодишту у 
одељењима четвртог разреда) 

• У одељењима петог разреда се на почетку године реализује ЧОС на тему „Пети разред-утисци“, 
врши се анкетирање ученика са циљем добијања повратне информације о доживљају петог 
разреда и предметне наставе. 

• Праћење процеса адапштације на предметну наставу кроз посету часовима ( пп служба), 
размену информација са  наставницима и одељенским старешинама 

-План адаптације новодошлих ученика на нову школску средину: 

• Упознавање са одељенским старешином и одељењем 

• Упознавање са карактеристикама организације о.в. рада у нашој школи 

• Обилазак учионица, кабинетима библиотеке 

• Праћење адаптације на одељенски колектив ( кроз посету часова у одељеену-пп служба) 

• Укључивање у ваннаставне активности према исказаним интересовањима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.12. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 
установе 
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У складу са Законом о основама система васпитања и образовања (Сл.Гласник, бр.88/2017) члан 
130 и Упутством од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школске 2018/2019. 
формиран је  Тим за обезбеђивање  квалитета и развој установе.  

Циљ тима је обезбеђивање и развој квалитета васпитно-образовног рада, праћење остварености 
школског програма и годишњег плана рада, давање предлога за унапређивање квалитета рада 
установе, вредновање примене предложених мера и предлога, праћење остваривања циљева и 
стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновање резултата рада наставника и стручних 
сарадника. 

Улога тима  је да између осталог, прати рад свих актива, тимова и стручних органа у школи и 
оствареност активности које су превидвиђене.  

Тим ће деловати у мањем и у проширеном саставу. Стални чланови Тима су : директор школе 
Татијана Васовић Новосел, помоћник директора Наташа Алимпић, стручни сарадник- библиотекар 
Мирјана Терзић. Поред поменутих чланова, тим ће чинити и два наставника разредне наставе: 

1.Слободанка Матић-наставник разредне наставе 

2.Снежана Павић-наставник разредне наставе 

3.Јелена Влајковић-наставник математике-записничар 

Током године тим ће у складу са потребама деловати у мањем и у проширеном саставу. Стални 
чланови Тима: директор, педагог и психолог су кроз своје сегменте и области рада, упознати са 
функционисањем интерног система квалитета рада и својим радом, ангажовањем и увидом, 
свакодневно помажу остваривање квалитета, преиспитивање школске праксе, давање предлога за 
унапређивање рада и евалуацију васпитно-образовног рада.  

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за шк. 2021/22. годину 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

праћења 

Конституисање 
Тима за 
обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе за шк. 
2021/22. 

-Формирање Тима 

-Упознавање са планом 
рада и стручним 
упутсвом 

-Избор координатора 

-Подела задужења 

Кроз седницу 
Наставничког 
већа и на првом 
састанку тима 

Директор, педагог, 
психолог 

Септембар, 2021. записник 

Анализа 

Правилника о 

стандардима 

квалитета рада 

-анализа правилника, 

дискусија,представљање 

кључне области која ће 

бити тема 

самовредновања у шк. 

202/22. 

Састанак тима Координатор тима, 

чланови тима 

Тим за 

самовредновање 

Септембар, 2021. записник 
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Умрежавање са 

осталим 

Тимовима и 

активима 

-остваривање сарадње 

са осталим Тимовима и 

активима, стручним 

органима и већима у 

установи 

 

Дискусија, 

анализа 

годишњих 

планова рада 

тимова, актива и 

већа 

Чланови тима, 

координатор 

Септембар-

октобар 2021. 

записник 

 

 

Развој 

методологије 

самовредновања 

у односу на 

стандарде 

квалитета рада 

 

-Заједнички састанак са 

Тимом за 

самовредновање 

-давање предлога за 

начин реализације 

самовредновања 

- Учешће у избору 

инструмената и по 

потреби израда 

инструмената за процес 

самовредновања 

 

 

 

Заједнички 

састанци, групна 

дискусија, 

анализа 

документације 

 

 

Координатори 

тимова, чланови 

тимова, пп служба 

 

 

Октобар, 2021. 

Током године по 

потреби 

записник 

Праћење 

реализације 

развојне 

стратегије школе 

-Размена информација 

са активом за ШРП 

-Анализа нове развојне 

стратегије школе 

креиране за период 

наредне три године 

-праћење реализације 

акционог плана за  

2021/22. годину 

заједнички 

састанци, групна 

дискусија, 

анализа 

документације 

Координатор 

актива чланови 

тима 

У току године записник 

 

 

 

Праћење 

остваривања 

Школског 

програма 

-упознавање чланова 

Тима  са Анексима 

Школских програма за за 

први и други циклус о.в. 

рада циклус за шк 

2021/22. 

Анализа 

документа 

 

 

Чланови тима, 

координатор 

 

 

Септембар, 2021. 

 

 

записник 

- Праћење реализација 

наставног плана и 

програма оријентисаног 

на исходе у четвртом  и  

осмом разреду 

 

Праћење, 

анализа 

 

 

Координатор, 

педагог, 

Актив за развој 

Школског програма 

 

 

У току године 

 

записник 
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-Праћење реализације 

Школског програма у 

наставној пракси  

Анализа планова 

наставника 

(годишњи и 

месечни), анализа 

планова рада 

осталих програма 

Педагог, директор  

Током године  

записник 

 

 

Праћење 

остваривања 

Годишњег плана 

рада 

-Упознавање са 

плановима рада тимова, 

актива, већа и 

Педагошког колегијума 

-Праћење остваривања 

планова и давање 

смерница за рад и 

предлога за унапређење 

Анализа 

Годишњег плана 

рада 

 

 

Анализа планова, 

анализа стања у 

пракси 

Чланови тима, пп 

служба, директор 

 

 

Директор, пп 

служба 

Током године 

 

 

 

Током године 

записник 

 

 

Праћење 

резултата 

истраживања која 

се реализују у 

установи 

-Праћење остваривања 

истраживања у школи, 

-Анализа резултата 

истраживања 

-Давање предлога за 

унапређивање школске 

праксе 

-сарадња са тимовима  

 

Анализа 

резултата 

истраживања, 

представљање 

резултата на 

седницама 

Наставничког 

већа, одељ.већа, 

стручних органа и 

тимова 

 

Директор, педагог, 

психолог 

Тим за 

самовредновање 

Актив та развојно 

планирање 

 

 

 

Током године 

записник 

 

 

Упознавање са 

напредовањем у 

звања 

-анализа стања у 

установи, 

-анализа потреба у 

школи, 

-давање стручног 

мишљења за стицање 

звања наставника и 

стручних сарадника 

Анализа 

Правилника о 

стручном 

усавршавању и 

напредовању у 

звања 

наставника, 

васпитача и 

стручног 

сарадника, 

-Израда 

мишљењам за 

напредовање 

Координатор, 

члановим тима, 

Тим за 

професионални 

развој 

Директор, пп 

служба 

Током године 

према потреби 

записник 
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Праћење 

напредовања 

ученика у односу 

на очекиване 

резултате 

-анализа успеха ученика 

на класификационим 

периодима, 

-упоредна анализа 

успеха ученика са 

претходном школском 

годином, 

-израда извештаја о 

успеху ученика на 

класиф.периодима, 

-анализа резултата 

пробног завршног 

испита, 

Анализа резултата са 

завршних испита, 

-израда извештаја о 

резултатима успеха 

ученика на крају 1 и 2 

полугодишта, 

-израда извештаја са 

завршног испита, 

-давање предлога за 

унапређење о.в. рада 

 

Праћење напредовања 

ученика у оквиру 

израђених 

индивидуалних 

образовних планова 

-анализа 

образаца успеха, 

групни резултати 

 

-израда извештаја 

и поређење 

резултата 

 

Израда извештаја 

 

Руководиоци 

одељ.већа 

 

 

Педагог 

 

Наставник задужен 

за статистику 

 

Тим за 

реализацију 

завршног испита 

 

 

Наставник задужен 

за статистику 

Тим за 

реализацију 

завршног испита 

 

Директор, пп 

служба 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада и 

развој установе 

 

Тим, Чланови тима 

за инклузију 

 

 

 

Октобар-

новембар  2021. 

децембар     2021. 

март-април         

2022. 

Мај              2022. 

Јун              2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

записник 

Анализа рада 

стручних већа 

-упознавање са 

плановима рада 

стручних већа, 

-Анализа реализације 

угледних часова, 

стручних тема и 

пројеката, 

-анализа документације 

Анализа планова, 

 

Праћење и 

анализа 

реализованости 

 

 

Чланови тима, 

координатор у 

сарадњу са 

руководиоцима 

стр.већа, Тимом за 

развојно 

планирање, 

педагогом школе 

Септембар, 2021. 

 

Током године 

записник 
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Анализа 

документације 

Анализа рада 

Педагошког 

колегијума 

-упознавање са планом 

рада Педагошког 

колегијума 

-праћење остварености 

плана П.К. 

Анализа 

записника са 

састанака 

Чланови тима Током године записник 

Праћење 

активности у 

оквиру школског 

маркетинга 

-упознавање са 

Годишњим планом 

интерног и екстерног 

маркетинга, 

-упознавање са 

активностима Тима за 

маркетинг 

-анализа 

документа, 

-анализа сајта, 

-сарадња са 

Тимом за 

маркетинг и 

директорком 

школе 

Чланови тима 

Тим за маркетинг 

Септембар, 2021. 

 

Током године 

записник 

Педагошко-

инструктиван рада 

-посете наставним 

часовима 

-посета од стране 

директора, пп 

службе 

-међусобне 

посете колега у 

оквиру стручних 

већа 

Директор, пп 

служба 

 

наставници 

Током године 

према плану  

записник 

Праћење 

пројеката у школи 

-ппраћење пројеката који 

се организују на нивоу 

школе током године 

 

-укључивање школе у 

пројекте на нивоу шире 

друштвене заједнице 

Наставничко 

веће, тим за 

међупредметне 

компетенције, 

наставници, 

родитељи 

Директор  У току године записник 

 

 

 

 

 
8.13. Тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва 
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У школској 2018/2019. формиран је Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва у складу са изменама у васпитно-образовном систему и реформом образовања.  
 
У складу са Законом о основама система васпитања и образовања (Сл.гласник РС , бр.88/2017, 

27/2018), члан 11. кључне компетенције за целоживотно учење су: 
1. комуникација на матерњем језику-способност  изражавања и тумачење концепата, мисли, 

осећања, чињеница, мишљења у усменој или писаној форми, 
2. комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања 
сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално 
разумевање, 

3. математичке, научне и технолошке  компетенције: основно  нумеричко резоновање, 
разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина, 
транспорт, комуникација и др.) 

4. дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 
комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију, 

5. учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 
управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно 
учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 
индивидулно или групно, 

6. друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у 
друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у 
разноврсним заједницама, 

7. осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање 
пројектима, 

8. културолошка освеженост и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, 
искустава и емоција у различитим медијима: музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.  

 
Опште међупредметне комппетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су свим учесницима за лично остварење и развој, као и 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

 
Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и 

васпитања су: 
1. компетенција за учење, 
2. одговорно учешће у демократском друштву, 
3. естетичка компетенција, 
4. комуникација, 
5. одговоран однос према околини, 
6. одговоран однос према здрављу, 
7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву, 
8. рад са подацима и информацијама, 
9. решавање проблема, 
10. сарадња, 
11. дигитална компетенција. 
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Циљ Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2019/20. Години 
биће оријентација на општим међупредметним и кључним компетенцијама кроз комбиновање знања, 
вештина и ставова који су релевантни и потреби за функционалну примену у различитим контекстима.  

 
 

План рада Тима за развој  међупредметних  компетенција и предузетништва за 
2021/22.школску годину 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци реализације Време реализације 

Увођење Тима за 
развој 
међупредметних 
компетенција 
 
 

 
-Упознавање са 
планом рада и 
стручним 
упутством 
-Избор 
координатора 
-Подела 
задужења 
 
 

Кроз седницу 
Наставничког већа 
и на првом 
састанку 
 тима 

Директор, педагог, 
психолог,  
чланови тима, 
наставници 

 
 
 
Август, 2021. 

Дигитална настава, 
настава на даљину 
 

Дигитална 
учионица 

Реализација 
наставних часова 
применом 
дигиталних 
уџбеника  
-реализација 
часаова где се 
примењује 
интерактивност уз 
помоћ ИКТ-а 
 

Наставници Септембар 2021. 

Упознавање Тима 
са новим 
наставним планом 
и програмом за 4. 
и 8.разред 

-Упознавање 
нових чланова 
Тима са 
Правилником о 
стандардима 
квалитета рада 
установе  
-Детаљно 
упознавање са 
новим наставним 
планом и 
програмом , 
анализа, 
дискусија 

Састанак тима Чланови тима, педагог, 
Тим за пројектну наставу, 
руководилац Актива за 
развојно планирање 
 

 
Септембар, 2021. 
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Иницијатива и 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетничког 
духа 
 
Тема :Однос 
међупредметних 
компетенција и 
програма наставе и 
учења у оквиру 
предмета или 
интердисциплинарн
ог приступа 
 
Предвиђени 
пројекти у сарадњи 
са Центром за 
одрживи развој 
 
 
 
 
Тема:Предузимљив
ост и оријентација 
ка  
предузетништву 
 
 
Тема: 
Одговоран однос 
према животној 
среднини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пројекти за развој 
предузимљивости
, оријентацију ка 
предузетништву и 
предузетничке 
компетенције 
ученика и 
наставника 
  
 
 
 

 
 
 
 
Дискусија, 
анализа  
 
 
 
 
 
Састанак са 
члановима Тима 
за пројектну 
наставу 
 
 

 
 
 
 
Наставник у звању 
Чланови тима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници : 
математика, 
инфоматика , 
биологија, српски  
језик, ликовна 
култура,физичко 
васпитање,музичка култура 
 
 

 
 
 
 
Октобар-јун 2021-
2022. 
 

Предлози 
предметних 
наставника о 
планирању 
наставних тема 
 
 

-Угледни часови 
 
 
 
 

Наставник у звању 
Чланови тима 
 
 
 

Током године 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Амбијентална 
настава 
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Унапређење 
професионалног 
развоја 
запослених у циљу 
развоја 
компетенција 
 
 
 
Радионица 
-примена 
новостечених знања 
из области стручног 
усавршавања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
У току године 
 
 

Професионални 
развој 
-Препорука Тима 
за похађање 
појединих 
програма у циљу 
јачања 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Стручно 
усавршавање 
запослених 

Чланови тима, директор, 
педагог 
 
 

Пројекти за развој 
предузимљивости 
предузетништва 

 Предметни наставници 

 
Интердисциплина
рна настава –  
Излети 
Авала,Смедерево,
Мали Дунав... 
 

Амбијентална 
настава 

Предметни наставници 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У току године 
 
Записник, продукти 
активности 
 
 
 
 
 
У току године 

. Тематски дан – 
 -Истражујемо 
природу 
-Свети Сава 
-Дан заштите 
животне 
средне..... 
 
 
 
 
 
 
 

Тематско 
планирање 

Наставници : 
математика, 
инфоматика , 
биологија, српски  
језик, ликовна култура 
 
 

Иницијатива и 
развој  
предузетничког 
духа 
 

Подршка 
иницијативама 
ученика 
 
 
 
 

Продајне изложбе 
ученичких радова 
(хуманитарног 
карактера) 
Волонтерске 
акције 
 

Ученичка задруга, 
разредне старешине, 
предметни наставници 

Подршка 

иницијативама 

ученика 
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Међупредметне компетенције (активна примена наученог) се развијају кроз све наставне предмете 

 при чему сваки предмет даје свој допринос. 

У току 2021/2022. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво ће у сарадњи са Тимом за 

 пројектну наставу радити на оснаживању наставника који предају од 1. до 8.разреда у циљу 

 идентификовања и планирања одговарајућих активности које доприносе развијању међупредметних 

компетенција и предузетништва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Редни број 
компетенције 

Кључне речи Примери књучних речи за опис компетенције 

1. Рад са 
подацима и 
информацијама 

Релевантни и 

поуздани 

подаци 

-Коришћење (различитих извора) 

-Селектовање, обрада, чување, презентовање 

информација 

-Обезбеђивање приватности 

2. Решавање 
проблема 

Решење -Проблемска ситуација 

-Планирање, рашчлањивањеформулисање, 

тачност,објашњење… 

3. Сарадња Заједничка 

активност 

-Учествовање (активно, конструктивно…) 

-Поштовање правила ,тимски рад, критичко 

процењивање… 

4. Дигитална 
компетенција 

Информације у 

електронском  

облику 

-Дигитални уџбеник 

-Претраживање, анализа, одабир, комуникација 

- Препознавање 

( предности , ризика и опасности употребе ИКТ-а) 

5. Одговоран 
однос према 
здрављу 

Здравље -Карактеристике, последице, утицај, ризици, мере 

заштите,  

стил живота 

6. Компетенција 
за учење 

Учење -Позитиван и одговоран однос 

-Самосталност, планирање, организовање, 

коришћење  
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(различитих извора), истраживање, нова знања… 

7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 

Људска права -Позитиван ставпоштовање,неговање,хуманост, 

национална култура, позитивне 

вредности,промовисање… 

8. Естетичка 
компетенција 

Естетичка 

вредност 

-Позитиван однос, развијање, креативност 

-Национална и култура других заједница 

-Природа и њена (зло)употреба 

 

 

9. Комуникација Облици 

комуникације 

-Јасно усмено и писмено изражавање 

-Уважавање, слушање, саговорник, ставови, 

мишљења, осећања… 

 

10.Одговоран 
однос према 
околини 

Животна 

средина 

-Уочава, развија (свест, позитивне ставове…), 
сагледава,  
спознаје, стиче,усваја, познаје, примењује, разуме…  
 

 11.Предузимљиво
ст и 
предузетништво 

Функционална 

знања 

-Иницијатива, прилагођавање, препознавање, 

спремност, мотивисаност, промене, предности, 

пројекти, реални циљеви… 

 
Чланови тима у школској 2021/22. години: 

1. Дијана Граховац- наст. хемије 
2. Невена Перић- наст. енглеског језика-руководилац тима 
3. Маја Аврамовић- наст. физичког васпитања 
4. Марија Лазаревић- наст ТИТ и физике 
5. МИлош Благојевић- наст. разредне наставе 

НАПОМЕНА: Рад  школских тимова   ће се прилагођавати  потребама у току године. ПОсебан акценат се 
ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошком ситуацијом 
и донетим мерама. 
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IX РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
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Према Правилнику о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени 
гласник РС - Просветни гласник, бр. 1/11, 1/12,1/14,12/14,1/18) циљ програма завршног испита у 
основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), припрема ученика за полагање завршног испита 
на крају обавезног основног образовања. 

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао 
знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука 
(биологија, географија, историја, физика и хемија). Завршни испит након завршеног осмог разреда, 
полажу сви ученици. Ученици који заврше осми разред у школској 2021/22. години, завршни испит 
полажу решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из 
предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и 
друштвених наука и обухвата садржај и компетенције из наставних предмета Биологије, Географије, 
Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за природне и друштвене науке. 
Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног 
школовања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа - 
образовним стандардима односно исходима за крај обавезног образовања. Ученици са сметњама у 
развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним 
могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и 
садржаја завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном 
плану. 

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог 
полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно. Полагањем 
завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу са Законом и законом који уређује 
област средњег образовања и васпитања. Регуларност завршног испита обезбеђује директор. Резултати 
завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада наставника и школе и ослонац су за 
развојно планирање и унапређивање свеукупног рада школе. 

Организацију завршног испита, услове под којима се спроводи, састав и процедуру рада 
комисија и друга питања везана за полагање завршног испита прописује министар.План спровођења 
завршног испита у школи школске 2021/22. године ће бити накнадно донет, у складу са објављеним 
информацијама и упутствима Министарства.  

Предвиђени датуми за реализацију завршног испита у школској 2021/22. године су: 
 

 22. јуна 2022. године- среда- испит из српског језика 

 23. јуна 2022. године - четвртак – испит из математике 

 24. јуна 2022. године - петак - испит из комбинованог теста. 
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X  ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА  И УНАПРЕЂИВАЊЕ  ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  
 
 
 

• План  стручних тема, угледних и иновативних часова 

 
 
 
НАПОМЕНА: Реализација стручног усавршавања запослених прилагођаваће се  потребама у току 
године. ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и донетим мерама. 
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Стручно усавршавање наставника битан је услов за остварење ефикасног образовног, васпитног 
и стручног рада. Задаци стручног усавршавања проистекли су из наставне праксе, савремених 
достигнућа, иновативних процеса и смерова развитка образовања и део су дугорочног програма 
стручног усавршавања наставника у школи. 
 Сви наставници су креирали личне планове професионалног развоја за школску 2021/22. годину. 
Планови су креирани на основу потреба актуелне образовно-васпитне праксе у школи и личних 
афинитета. Садрже листу акредитованих семинара, као и остале видове усавршавања који се одвијају 
унутар школе (реализација стручних тема, иновативних часова, трибина, истраживања, презентација и 
предавања) као и у оквиру стручних институција. 
 Стручно усавршавање се планира и реализује у складу са Правилником о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. РС бр. 81/17, 48/18); 
којим је планирано да сваки запослени у току школске године оствари 68 сати стручног усавршавање и 
то 24 сата ван установе и 44  сата активностима унутар установе. Такође, вођено је рачуна да се у 
оквиру личног плана наставника налазе семинари из различитих области и компетенција. 
 
 
 
 
 
 

 У школи раде наставници са веома различитим нивоом педагошко-психолошког и дидактичко-
методичког знања и радног искуства. 
 
1. П о п у л а ц и ј а   н а с т а в н и к а  
 
            Наставничку популацију, гледано са становишта педагошко-психолошког и методичко-
дидактичког усавршавања, можемо поделити у две групе: 
- прву чине наставници који су завршили наставничке школе и факултете и који су, самим тим, стекли 
основно педагошко-психолошка и методичко-дидактичка знања. У ову групу спадају наставници са више 
година искуства и наставници-почетници. 
- другу групу чине наставници који су завршили ненаставничке факултете и који су у школу ушли без 
икакве, или са малом педагошко-психолошком и методичко-дидактичком припремом. И ову групу чине 
наставници са више година искуства и наставници-почетници. 
 
2. Ц и љ   у с а в р ш а в а њ а 
 
- Да се изврши неопходно уједначавање основног педагошког-психолошког и методичко-дадактичког 
знања код свих наставника; 
- да се педагошко-психолошко усавршавање споји са методичким, како би психолошко-педагошка знања 
била постављена у контекст практичних методичких решења школских ситуација; 
- да се изађе у сусрет проблемима и потребама образовно-васпитног рада у школи и на тај начин сваки 
наставник стави у позицију активног носиоца програма стручног усавршавања. 
 
3. Н и в о и   с т р у ч н о г   у с а в р ш а в а њ а  
 
- На нивоу стручних институција Града и Републике, 
- На нивоу општинских и градских актива, 
- На нивоу школе (наставничко веће, одељенска већа, стручни активи) 
- Путем предавања која припремају стручни сарадници за наставнике, 
- Путем предавања која припремају сами наставници, 

 
10.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
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- Кроз припрему иновативних часова (које реализују наставници у циљу припреме иновација у свом 
Образовно-васпитном раду). 
- Сарадњом и разменом искуства наставника, међусобној посети часовима и сл., 
- Кроз праћење рада наставника и његове педагошке документације, 
- Кроз праћење стручне литературе. 
 
4. М о д е л и   п р о г р а м а   с т р у ч н о г   у с а в р ш а в а њ а 
 
- базични модел за све наставнике, 
- диференцирани програми (за наставнике који су завршили ненаставничке факултете, за наставнике  
  почетнике), 
- индивидуални програми. 
 
5. О б л и ц и   с т р у ч н о г   у с а в р ша в а њ а  
 
- базични модел ће се одвијати путем фронталног облика рада; 
- диференцирани програми биће реализовани кроз групни облик рада; 
- индивидуализовани програми- применом индивидуализованог облика рада; 
- организација рада кроз радионице. 
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План угледних часова, стручних тема и пројектне наставе за наставнике разредне наставе 
 
 

 
 
 
 

Предмет Садржај Разред Време Реализатор 

Стручна тема  "Узроци неуспеха ромске деце" - септембар-
октобар 

Оливера Ојданић 

Стручна тема  „ Постављање граница у васпитању“  - септембар-
октобар 

Снежана Павић  

Стручна тема  „ТИМ-с тестирање“  - децембар Даниела Вилотијевић  

Стручна тема  „Настава у природи“  - децембар Јасна Петровић 

Угледни час – 
природа и друштво 

"Прошлост" IV мај Оливера Томић 

Угледни час – 
математика  

„ Множење “ II децембар Момчило Степановић 

Угледни час – 
природа и друштво 

„Животне заједнице“ III мај Владислава Ђурковић 

Угледни час –  свет 
око нас 

"Занимања људи"  I април Сандра Лазић 

 
10.2. ПЛАН УГЛЕДНИХ, ИНОВАТИВНИХ ЧАСОВА И СТРУЧНИХ ТЕМА 
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План угледних часова и стручних тема за наставнике предметне наставе 
 

 
 

Предмет Садржај 
Разре

д 
Време Реализатор 

Српски језик  - Угледни час „Мостови спајају“  друго полугодиште Јелена Динић и Ана 
Живковић 

Српски језик - Стручна тема „Читалачке навике ученика од 5. до 8. 
разреда“ 

- друго полугодиште Марија Радовановић 

Математика - Угледни час „ Површина круга-обрада“ 7.р. Прво полугодиште Ивана Поповић 

Математика - Стручна тема Диференцирана настава у математици - Март-април Наташа Алимпић 

Хемија- Угледни час  „Функционалне групе органских једињења“ 8. Друго полугодиште Дијана Граховац 

Биологија- стручна тема Ковид-19, подаци, истраживања, вакцине - Друго полугодиште  А.Сарка Пауновић 

Историја/географија-стручна тема: "Примена савремених наставних средстава у 
настави географије" 

- Друго полугодиште Станислав Кошћал 

Историја/географија-стручна тема: "Развој законодавства у средњовековној 
Србији" 

 

- Друго полугодиште Дивна Димитријевић 

Немачки  језик – угледни час    ''Lisas Zimmer'' 6. Фебруар-март Славица Видовић 

Енглески језик – стручна тема ''Сличности између немачког и енглеског 
језика'' 

 новембар Татјана Ђорђевић 

Физичко васпитање, музичка 
култура 

Стручна тема 

"Физичка активност и њен утицај на 
здравље" 

 Друго полугодиште Маја Аврамовић 

Физичко васпитање, музичка 
култура, ликовна култура 

- Угледни час 

„Превентивно корективне вежбе“ 8. април Воја Балтић 
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XI  ПЛАН  САРАДЊЕ  СА  ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 
 
 

• Сарадња са породицом 

• Сарадња са стручним организацијама и институцијама 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: План сарадње са друштвеном средином ће се прилагођавати   и  
кориговати у складу са потребама у току године. ПОсебан акценат се ставља на 
прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са епидемиолошком 
ситуацијом и донетим мерама. 
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         Полазну основу сарадње представља настојање запослених у школи да успоставе што ближе и 
чешће контакте са родитељима/старатељима ученика. У овим контактима се прикупљају подаци о 
карактеристикама биофизиолошког, интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја 
ученика,сазнања о њиховим интересовањима и потребама, упознају се породичне прилике, услови 
рада ученика и сл. На основу познавања личности ученика се врши избор оних педагошких решења 
која у највећем степену подстичу индивидуални развој сваког појединца, а исто тако, прикупљени 
подаци омогућавају да се ученицима пружи најцелисходнија помоћ у васпитању. 
            Сарадња са родитељима/старатељима одвија се путем разноврсних облика рада као што су: 
родитељски састанци, групни разговори, индивидуални контакти, обилазак ученичких домова, дан 
пријема за родитеље и друго. 
            Најуспешнији вид сарадње остварује се индивидуалним контактима запослених и 
родитеља/старатеља. Индивидуални контакти нарочито су погодни за заједнички рад одељењског 
старешине и родитеља у случајевима када у развоју и напредовању ученика дође до проблема и 
застоја. 

Перманентно пружање помоћи родитељима/старатељима у остваривању васпитне функције 
породице, као и укључивање родитеља/старатеља у живот и рад школе је основни задатак школе. 
            На почетку сваке школске године, а посебно на почетку школовања ученика, одељењски 
старешина упознаје родитеље са правилима организације рада школе, годишњим планом и програмом 
рада, као и са активностима одељењске заједнице. 
            Ово упознавање има за циљ да информише родитеље о васпитним задацима које је школа, 
односно одељењска заједница поставила себи за циљ, као и да обезбеди помоћ родитељима у 
извршавању појединих програмских задатака. Укључивање родитеља у живот и рад школе најчешће 
обухвата: учешће родитеља у остваривању програма слободних активности, друштвено-корисног рада, 
организације програма културне и јавне делатности школе (посебно школских свечаности), спортских 
активности и других манифестација од значаја за афирмацију школе или генерацију ученика. 
Успостављањем тешње сарадње одељењских старешина и родитеља, посебно када се ради о 
ученицима који имају проблеме у школском напредовању, односно понашању омогућава благовремено 
сагледавање узрока таквог понашања и заједничког предузимања активности за отклањање узрока и 
успостављање ефикаснијег учења и рада ученика. 
 
Индивидуални контакти 
 

✓ Одељењски старешина и родитељ/старатељ 
✓ Предметни наставник и родитељ/старатељ 
✓ Психолог, педагог и родитељ/старатељ 
✓ Директор школе и родитељ/старатељ 

 
Циљ ових индивидуалних контаката је упознавање родитеља са успехом и понашањем његовог детета, 
пружање савета и помоћи родитељу у отклањању проблема, ако се они појаве, упознавање наставника 
са проблемима породице у којој се ученик налази, са здравственим проблемима ученика и сл. 
 
Групни контакти 
 

✓ Одељењски старешина и родитељ/старатељ 

 
11.1. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
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✓ Предметни наставник и родитељ/старатељ 
✓ Психолог, педагог и родитељ/старатељ 
✓ Директор школе и родитељ/старатељ 

 Групу чине родитељи/старатељи, чија деца имају сличне тешкоће, изазове, интересовања и сл. 
 
Рад са родитељима/старатељима одељења(одељењски савет родитеља) 
Рад са родитељима/старатељима, представницима одељењских савета родитеља (савет родитеља 
школе) 
 
 
Саветодавни рад са родитељима/старатељима: 
 

Време Реализатор 

-будућих првака (после тестирања) IV, V, VI Психолог и 
педагог 

-будућих средњошколаца (професионална оријентација) Током год. Психолог и 
педагог 

- У вези могућности ученика (резултата завршног испита) и 
усклађивање жеља ученика за упис у гимназије, средње школе 

VI Педагог и 
психолог 

-Ученика који имају тешкоће у учењу, понањању и сл.   Током год. Психолог,педагог 
Директор 

-Родитељи свих ученика могу да дођу на развор и саветовање у вези 
са било којом темом везаном за развој и напредовање детета 

Током 
године 

Наставници, пп 
служба, 
директор 

 
 
Други видови сарадње са родитељима/старатељима 
 

У школи се организују Отворена врата школе. У редовним околностима су  предвиђена 
четири термина, по један у сваком тромесечју, када родитељи ученика могу да дођу и обаве разговор 
са свим наставницима који предају једном одељењу: 

Услед тренутне епидемиолошке ситуације организација о.в. рада се спроводи у складу са 
посебним стручним упутством за организацију и реализацију о.в. рада. У вези са тим одлучено је да се 
ове године не реализују Отворена врата школе.  

Поред тога у недељном распореду часова постоје предвиђени термини отворених врата 
наставника, који су предвиђени за пријем родитеља. 
 
Отворена врата за посету часовима: 

Родитељима се нуди могућност  да присуствују часовима редовне наставе и ваннаставних 
активности у току године. Предвиђено је да се заинтересовани родитељи јављају учитељима и 
наставницима чијим часовима желе да присуствују, од којих ће добити информације о предвиђеним 
датумима за посете. Посете ће се планирати на месечном нивоу, у складу са активностима школе. 

Напомена: Отворена врата за посету часовима се неће реализовати док је на снази 
прилагођен начин реализације о.в. рада, организован у складу са стручним упутством и вандредном 
епидемиолошком ситуацијом. 
 
Пригодни програми за родитеље: 

Наставници и ученици  организују разне пригодне програме за родитеље/старатеље, које имају 
за циљ да их упознају са радом њихове деце у различитим ваннаставним активностима. 
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            Приредбе које ће бити организоване у овој школској години: 
 

-   31. август – Дочек првака  
-  7. октобар - пријем првака у Дечји савез, Црвени крст школе, Горанску организацију (за родитеље 
ученика I разреда); 
-   27. јануар прослава Светог Саве  
-   19. мај прослава Дана школе 
Неке од изложби које ће бити организоване за родитеље: 
-  1. септембра – Изложба ликовних и литерарних радова за ђаке прваке 
-  27. јануар – Изложба ликовних и литерарних радова и других ученичких радова  
- 19. мај – Изложба ликовних и литерарних радова и других ученичких радова – најлепших свезака 
ученика, практичних радова ученика и сл. (Дан школе) 
-   5. јун - Дан заштите животне средине 

 
 Од када је заживела школска фејсбук страница, која је посвећена школским активностима, 
велики број родитеља је у могућности и на тај начин да се информише о раду школе и да директно 
постави питање или само да своје мишљење о некој активности. 
 
За родитеље/старатеље се организују предавања: 
Неке од тема су и следеће: 
 
- „Знаци који указују на присуство неког од облика насиља код деце” 
- „Како помоћи деци која испољавају неке од облика насилног понашања” 
-  За родитеље ученика првог и петог разреда педагошко-психолошки рад на тему улоге родитеља у 
пружању помоћи ученицима у учењу и адаптацији на школу, односно на предметну наставу 
- За родитеље ученика осмог разреда педагошко-психолошки рад на тему улоге родитеља у пружању 
помоћи ученицима у избору средње школе 

Рад са родитељима реализује ПП служба,Тим за заштиту деце од насиља, Тим за 
професионалну оријентацију, Тим за инклузију у сарадњи са одељењским стрешинама. 

 
 Родитељи се укључују у реализацију програма образовања родитеља кроз предавања за 
родитеље,наставнике и ученике. 
            Родитељи се укључују и у живот и рад школе: 
-   у реализацији садржаја програма свих облика рада у школи; 
-   у реализацији програма професионалне оријентације, здравствене превенције, еколошко - естетског 
    и хигијенског уређивања школе, програма здравственог васпитања, програма васпитног рада ученика 
-   укључују у акције уређивања школе, хуманитарне акције и акције друштвено – корисног рада; 
-   упознају се и укључују у стварање материјалних и других услова за рад школе.      
 
 
 
 
 
 
 
 Ради остваривања образовно-васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и 
активна сарадња школе и друштвене средине. 
 Ученици који желе да се баве културним, научним и спортским програмима и истраживањима 
изван школе укључују се у активности клубова, удружења, сликарских колонија, музичких удружења, 

 
11.2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
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интересних група и других организационих форми,које им помажу да развијају свој таленат и проширују 
знања из области које их посебно интересују. 
            У реализацији спортских активности ученици могу да се укључују у клубове (фудбалске, 
рукометне, кошаркашке, веслачке, гимнастичарске и др.) у којима у оквиру свог слободног времена 
тренирају спортске дисциплине за које су посебно заинтересовани. Сарадња школе и ових клубова 
мора бити континуирана и програмирана. Бављење спортским активностима не може да се реализује 
на штету школског успеха. Посебно треба водити рачуна о чињеници да спорт мотивише однос према 
позитивним личним вредностима младих и да ове активности представљају усмеравање енергије на 
спорске активности. Захтеви спортских клубова који се односе на забрану пушења, конзумирања 
алкохола, дроге и понашање у складу са друштвеним нормама представљају значајну компоненту 
изграђивања правилног односа младих према позитивним вредностима и пожељном стилу живота. 
Спорт захтева већи степен самоконтроле и далеко већу дисциплину у односу на учење и бављење 
спортом, а што тражи и веће физичке и духовне напоре младих. Значајно је да спорт у школи пружа 
велике могућности за организовано бављење младих различитим спортским дисциплинама које 
стварају спортски морал и позитивне особине младих. 
            Постоје изазови код ученика које сама школа није у могућности својим радом да реши, већ је 
потребна стручна помоћ и подршка здравствених, социјалних и других институција. 
            Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним ефектима 
васпитно-образовног рада, употреби психоактивних супстанци, школа непосредно остварује сарадњу 
са родитељима. 
            Са службом социјалне заштите школе успостављају посебну сарадњу када су у питању ученици 
из ризичних средина, када се ради о деци из непотпуних породица, разведених бракова, породица 
алкохоличара или болесних родитеља. Социјална заштита омогућава не само социјални третман 
ученика већ и материјално помаже породици да превазиђе финансијске тешкоће. 
 
Сарадња са предшколским установама 
 
 

Садржај Време Реализатор 

- „Свети Сава”, „Радосно детињство”, „Рода", „Чили Вили", „Анђео" У току 
године 

Васпитачи 

-Долазак предшколске групе деце (будућих првака) у  
посету нашој школи      У току 

године 

Васпитачи, 
учитељи 4. 
разреда, 
директор 

- Разговор са родитељима о поласку у школу (родитељски скуп у 
 предшколским установама) 

У току 
године 

Педагог, 
психолог, 

учитељи 4. 
разреда 

 
-Родитељски састанци са родитељима будућих првака, који се одржавају 
у предшколским установама на територији Бановог брда. 

У току  
године 

Педагог, 
психолог, 

учитељи 4. 
разреда 

 
 
Сарадња са МЗ „Михајловац“ 
-Акције које организује месна заједница 
-Приредбе ученика за борце, пензионере 
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Сарадња са ЦК општине 
-Хуманитарне акције 
-Конкурси које организује Црвени крст (ликовни и литерарни радови ученика) 
Сарадња са Горанском организацијом општине 
-Акције уређења и чишћења парка, Кошутњака и спомен обележја 
Сарадња са Домом здравља „Симо Милошевић“(школско одељење) 
-Систематски прегледи наших ученика 
-Зубна амбуланта која има просторије у школи 
Сарадња са библиотеком „Лаза Костић“ 
-Организовање посета библиотеци 
Учлањивање наших ученика (праћење коришћења књижевног фонда ове библиотеке од стране  
 наших ученика) 
Сарадња са Културно-образовним центром Чукарица   
-Биоскопске и позоришне представе за наше ученике 
Сарадња са Центром за социјални рад 
-У вези ученика који имају породичне проблеме 
Сарадња са МУП-ом 
-Организована предавања у вези са превенцијом насиља и сл. 
Сарадња са Градским заводом за јавно здравље 
-Предавање на тему алкохолизма и превенција насиља 

Сарадња са Институтом за ментално здравље 
-У вези ученика који имају проблеме у понашању 
Сарадња са градским превозником „ББ Линеа“ 
-Превоз ученика из Макиша 
Сарадња са издавачима уџбеника 
-Набавка уџбеника и приручника за ученике и наставнике 
Сарадња са средњим школама на општини 

- Хемијско-прехрамбена технолошка школа, техничка школа „Иво Лола Рибар“,  XIII гимназија 
Сарадња са стручним институцијама 
-Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
-Скупштина општине Чукарица (помоћ у стварању услова рада школе, организације такмичења 
 ученика на нивоу општине, награђивање најуспешнијих ученика школе): 
-Сарадња са Комисијом за обележавање значајних датима на општини Чукарица 

-Секретаријат за образовање и дечју заштиту; 
-Шумарски факултет – Институт за шумарство и Зеленило - у реализацији 
 програма еколошко-естетског и хигијенског уређења школе; 
-Учитељски факултет у Београду 
- Филозофски факултет 
- Инститит за педагошка истраживања 
- Педагошко друштво Србије 
- Goethe институт 
-Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ 
-ОУП града, Одељење за саобраћај – предавање за ученике (I – IV) о саобраћају 
- ОУП општине и града, одељење за малолетну деликвенцију 
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XII  ПЛАН  ШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 
 

• Интерни маркетинг 

• Екстерни маркетинг 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: План реализације школског маркетинга  ће се прилагођавати   и  кориговати у 
складу са потребама у току године.  
ПОсебан акценат се ставља на прилагођавање реализације о.в. рада током године у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и донетим мерама 
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Обавештења за ученике и родитеље о: Носиоци: 

-Врстама секција и ученичких организација у нашој школи и значају укључивања 
ученика у њих 

Предметни 
наставници 

-Значај додатне наставе и укључивање ученика    Психолог, педагог 

-Значај укључивања ученика у такмичења која се организују на нивоу школе и 
упознавање ученика школе са резултатима ових такмичења    

Одељ.старешине. 
Предмет.наставник 

-Важности припреме ученика за такмичења и учешћа на такмичењима ван 
школе,  која се  организују на нивоу општине, града, републике. 
- О  условима добијања посебних диплома  и њихов  значај 

Директор, 
предметни 
наставници 

-Резултати ученика са такмичења и похваљивање најуспешнијих ученика Директор 

-Значају и потреби укључивања ученика у хор (нарочито код ученика V разреда 
ињихових родитеља) 

Директор 

-Значају и потреби учешћа у акцијима друштвено - корисног рада на нивоу 
школе,  месне заједнице и општине     

 

-Значају и потреби укључивања у хуманитарне акције ЦК школе 

-Значају и потреби укључивања у различите акције (прикупљање старе хартије, 
чишћење и уређивање животног окружења, „Чеп за хендикеп“, прикупљање 
лименки и сл.) 

Пријатељи деце 

-Уређењу учионица, кабинета, чувању школског намештаја и школске имовине   Пријатељи деце 

-Избору појединца ОЗ у коришћењу књижевног фонда наше библиотеке  (избор 
се врши на сваком класификационом периоду) 

Библиотекар 

-Активностима Вршњачког тима  

-Активностима у оквиру Професионалне оријентације  

-Ученичког парламента  

-Тима за медијацију  

-О спортским активностима у школи  

Огласна табла за ученике:  

-Рапоред писмених провера знања у току године Предметни 
наставници 

-Позиви за учешће у све активности школе и друштвене средине током године 
(друштвено-корисног рада, хуманитарне и сакупљачке акције, уређење школског 
простора, школског дворишта, шумице, спортске активности и сл.) 

Запослени 
задужени за ове 
Активности 

-Резултати свих акција које су организоване на нивоу школе и друштвене 
средине 

задужени за акције 

-Резултати ученика са такмичења    Помоћник 
директора 

-Активностима Вршњачког тима  

 
12.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
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-Активностима у оквиру Професионалне оријентације  

-Активностима Ученичког парламента  

-Активностима тим за медијацију  

-О спортским активностима у школи  

-Правила понашања ученика у школи  

Огласна табла за родитеље:  

-Позивају се родитељи да учествују у акцијама које организује школа Пријатељи деце 

-Резултати  ученика са такмичења Помоћник 
директора 

-Правилник о понашању родитеља у школи Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

-Радови деце и наставника и друга обавештења у циљу упознавања и 
укључивања родитеља у образовно – васпитни рад школе 

 

Прикaзи (графички):  

-Резултати различитих акција и сл.   Пријатељи деце 

Изложбе:  

-Ликовних радова ученика наст.лик.културе 

-Литерарних радова ученика Наст.српског јез. 

-Најлепших ученичких радова из области ТИО, биологије, физике, историје, 
географије 

нредметни наст. 

-Продајне изложбе ученичких радова Продужени бор. 

Албуми:  

-Фотографије са прослава значајних датума       новин. секција, 
пом. директора 

-Фотографије са спортских активности ученика     новин. секција 

-Фотографије са радних и других акција     новин. Секција, 
пом. директора 

-Фотографије ,,Вуковаца “,најуспешнијих ученика и ученика генерације новин. Секција, 
пом. директора 

Аудио и видео  записи: 
-О значајним школским активностима 
-Јавни наступи наставника 

Помоћник 
директора 

Школске новине: 
Школски лист ,,Кошута“ 
-Излази поводом обележавања Дана школе   
Мале школске новине 
-Излазе једном годишње, поводом Савиндана 

Новин. секција, 
пом. директора 
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Презентација школе на интернету: 

- Школски сајт http://banovicstrahinja.edu.rs/ - прати школске вести, 
активности и достигнућа 
- Школски фејсбук 
страницаhttps://www.facebook.com/banovic.strahinja?ref=tn_tnmn - прати школске 
вести, активности и достигнућа 
- Школски канал на youtube 
http://www.youtube.com/profile?user=BAN0VIC&view=videos (са клиповима који 
прате школска дешавања или појављивање наше школе у медијима) 

Наставник српског 
језика 

Панои – са тематском поставком радова Руководиоци секција, 
друштвених 
организација и 
учитељи из боравка 

-Најуспелији литерарни радови     Руководилац 
литерарне секције 

-Новинари нас извештавају о активностима, догађајима у школи у протеклом 
месецу 

Новин. секција 

-ТВ секција- припрема прилога и извештавање о актуелностима из живота 
школе 

Наставници 
руководиоци 
секције 

-Обележавање: Дечје недеље, Савиндана, Светског дана здравља, Дана 
школе,Дана животне средине 

 

Манифестације 
(за ученике, родитеље и друштвену средину) поводом разних активности 
- 31. август – Свечани дочек првака    
- 7. октобар – Дечја недеља   
- 1. децембар – Дан борбе против наркоманије и болести која она доноси 
- 27. јануар – Савиндан 
- 8. март – Дан жена 
- 7. април – Светски Дан здравља 
-- 19.мај – Дан школе 
- 5. јун – Дан заштите животне средине 

Комисија  за 
културну  и јавну 
делатност школе 
 
 
 
 
 
 

http://banovicstrahinja.edu.rs/
https://www.facebook.com/banovic.strahinja?ref=tn_tnmn
http://www.youtube.com/profile?user=BAN0VIC&view=videos
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Активности: Носиоци  

- Израда писма за ђаке прваке  
- Израда презентације школе која се приказује родитељима у предшколским 
установама 
- „Отворена врата“ за будуће прваке-у складу са епидемиолошком ситуацијом 
- Редовно ажурирање странице на школском сајту  

Ликовна 
 секција, 

запослени у школи 
администратор 

сајта 

- Израда позивница за родитеље и представнике друштвене средине поводом 
прославе Савиндана и Дана школе 

Ликовна секција  

- Израда позивница за родитеље и представнике друштвене средине поводом 
бројних активности у школи 

Ликовна секција 

- Учешће у хуманитарним акцијама које организује ЦК општине, града    и 
Православна црква 

Наставник верске 
наставе 

- Учешће на концертима и јавним наступима које организује општина, град, 
културне, здравствене установе и радне организације 

 

- Учешће на конкурсу за најлепше ускршње јаје у организацји општине Ликовна 
секција,Продужени 
боравак, наставник 

верске наставе 

- Учешће на конкурсу за најлепше уређено школско двориште у организацји 
општине и ЈКП Градска чистоћIа 

Директор, пом. 
директора 

- Предавања  за родитеље предшколске деце која се припремају за полазак у 
школу(„Свети Сава”, „Рода“и „Радосно детињство“) 

Директор, пп 
служба 

- Организација дочека предшколске деце која полазе у школу и њихових 
васпитача 

Наставници 
разредне наставе 

- Учешће школе у радио емисијама       Директор 

- Учешће школе у ТВ емисијама  Директор 

Презентација школе на интернету: 

- Школски сајт  http://banovicstrahinja.edu.rs/ - прати школске вести, 
активности и достигнућа 
- Школски фејсбук страница 
https://www.facebook.com/banovic.strahinja?ref=tn_tnmn - прати школске вести, 
активности и достигнућа 
- Школски канал на youtube 
http://www.youtube.com/profile?user=BAN0VIC&view=videos (са клиповима који 
прате школска дешавања или појављивање наше школе у медијима) 

Наставник српског 
језика 

- За пригодне прилике представницима друштвене средине школа поклања 
 најуспелије ликовне радове ученика 

Руководилац 
ликовне секције 

-     Подржавање различитих хуманитарних акција, као и самостално покретање 
истих на нивоу школе 

Диреткор школе, 
руководиоци 

школских 
организација 

- Учешће на Green festu Предметни 
наставници, пп 

служба 

 
 

 
12.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

http://banovicstrahinja.edu.rs/
https://www.facebook.com/banovic.strahinja?ref=tn_tnmn
http://www.youtube.com/profile?user=BAN0VIC&view=videos
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XIII ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
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Праћење реализације планираних активности вршиће се континуирано у току године: 
 

- Праћење реализације садржаја редовне наставе и осталих образовно-васпитних облика рада–

ниво: Одељенска  и стручна већа, актив за ШРП, ПП служба, актив за развој шк. програма, тим 

за обезбеђивање квалитета и развој установе, Педагошки колегијум 

 

- Праћење реализације садржаја планираних годишњим,месечним и дневним плановима рада 

свих облика образовно-васпитног рада –ниво: Одељенска  и стручна већа, школски тимови, ПП 

служба, актив за ШРП, директор школе 

 

 

- Праћење посебних програма васпитно-образовног рада- ниво: Стручна већа , тимови и школске 

организације задужене за поједине активности, актив за ШРП, Тим за обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

 

- Праћење стручног усавршавања наставника-  ниво: Стручна већа, ПП служба, директор школе, 

педагошки колегијум, актив за ШРП, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе,Тим за 

професионални развој 

 

- Праћење рада наставника путем посета часовима –ниво:  ПП служба, директор школе, стручна 

већа 

 

- Праћење напредовања и постигнућа ученика  ученика- ниво: Одељенска  већа, ПП служба, 

Наставничко веће, Педагошки колегијум, актив за ШРП, Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Тим за инклузију 

 

- Праћење програма сарадње са друштвеном средином – ниво:Педагошки колегијум, актив за 

ШРП, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за маркетинг 

 
Тим за самовредновање ове године ће бити задужен за праћење следећих кључних области 

квалитета рада школе:  Настава и учење, ПОдршка ученицима и делови Етоса.  Добијени подаци као 
и предлог мера за унапређење квалитета рада предствљаће основу за планирање рада школе у 
наредној години. 
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XIV  ПРИЛОЗИ 
 

• Број уписаних ученика на дан 1. септембра 2021. године 

• Структура четрдесеточасовне радне недеље запослених 

• Социокарта 

• Распоред часова 

• Распоред одељења по учионицама и кабинетима 
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 I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Ш
ко

л
.г

од
. 

20
21

/2
2 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 39 

148 145 150 143 586 137 134 121 108 500 1086 

Ш
ко

л
.г

од
. 

20
22

0/
21

 

5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 38 

146 148 141 141 576 135 126 109 103 473 1049 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1. БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА НА ДАН  1. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 
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Структура 40-часовне радне недеље запослених биће накнадно дефинисана  у виду анекса Годишњем плану рада школе за шлколску 2021/22. 
годину.          

 
14.2. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  ЗАПОСЛЕНИХ 
 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

227 

 

 
 

 
 
 

Социокарта , септембар 2021. 
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14.3. СОЦИОКАРТА УПИСАНИХ УЧЕНИКА НА ДАН  1. СЕПТЕМБРА 2021. 

ГОДИНЕ 
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Распоред часова    I1, I2, I3, I4 и I5 

Распоред часова  I1 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас Дигитални свет Свет око нас Ликовна култура 

4. Енглески језик Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

Енглески језик Музичка култура Физичко и 

здравствено 

васпитање 

5. ЧОС  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

      допунска 
 

 

Распоред часова  I2 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК  

2. 
МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

3. 
СРПСКИ ЈЕЗИК  СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЛИКОВНА КУЛТУРА 

4. 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

 
14.4. РАСПОРЕД ЧАСОВА 
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5. 
ЧОС 

 
ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

допунска 
 

 

Распоред часова  I3 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Математика Српски језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Српски језик Математика Математика Српски језик Математика 

3. Енглески језик 

 

Свет око нас Енглески језик Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура Дигитални свет Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

5. ЧОС  Музичка култура Допунска настава  

 

Распоред часова  I4 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Математика Српски језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Енглески језик Математика Математика Српски језик Математика 

3. Српски језик Свет око нас Дигитални свет Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

Музичка култура Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески језик 

5. ЧОС  Ликовна култура Допунска настава  
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Распоред часова  I5 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Српски језик Српски језик Математика 

3. Музичка 

култура 

Свет око нас Математика Свет око нас Енглески језик 

4. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

Дигитални свет Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

5.  

ЧОС 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

Допунска настава 

 

 

Распоред часова    II1, II2, II3, II4 и II5 

Распоред часова  II1 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Енглески језик  
 

Математика Српски језик   Физичко васпитање 
(сала) 

Математика 

2. Српски језик Физичко васпитање 
 

Енглески језик  
 

Српски језик Српски језик 

3. Математика Српски језик Математика Математика Ликовна култура 

4. Музичка култура Свет око нас Физичко васпитање Свет око нас Ликовна култура 

5. ЧОС Математичка 
секција 

Дигитални свет Грађанско 
васпитање/ Верска 
настава 

Допунска настава 

 

Распоред часова  II2 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик   Математика Српски језик   Математика Српски језик   

2. Математика Српски језик   Математика Физичко 
васпитање (сала) 

Математика 

3. Енглески језик  Дигитални свет Свет око нас Српски језик   Ликовна култура 

4. Свет око нас Физичко 
васпитање  

Енглески језик  
 

Музичка култура Ликовна култура 
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5. Физичко 
васпитање 

Допунска настава ЧОС Грађанско 
васпитање/ Верска 
настава 

 

 

Распоред часова  II3 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски 
    језик 

Српски 
    језик 

Српски 
    језик 

Српски 
    језик 

Српски  
    језик 

2.  Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Математика Математика Математика Математика 

3. Математика Свет око нас Енглески 
 језик 

 Ликовна 
    култура 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

4. Енглески језик Музичка култура Физичко и 
здравствено 
васпитање 

 Ликовна 
     култура 

Свет око нас 

5.  Грађанско 
васпитање 
Верска настава 

 Допунска настава Час одељењског 
старешине 

 Дигитални  
         свет 

 

Распоред часова  II4 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. 
Енглески језик 

Физичко и 
здравствено 

васпитање (сала) 
Математика Српски језик Математика 

3. 
Математика Српски језик Ликовна култура Свет око нас 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

4. 
Свет око нас Музичко Ликовна култура 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Енглески језик 

5. Верска / 
Грађанско в 

Допунска настава ЧОС Дигитални свет  

 

Распоред часова  II5 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. 
Српски језик 

Физичко 
васпитање (сала) 

Енглески језик Свет око нас Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Ликовна култура Математика Српски језик 

 
Математика 

Енглески језик  

4. 
Ликовна култура Свет око нас 

Физичко 
васпитање  

Музичка култура 
Физичко 

васпитање  
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5. Грађанско 
васпитање/ 

Верска настава* 
Дигитални свет ЧОС Допунска настава  

 

Распоред часова    III1, III2, III3, III4 и III5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Физичко и 

здр.васпитање 

Природа и 

друштво 

Верска настава 

Грађанско васп. 

Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Физичко и здр. 

васпитање 

3. Математика Српски језик Математика Природа и 

друштво 

Енглески језик 

3/1    Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Музичка 

култура 

Енглески јез Српски језик Математика Српски јез. 

2. Математика Математика Физичко и 

здр.васпитање 

Енглески јез Математика 

3. Српски језик Српски јез. Математика Српски јез. Грађанско/вер. 

4.  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво   

Ликовна култура Природа и 

друштво 

Физичко и 

здр.васпитање 

5. ЧОС Пројектна 

настава  

Ликовна култура Допунска 

настава 

 

3/2 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Физичко и 

здр.васпитање 

Српски језик Грађанско/вер. Математика Српски језик 

2. Српски језик Математика Српски језик Српски језик Физичко и 

здр.васпитање 

3. Математика Природа и 

друштво 

Математика Музичка 

култура 

Математика 

4. Ликовна 

култура 

Енглески јез Физичко и 

здр.васпитање 

Природа и 

друштво 

Енглески јез 

5. Ликовна 

култура 

 ЧОС Пројектна 

настава 

Допунска 

настава 
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4. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здр. 

васпитање 

Енглески језик Српски језик 

5. Ликовна култ .  ЧОС Пројектна  наст. Допунска  наст. 

      

3/4 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Физичко Природа и 
друштво 

Физичко  Енглески језик Природа и 
друштво 

2. Математика Енглески језик Српски језик Математика Српски језик 

3. Српски језик Математика Математика Српски језик Математика 

4. Грађанско 
васпитање 
Верска настава 

Српски језик Музичка култура ЧОС Ликовна култура 

5. Драмска секција Допунска настава Пројектна настава Физичко Ликовна култура 

 

3/5 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Природа и 
друштво 

Српски језик Природа и 
друштво 

Физичко и 
здр.васпит. 

Српски језик 

2. Математика Математика Физичко и 
здр.васпит. 

Српски језик Математика 

3. Српски језик Енглески језик Српски језик Енглески језик Ликовна 
култура 

4. Грађанско 
васпитање 
Верска настава 

Музичка култура Математика Математика Ликовна 
култура 

5. Физичко и 
здр.васпит. 

ЧОС  Допунска 
настава 

Пројектна 
настава 

 
Распоред часова    IV1, IV2, IV3, IV4 и IV5 

Распоред часова  IV1 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала  

Српски језик 

2. Математика Енглески језик Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала  

Математика Математика  

3. Природа и 
друштво  

Српски језик Математика Српски језик Ликовна 
култура 
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4. Музичка 
култура  
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање  

Природа и 
друштво  

Енглески језик Ликовна 
култура  

5. Грађанко 
васпитање / 
Верска 
настава  

ЧОС  
 

Пројектна настава Допунска настава Додатна 
настава 

*Часови Грађанског васпитања/Верске наставе, Пројектне наставе, ЧОС-а, Додатне и Допунске наставе биће 
подложни промени редоследа  часа у току дана у поподневној смени. 
 

Распоред часова  IV2 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Математика Енглески језик Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала 

Математика Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала 

2. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Математика 

3. Ликовна 
култура 

Српски језик Математика Српски језик Српски језик 

4. Ликовна 
култура 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Природа и 
друштво 

Музичка култура Природа и 
друштво 
 

5. Допунска 
настава 

ЧОС Грађанко 
васпитање / 
Верска настава 

Додатна настава Пројектна 
настава 

*Часови Грађанског васпитања/Верске наставе, Пројектне наставе, ЧОС-а, Додатне и Допунске наставе биће 
подложни промени редоследа  часа у току дана у поподневној смени. 
 
 

Распоред часова  IV3 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Српски језик Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Енглески језик 

3. Математика Музичка култура Природа и 
друштво 

Ликовна култура Српски језик 

4. Природа и 
друштво 

Енглески језик Математика Ликовна култура Физичко и 
здравствено 
васпитање 

5. Пројектна 
настава 

Допунска настава Грађанко 
васпитање / Верска 
настава 

Додатна настава ЧОС 

*Часови Грађанског васпитања/Верске наставе, Пројектне наставе, ЧОС-а, Додатне и Допунске наставе биће 
подложни промени редоследа  часа у току дана у поподневној смени. 
* Час Енглеског језика петком ће бити подложан промени редоследа  часа у току дана због усклађивања распореда 
часова на нивоу школе. 
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Распоред часова  IV4 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Физичко и 
здравствено 
васпитање - 
сала 

Српски  језик Математика Српски  језик Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала 

2. Српски  језик Математика Српски  језик Математика 
 

Математика 

3. Математика Енглескијезик 
 

Ликовна култура Енглескијезик Српски  језик 

4. Природа и 
друштво 
 

Физичко и 
здравственовас
питање  

Ликовна култура Природа и 
друштво 
 

Музичка култура 

5. Допунска 
настава 

ЧОС Грађанко 
васпитање / 
Верска настава 

Пројектна настава Додатна настава 

*Часови Грађанског васпитања/Верске наставе, Пројектне наставе, ЧОС-а, Додатне и Допунске наставе биће 
подложни промени редоследа  часа у току дана у поподневној смени. 
 
 

Распоред часова  IV5 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик  Математика Српски језик Енглески језик Енглески језик 

2. Математика Српски језик Физичко и 
здравствено 
васпитање - сала  

Српски језик Физичко и 
здравствено 
васпитање-сала 

3. Природа и 
друштво  
 

Ликовна култура Математика Математика  Српски језик 

4. Музичка 
култура 

Ликовна култура  Природа и 
друштво  
 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 
 

Математика 

5. Грађанско 
васпитање/Вер
ска настава 

Допунска настава Пројектна настава  
 

ЧОС 
 

Додатна настава 

*Часови Грађанског васпитања/Верске наставе, Пројектне наставе, ЧОС-а, Додатне и Допунске наставе биће 
подложни промени редоследа  часа у току дана у поподневној смени. 
* Час Енглеског језика петком ће бити подложан промени редоследа  часа у току дана због усклађивања распореда 
часова на нивоу школе. 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 
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13.5. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1 

I-3 
IV-2 

III-2 
 

II-4 

     I-1 
 

IV-5 

III-5 
 

IV-4 

I-5 
 

IV-1 

III-1 
 

II-5 

III-3 
 

II-2 

III-4 
 

II-3 

1-2 
 

IV-3 

I-4 

II спрат    
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12 (Срп 1) 13 (Срп2) 15 (Мат1) 16 (Мат2) 17 (Ист-Гео) 18 (Био) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 (Нем) 

11 (Енг) 

 

 

 

 

 

 

I спрат 

VII-4 

VI-3 

V-4 

VIII-1 
V-2 

VI-4 

V-5 

VIII-4 

V-1 

VI-1 

V-3 

VIII-2 

VII-2 

VI-5 

VII-5 

 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2021/22. 

 

 

242 

 

НИСКО ПРИЗЕМЉЕ 
 

22 (КАБИНЕТ ЛИКОВНОГ И МУЗИЧКОГ )    23 (КАБИНЕТ ТИТ) 20 (КАБИНЕТ ИНФ.) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23  

(КАБИНЕТ ТИТ)  19 
                                                                                                                                                                             (КАБИНЕТ ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ) 

 

 

 

VII-1 

VI-2 

 

  

VII-3 

VII-3 
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На основу члана 119. Закона о oсновама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) и Статута Основне школе ,,Бановић Страхиња”, који регулишу начин, 
садржај и време усвајања Годишњег плана рада школе, Школски одбор Основне школе ,,Бановић 
Страхиња”,на седници од 15.9.2021.године, једногласном одлуком доноси  
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