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Школски одбор Основне школе "Светислав Голубовић - Митраљета" из Батајнице на 

седници одржаној 15. 9. 2020. године, а у складу са чланом 119. став 1. тачка 2) и чл. 62. 

Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС" бр. 88/2017, 27/18, 

10/19 и 6/2020) и чланом 49. став 1. тачка. 2) а у вези са чланом 23. Статута школе  доноси 

 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н   Р А Д А 

за  школску 2021/2022. годину 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Годишњи план рада Основне школе "Светислав Голубовић - Митраљета" из 

Батајнице доноси у складу са школским календаром, Развојним планом и 

школским и васпитним програмом, до 15. септембра. Годишњим планом рада 

утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања у школи. На основу годишњег плана рада наставници и стручни 

сарадници доносе месечне, недељне и дневне оперативне планове. 

Министарство просвете Републике Србије прописује основне елементе, 

структуре и садржај Годишњег плана рада и Извештаја о раду школе ради 

стандардизације оквира за све основне школе на територији Републике Србије. 

 

Полазне основе годишњег плана рада су: 

▪ Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/18,10/19 и 6/2020) 

▪ Закон о основном образовању и васпитању («Сл. гласник РС»,број 

55/2013, 101/2017, 27/2018- др. Закон и 10/2019); 

▪ Закон о уџбеницима («Сл. гласник РС», број 27/2018); 

▪ Закон о службеној употреби језика и писма («Сл. гл.РС», број 49/91, 53/93, 

67/93, 48/94, 101/05-др.закон и 30/2010, 47/2018 и 48/2018) 

▪ Закон о печату државних и других органа («Сл.гл.РС»,бр. 101/07, 49/21); 

 

▪ Важећи Правилници о наставном плану и програму; 

 

▪ Стручна упутства, извештаји, анализе; 

 

▪ Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2021/2022. годину  

 

▪ Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

(«Сл.гл.РС»,број 59/2020 и 81/2020.) 

 

▪ Упутства,информације и пратећа акта Министарства просвете Републике 

Србије; 
 

▪ Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 

и домовима ученика ( „Службени гласникРС“, број 21/2015,16/2018,8/2019 

и 92/2020.) 

 

▪ Услови у којима школа ради; 
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▪ Планови директора,педагоско/психолошке службе,наставног 

кадра,школског одбора, Савета родитеља, Школског развојног плана, као 

и друге прилоге везане за васпитно-образовни процес и рад школе; 

 

▪ Окружење и средина у којој се школа налази; 
 

▪ Искуства, препоруке и анализе до којих се дошло у току рада претходних 

година;         

 

Сви задаци који произилазе из важећих Закона и докумената биће основна 

активност запослених школе, на реализацији постављених задатака са циљем 

унапређења рада школе и потпуној реализацији свих постављених васпитно-

образовних програмских задатака. 

 

На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне 

и средње школе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-

00901/2020-01 од 02.09.2020. године школа је донела Одлуку о одређивању лица 

одговорног за праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање 

заразне болести КОВИД 19. Као лице одговорно  за праћење прописаних мера за 

спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19, одређена је професорка 

биологије Младенка Јелић Топалић. 

 

1.1. Статус школе 

 
Основна школа "Светислав Голубовић-Митраљета" из Батајнице је правно лице 

са статусом установе која обавља делатност основног образовања у складу са 

Уставом Републике Србије, важећим законом и подзаконским актима из области 

образовања  и васпитања, колективним уговорима и статутом школе. 

 

За остваривање својих програмских задатака школа  ће током текуће школске 

године користити просторије Основне школе“ Бранко Радичевић” у Батајници, 

адреса Браће Михајловић Трипић 2, за ученике од првог до четвртог разреда, као 

и просторије Основне школе “Илија Бирчанин” у Земун Пољу,адреса Браће 

Крњешевац 2, за ученике од петог до осмог разреда. 

 Број телефона : 

 

011/ 7870329 
e-mail: mitraljetaskola@gmail.com, mitraljeta@open.telekom.rs 

www.osmitraljeta.edu.rs 

 

1.2. Кадровски услови рада 

 
Квалификациона структура наставног особља и осталих радника одговара 

законским прописима о потребној стручној спреми за рад у основној школи . 

mailto:mitraljetaskola@gmail.com
http://www.osmitraljeta.edu.rs/


Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

3 

 

У школи је запослено укупно 71 радник,од тога 59 у настави, 3 од 

административног особља, стручни сарадници: 1 библиотекар, 1 педагог и 1 

психолог, директор и 8 радника помоћно-техничког особља. 

 

Директор, помоћник директора и стручни сарадници имају високу стручну 

спрему. У предметној настави 34 наставника је са високом стручном спремом 

(VII/1), 3 наставника имају дипломе високе школе (240 ЕСПБ бодова) и 1 

наставник има диплому више стручне спреме, док у млађим разредима настава 

задовољава прописани норматив (1 наставник има вишу, а 16 високу стручну 

спрему, 1 учитељ је магистар). Запослени, ваннаставно особље испуњавају 

потребне услове. 

 

 

                                                            Наставни кадар 

Име и презиме Врста стр. спреме 
Предмети који 

предаје 

Год. 
рад 
ст. 

Лицен 
% 

ангаж. 

у школи 

% 
Ангаж. 

у  др. шк. 

Татјана 

Стојановић 
Професор српског 

језика 
Српски језик 15 Да  100 

- 

Мирка Дабовић 
Професор српског 

језика 
Српски језик 25 Да 121 

- 

Недјељка 

Димитријевић 
Професор српског 

језика 
Српски језик 21 Да 100 

- 

Бранислава 

Савић- 

Облешчук 

Професор српског 

језика 
Српски језик 21 Да 100 

- 

Валерија Вујовић 
Професор енглеског 

језика и 

књижевности 
Енглески језик 10 Дa 100 

- 

Наташа Ласан 
Професор енглеског 

језика и 

књижевности 
Енглески језик 33 Да 100 

- 

Ивана Пушица 
Професор енглеског 

језика и 

књижевности 
Енглески језик 21 Да 100 

- 

Аница Милетић 
Професор енглеског 

језика и 

књижевности 
Енглески језик  

 
7 

 
Да 

80 
- 

Мирјана 

Новаковић 

Професор 

француског  језика и 

књижевности 
Француски језик 25 Да 100 

- 

Марина Драгић 
Професор 

француског језика и 

књижевности 
Француски језик 7 Да 100 

- 

Никола Алексић 

Замена 
Професор ликовне 

културе 
Ликовна култура 1 Не 100 

- 

Михајло 

Цветковић 
Професор ликовне 

културе 
Ликовна култура 8 Да 10 

+ 

Влатка Костић 
Професор музичке 

културе 
Музичка култура 22 Да 100 

- 

Жарко Бунош 
Професор музичке 

културе 
Музичка култура 18 Да 10 

+ 

Љиљана Комазец Професор историје Историја  25 Да 100 - 

Весна Тишма Професор историје 

Историја 
Свакодневни 

живот у 

прошлости 

20 Да 60 

+ 
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Марија 

Гавриловић 
Професор 

географије 
Географија  19 Да 100 

- 

Олгица 

Станојевић 
Професор  

географије 
Географија 23 Да 35 

+ 

Дубравка Шојат Професор физике   
Физика  

 10 Не 80 
- 

Мирјана 

Курајица 
Професор физике Физика 

21 Да 
100  

- 

Младенка Јелић- 

Топалић 
Професор биологије Биологија 19 Да 100 

- 

 Јована 

Ивановић  
Професор биологије Биологија  1 Не 80 

- 

Снежана 

Велемир 
Наставник  

математике 
Математика 33 Да 100 

- 

Гордана Главаш Професор 

математике 
Математика 19 Да 100 - 

Александра 

Даниловић 
Професор 

математике 
Математика 

17 Да 
100 

- 

Милена 

Анђелковић 
Професор 

математике 
Математика 

5   Не 
100 

- 

Снежана 

Алимпић 
Професор хемије Хемија 7 Не 90 - 

Драгана 

Косановић 

Младеновски 

Професор техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 
21 Да 100 

      - 

Александра 

Дамјанац 
Професор техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 
6 Да 100 

- 

Марко Петровић 
Професор техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 
8 Да 100 

- 

Бојан Благојевић 
Професор 

информатичког 

образовања 

Информатика и 

рачунарство 
2 Не 100 

- 

Теодора Савић 
Професор 

информатичког 

образовања 

Информатика и 

рачунарство 
27 Да 100 

- 

Игор Војновић Професор физичког 

васпитања 
Физичко 

васпитање 

Изабрани спорт 
19 Да 100 

- 

Данијела 

Толимир 
Професор физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
Изабрани спорт 

22 Да 100 - 

Милош 
Гајић 

Професор физичког 

васпитања 
Физичко 

васпитање 
Изабрани спорт 

6 Да 70 
+ 

Јасминка Пајић 
Професор 

географије 
Географија 
Грађанско 

васпитање 
10 Да 60 - 

Петар Петровић Вероучитељ Верска настава 17 Не 100 - 
Драгана 

Кончаревић 
Вероучитељ Верска настава 17 Не 60 

- 

Весна Бољановић 
Професор  разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
1. разреду 

21 Да 100 
- 

Бојана Јањанин 
Професор  разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
1. разреду 

10 Да 100 
- 

Горанка Дерета Професор разредне Разредна настава у 34 Да 100 - 
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наставе  1. разреду 

Биљана Поповић 
Професор разредне 

наставе 
Разредна настава у 

 1. разреду 
26 Да  100 

 

Драгана Ђурић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
2. разреду 

22 Да 100 
- 

Божица 

Вукадиновић 

Самарџија 

Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
2. разреду 

21 Да 100 
- 

Милена 

Живковић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
2. разреду 

29 Да 100 
- 

Татјана Бабић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
2. разреду  

28 Да 100 
- 

Јелена Шарац 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
2. разреду  

19 Да 100 
- 

Дуња Трајковић 
Професор  разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
3. разреду 

19 Да 100 
- 

Моравка 

Миловановић 

Ивановић 

Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
3. разреду 

32 Да 100 
- 

Катарина 

Павловић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
3. разреду 

15 Да 100 
- 

Жана Перић 
Наставник разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
3. разреду 

19 Да 100 
- 

Весна Вуковић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
4. разреду 

27 Да 100 
- 

Марина 

Мркојевић 
Професор разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
4. разреду 

24 Да 100 
- 

Зорица Бура 
Наставник  разредне 

наставе 

Разредна настава 

у   
4. разреду 

22 Да 100 
- 

Зорана Плавшић 
Професор  разредне 

наставе 

Разредна настава 

у  
4. разреду 

6 Да 100 
- 

Татјана Јефтић 
Професор разредне 

наставе 
Разредна настава у 

 4. разреду 
19 Да  100 

 

 

 

1.3. Школски простор и опрема 

 
У зградама које ћемо користити током школске 2021/22 године, постоје следеће 

просторије : просторије Основне школе „Илија Бирчанин“ и Основне школе 

„Бранко Радичевић“ 

 

 

Образовно васпитни рад у школској 2021-22. години планиран је кроз 

организацију: 

- наставе на даљину, само у случају погоршања епидемиолошке ситуације, а по 
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препорукама Министарства здравља, као и код појединачних ученика који су 

услед болести или изолације спречени да долазе на редовну наставу. 

 

-образовно васпитни рад у школи кроз непосредни рад. 

 

У школи постоји библиотека, која је опремљена неопходном литературом за 

школску лектиру, док се велики део библиотечке грађе налази смештен у 

адекватном магацинском простору. 

 

За ужину ученика се користи једна просторија за поделу хране ученицима. 

Реновирање и надоградња наше матичне школе би према плановима извођача 

радоватребало да буде  завршена до септембра 2023.године и школа би требало 

да буде спремна да прими ученике почетком школске 2022/23. школске године, а 

до тада ћемо користити уступљен и прилагођен простор у двема горе наведеним 

школама. 

За извођење настaве услови су  добри и стално се ради на побољшању 

постојећих, поготово у  вези  набавке   наставних  средстава. 

 

1.4. Услови средине у којој школа ради 

 
Средина у којој школа ради у социо-економском погледу има све карактеристике 

просечне за приградски ниво. У целини гледано, услови средине у којој школа 

ради могу се оценити као солидни, јер преовлађује запосленост оба родитеља, 

смештај у породичним кућама као и бављење самосталном делатношћу. 

 

Школа ужива велики углед у својој средини, а и сарадња школе са окружењем је 

веома добра.Ученици школе постижу добре резултате што се огледа, првенствено 

кроз резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима и кроз 

резултате постигнуте на квалификационим испитима за упис у средњу школу. 

Школске 2017/18. године наша школа је добила престижну Светосавску награду. 

 

У сарадњи са одговарајућим друштвеним институцијама, школа ће и даље 

наставити помагање социјално угроженим ученицима чији је материјални статус 

низак. У циљу што квалитетнијег остваривања васпитно-образовних задатака, 

школа ће сарађивати са свим чиниоцима друштвене средине уз налажење 

обостраних интереса. Тако ћемо наставити успешну сарадњу са МЗ, СО Земун, 

Градским  секретаријатом, Министарством  просвете, науке и технолошког 

развоја,  Православном црквом, Аеродромом Батајница, са основним и средњим 

школама Земуна, Основним школама «Радивој Поповић» , «Сава Јовановић 

Сирогојно«, оргавизацијом Дечије срце , спортским, културним и техничким 

домовима и институцијама, Клуб технике, спортска друштва, а такође ће се 

користити културни објекти и установе за реализацију програма рада, а то су 

позоришта, биоскопске сале, музеји, спортске хале и терени итд. 
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1.5. Задаци школе у школској 2021/2022. години 

 
У овој школској години посебна пажња у раду школе биће посвећена следећим 

задацима: 

 

• потпуна примена и реализација наставног плана и програма од првог до 

осмог разреда; 

• праћење и примена свих упутстава Министарства просвете а у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи 

• употреба електронског дневника 

• употреба платформе гоогле учионице  

• усавршавање организације васпитно-образовног рада у наставном 

процесу; 

• обезбеђењe наставног кадра; 

• коришћење постојећих наставних средстава и стручне литературе; 

• спровођењe планираних активности из ГПШ, набавка средстава,  

одржавање  предвиђених  семинара; 

• развијање постојеће информатичке мреже; 

• поправка и набавка нових наставних средстава и стручне литературе у 

границама финансијске моћи школе ; 

• самовредновање  и вредновање рада школе; 

• рад стручних и осталих органа у школи; 

• рад ученичких организација, развијање еколошке културе, етике, културе 

понашања, толеранције; 

• рад и упознавање ученика о штетности употрeбе наркотика и других 

опојних средстава; 

• сарадња и успостављање контакта са старијим особама, културним и 

научним радницима а у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи; 

• стимулисање ученика и наставника за постизање бољег успеха у редовној 

настави и разним смотрама и такмичењима а у складу са епидемиолошком 

ситуацијом у земљи; 

• сарадња са родитељима и широм друштвеном средином а у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи; 

• развијање спортских активности и укључивање ученика у бављење 

спортом а у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи; 

• спровођење свих активности планираних у оквиру плана Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним 

установама 

• Спровођење и учествовање у  ЕРАЗМУС+ и eTwining пројектима   

• Спровођење пројектне наставе, професионалне оријентације, намењен 

ученицима седмог и осмог разреда, спровођење пројекта «Креативни рада са 

ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци» кроз наставу 

грађанског васпитања, као и eTwining пројектима  у којима учествује наша школа  

и школе партнери из различитих земаља Европе. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

2.1. Бројно стање ученика и одељења, број смена 

 
На почетку школске 2021/22. године школа има укупно 949 ученика 

распоређених у 36 одељења, 18 у млађим и 18 у старијим разредима. 

 

 

Одељење 

Одељенски 

старешина 

 

дечаци 

 

девојчице 

 

УКУПНО 

I разред     

I1 Весна Бољановић 16 14 30 

I2 Бојана Јањанин 15 15 30 

I3 Горанка Дерета 15 15 30 

I4 Биљана Поповић 14 16 30 

II разред  60 59 120 

II1 Драгана Ђурић 12 12 24 

II2 

Божица 

Вукадиновић 

Самарџија 

14 10 24 

II3 Милена Живковић 13 11 24 

II4 Татјана Бабић 14 10 24 

II5 Јелена Шарац 13 11 24 

III разред  66 54 120 

         III1 Дуња Трајковић 14 13 27 

III2 Моравка Ивановић 12 9 21 

III3 Катарина Павловић 13 14 27 

III4 Жана Перић 13 15 28 

IV разред  52 51 103 

IV1 Весна Вуковић 10 17 27 

IV2 Марина Мркојевић 11 15 26 

IV3 Зорица Бура 12 15 27 

IV4 Зорана Плавшић 12 13 25 

IV5 Татјана Јефтић 15 12 27 

V разред  60 72 132 

V1 Марија Гавриловић 15 12 27 

V2 
Александра 

Дамјанац 

16 17 23 

V3 Валериа Вујовић 14 13 27 

V4 Милош Гајић 17 9 26 

VI  разред  62 51 113 

VI1 Игор Војновић 12 13 25 

VI2 Марија Гавриловић 10 15 25 

VI3 Марина Драгић 14 11 25 

VI4 Мирка Дабовић 12 13 25 

VI5 Гордана Главаш 12 13 25 
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VII разред  60 65 125 

VII1 Влатка Костић  12 15 27 

VII2 Милена Анђелковић  11 16 27 

VII3 
Младенка Јелић 

Топалић  

15 13 28 

VII4 
Ивана Пушица  

 

15 15 30 

VIII разред  53 59 112 

VIII1 Данијела Толимир  9 16 25 

VIII2 Весна Тишма  10 16 26 

VIII3 Олгица Станојевић  11 14 25 

VIII4 Снежана Велемир  10 13 23 

VIII5 Мирјана Новаковић  11 14 25 

VIII разред  51 73 124 

Укупно  од  1. до  8. разреда 465 484 949 
 

2.2. Организација рада школе 

 

Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у две смене са почетком 

у 8.00 и 13.30 часова. Ученици од петог до осмог разреда наставу током целе 

школске 2021/22. године похађају у поподневној смени, са почетком у 14 сати. 

Организован је превоз ученика до  Основне школе “Илија Бирчанин” , са девет 

аутобуса и два путничка комбија. Ученици увек одлазе у школу “Илија 

Бирчанин” у пратњи дежурних наставника и/или разредних старешина, 

директора, заменика директора и педагошко/психолошке службе. 

 

 

Овакав начин  организовања наставе биће на снази док трају радови на 

реконструкцији зграде наше школе. Настава за ученике од петог до осмог разреда 

траје 40 минута, ради усклађивања рада и распореда са ученицима из школе 

домаћина. 

 

Завршетак рада у одређеној смени је различит за свако одељење због врсте 

програма рада и других обавеза, а најкасније до 19.30 часова. 

 

Оптерећеност ученика је према законским прописима, као и наставног кадра у  

40-часовној структури. 

 

Радиће се по јединственом распореду који ће се током године, уколико затреба 

кориговати, како би се обезбедило потпуно испуњење прописаног фонда часова и 

наставних дана. 

 

Часови допунске и додатне наставе, слободних активности, изборне наставе, 

одвијаће се у супротној смени, после или пре часова редовне наставе, што ће 

зависити од распореда часова редовне наставе, просторних, кадровских и 

организационих могућности.  
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Васпитно-образовни рад у школској 2021/2022. години реализоваће се по 

наставном плану и програму за основну школу а у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом и препорукама. 

 

 

Распоред часова допунске и додатне наставе и слободних активности као и 

пријема родитеља усвојиће се до 15.09.2021.године. Такође ће бити направљен 

распоред за верску наставу и грађанско васпитање , изборне предмете и  

информатику . 

 

Распоред писмених задатака и контролних вежби као и оптерећење домаћим 

задацима утврдиће се на првој седници одељенских већа. 

 

У циљу унапређења васпитно – образовног рада а у циљу што квалитетнијег 

планирања, припремања и извођења наставног процеса потребно је   урадити 

следеће: 
 

а) глобалне планове за све разреде и наставне области као и за додатни рад и 

ваннаставне активности предати до 31. 08. 2021. године стручној служби школе, 

уз обавезан потпис наставника; 
 

б) оперативне месечне планове рада за редовну наставу предати стручној служби 

до  од 5-ог у месецу за следећи месец; 
 

в) дневне припреме за све облике васпитно-образовног рада наставно особље је 

обавезно да има у писаној форми за сваки наставни дан и сваки час по моделима 

које је утврдило Министарство просвете, науке и технолошког развоја . 

Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме 

која представља дидактичко-методичко структурирање часа. Наставници су у 

обавези да се редовно припремају за час водећи рачуна о избору садржаја, 

метода, облика и средства за рад. Припремање за час треба да буде засновано на 

уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и 

способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање 

наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе. Увид у 

припреме ће се обављати од стране стручне службе и директора школе; 

 

г) за допунски рад са ученицима сачинити  планове и водити писане припреме. 

Наставник је дужан да на почетку школске године достави број часова додатне, 

допунске наставе у оквиру глобалног плана. Допунска и додатна настава прате 

наставни програм предмета, потребе и интересовања ученика те се стога 

планирају само глобално.Током школске године наставник води евиденцију о 

одржаним часовима додатне и допунске наставе и присутним ученицима. На 

крају наставне године наставник је дужан да сачини Извештај о додатној и 

допунској настави; 
 

д) за рад са ученицима са сметњама у развоју као и са другим проблемима који 

ометају њихово функционисање у школи и савладавање наставног градива, 

индивидуални образовни план и програм и индивидуализовани начин рада; 
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ђ) годишњи план рада прави се за рад одељенских заједница и разредног 

старешине, а у складу са захтевима из заједничког плана и програма васпитно-

образовног рада и налазиће се у дневнику рада сваког одељења; 
 

е) годишњи и оперативни планови праве се и за рад ученичких организација и 

екскурзије а они ће се налазити у дневнику рада сваког одељења – рок 15.09.2021. 

године; 
 

ж) глобалне планове рада праве директор и стручни сарадници; 
 

з) слободне активности ће се водити у посебним дневницима за ову врсту 

наставе. Све остале активности у школи ће се евидентирати  у књизи дежурства 

од стране дежурног наставника (дежурства, културни догађаји, пријем родитеља, 

посете,..) 

 

и) план стручног усавршавања се сачињава на нивоу стручног већа и садржи 

усаглашене индивидуалне предлоге наставника који се односе на области 

усавршавања ван установе као и планиране активности у склопу усавршавања у 

установи. Овај План потписују сви чланови стручног већа. На крају наставне 

године наставник је дужан да достави кратак Извештај о реализованом стручном 

усавршавању, у коме ће набројати све активности и датуме реализације. У 

случају значајнијег одступања од Плана, укратко образложити разлоге. 

 

ј) наставник је дужан да има и портфолио  који служи као основа за напредовање 

у служби и вредновање рада наставника Портфолио се не предаје, већ чува. 

 

2.2.1. Распоред смена и почетак часова 

 

Настава је организована у две смене, ученици сваке недеље мењају смену. 

Распоред звона за школску 2021/22. годину: ученици млађих разреда улазе у 

школу у 7.50 часова. Настава почиње у 8,00 часова и траје до 12,30 док су на 

снази епидемиолошке мере. 

Настава ће се обављати према следећој сатници : 

 

Распоред звона у првој смени 

1.    8,00     -        8,45 

2     8,50     -        9,35 

Велики одмор   20   минута 

3.    10,00    -     10,45 

4.    10,50    -     11, 35 

5.    11,40    -     12,25 

6.    12,30    -     13,15 

7.    13,20    -     13,50 
 

Распоред у другој смени (старији) 

1.       13,30      -       14,15                                      

2.       14,20      -       15,05                                                    

Велики одмор је  20   минута 
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3.       15,30     -        16,15                                                      

4.       16,20     -        17,05      

5.       17,10     -        17,55     

6.       18,00     -        18,45    

7.       18,50     -        19,35 

 

Ученици  од 1. до  4. разреда у другу смену улазе у 13,50 часова 

Настава почиње у  14,00 часова. 

 

Распоред звона у другој смени (млађи) 

1.     14,00   -  14,45 

2.     14,50   -  15,35 

Велики одмор је  20   минута 

3.     16,00   -   16,45 

4.     16,50   -   17,35 

5.     17,40   -   18,25 

6.     18,30 -    19,15 

 

Радно време наставног особља зависи од распореда редовне наставе, допунске, 

додатне , слободних активности пријема родитеља, дежурства и других задужења 

у оквиру 40 сатовне радне недеље, као и од потреба за нормално функционисање 

наставног процеса у школи. 

 

У току рада и извођења васпитно образовног процеса организује се и дежурство 

наставника у згради и школском дворишту. Главни дежурни наставник води 

књигу дежурства у коју бележи одсутне наставнике, заједно са педагогом и 

психологом школе одређује њихове замене , бележи све промене до којих дође за 

време дежурства. Пре почетка наставе и за време великог одмора наставници 

дежурају према распореду дежурства. Дежурни наставници долазе 20 минута пре 

почетка наставе.  Дежурство траје до краја последњег часа . 

Помоћни радници такође дежурају на својим реонима. 

 

У току школске 2021/22. ученици неће обављати уобичајене функције дежурства. 

За безбедност ученика су задужени сви запослени који се у датом тренутку налазе 

у школи. 

 

2.3. Подела одељења на наставнике 
 

2.3.1. Подела одељења у млађим разредима 

 

 Име и презиме индекс Разред 

Професор  разредне наставе Весна Бољановић 1 1 

Професор разредне наставе  Бојана Јањанин 2 1 

Професор разредне наставе Горанка Дерета 3 1 
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Наставник разредне наставе Биљана Поповић 4 1 

Професор  разредне наставе Драгана Ђурић 1 2 

Професор  разредне наставе Божица Вукадиновић Самарџија 2 2 

Професор  разредне наставе Милена Живковић 3 2 

Професор  разредне наставе Татјана Бабић 4 2 

Професор  разредне наставе Јелена Шарац 5 2 

Професор  разредне наставе Дуња Трајковић 1 3 

Професор  разредне наставе Моравка Ивановић 2 3 

Професор  разредне наставе Катарина Павловић 3 3 

Професор  разредне наставе Жана Перић 4 3 

Професор  разредне наставе Весна Вуковић 1 4 

Професор разредне наставе Марина Мркојевић 2 4 

Професор  разредне наставе Зорица Бура 3 4 

Професор  разредне наставе Зорана Плавшић 4 4 

Професор  разредне наставе Татјана Јефтић 5 4 

2.3.2. Подела одељења у старијим разредима 

Предмет Презиме и име Одељење Разредни 

 

 

 

 

Српски језик 

Стојановић 

Татjана 

 

Дабовић Мирка 

 

Димитријевић 

Недјељка 

 

Савић Облешчук 

Бранислава 

 

5/3,5/4,8/1,8/5 

6/1,6/4,6/57/1,7/3 

5/1,5/2,8/3,8/4 

6/2,6/3,7/2,7/4,8/2 

 

 

6/4 

 

 

 

 

 

6/2 

 

 

 

 

 

Математика 

Велемир Снежана 

 

Анђелковић 

Милена 

 

Главаш Гордана 

 

Даниловић 

Александра 

7/1,7/3,8/3,8/4,8/5 

5/1,5/2,5/4,7/2,7/4 

5/3,6/1,6/3,6/5 

6/2,6/4,8/1,8/2 

8/4 

 

7/2 

 

 

6/5 

 

 

 

 

 

Енглески језик 

Милетић          

Аница 

Ласан Наташа 

1/1,1/2,1/3,1/4,8/1,5/2,8/3,8/5  

 

 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

14 

 

 

Пушица Ивана 

Вујовић Валерија 

2/1,2/3,4,5,3/1,2,3,4, 4/5 

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

4/1,2,3,4   5/1,2,3,4   8/4 

 

       7/4 

      

       5/3 

 

 

Француски језик 

Новаковић  

Мирјана 

Марина Драгић 

7/1,2,3,4,  8/1,2,3,4,5 

5/1,2,3,4  6/1,2,3,4,5 

8/5 

 

6/3 

Физика 

 

Физика 

Техника и 

технолигија 

Курајица Мирјана 

 

Дубравка Шојат 

6/1,2,3,4,5  7/1,2,3,4,5  8/5 

 

8/1,2,3,4 6/1,3,4,5, тио 

 

 

 

 

Хемија 

 

Алимпић Снежана 

 

 

7/1,2,3,4   8/1,2,3,4,5 

 

 

 

Биологија 

Јелић  Топалић 

Младенка 

 

Ивановић Јована 

 

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

 

6/1,2,3,  8/1,2,3,4,5 

7/3 

 

 

Историја 

Комазец Љиљана 

 

 

Тишма Весна 

 

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

 

5/3,4  8/1,2,3,4,5 

 

 

 

8/2 

 

 

Географија 

Станојевић 

Олгица 

 

Гавриловић 

Марија 

5/3  8/1,2,3 

 

5/1,2  8/1,2,3, 

7/3 

 

 

5/1 

 

 

Техничко 

образовање 

 

Дамјанац 

Александра 

 

 

Петровић Марко 

 

 

5/1,3 7/1,2,3, 8/1,2,3,4,5 

 

5/2,4  6/2  7/1,4  8/1,2,3,4,5 

 

5/2 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

Никола Алексић 

 

 

Михајло 

Цветковић 

 

5/1,2,3,4  61,2,3,4,5  7/1,2 

8/1,2,3,4,5 

7/3,4 8.разред изборни 

 

 

 

 

Музичка култура 

 

    Костић Влатка 

Бунош Жарко 

 

5/1,2,3,4  6/1,2,3 

7/1,2,3,48/1,2,3,4,5 

6/4,5 и изборни 

7/1 
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Физичко 

васпитање 

Гајић Милош 

 

Толимир Данијела 

 

 

Војновић Игор 

 

5/1,2,3,4  7/3,4 

5/1,3 6/2,5 8/1,3,4 

 

6/1,2,4  7/1,4,  8/2,5 

 

5/4 

 

 

8/1 

 

 

6/1 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и 

технологија 

 

Информатика и 

рачунарство 

Савић Теодора 

 

 

 

Бојан Благојевић 

 

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

тио 5/1,2 

 

5/1,2,3,4  6/1,2,3,4,5   

7/1,2,3,4  8/1,2,3,4,5 

 

 

 

Веронаука 

 

Кончаревић 

Драгана 

 

Петровић Петар 

 

Веронаука 1-4 разреда 

 

Веронаука 5-8 разреда 

 

Грађанско 

васпитање/географија 

 

Пајић Јасминка 

5,6,7,8, разред Грађанско 

васпитање 

5/4  8/4,5 Географија 

Заменик директора 
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2.4. Дежурство наставника 

 

2.4.1. Списак дежурних наставника за ученике од 5. до 8. разреда 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Војиновић Игор Толимир 

Данијела 

Петровић 

Марко 

Војиновић 

Игор 

Петровић 

Марко 

 Благојевић 

Бојан 

Косановић 

Драгана 

Гајић Милош Петровић 

Петар 

Пајић 

Јасминка 

Пушица Ивана Савић 

Облешчук 

Бранислава 

Велемир 

Снежана 

Стојановић 

Татјана 

Јелић Топалић 

Младенка 

Дабовић Мирка Курајица 

Мирјана 

Шојат 

Дубравка 

Гавриловић 

Марија 

Дамјанац 

Александра 

Јелић Топалић 

Младенка 

Гавриловић 

Марија 

Алексић 

Никола 

Костић Влатка Толимир 

Данијела 

Комазец 

Љиљана 

Костић Влатка Новаковић 

Мирјана 

Аншелковић 

Милена 

Петровић 

Петар 

Дамјанац 

Александра 

Пајић 

Јасминка 

Комазец 

Љиљана 

Савић Теодора Стојановић 

Татјана 

Станојевић 

Олгица 

Тишма Весна Савић 

Облешчук 

Бранислава 

Главаш 

Гордана 

Милетић 

Аница 

Ивановић 

Јована 

Драгић 

Марина 

Курајица 

Мирјана 

Јокић 

Недјељка 

Савић Теодора 

Алимпић 

Снежана 

Главаш 

Гордана 

Дабовић 

Мирка 

Алимпић 

Снежана 

Шојат 

Дубравка 

Даниловић 

Александра 

Даниловић 

Александра 

Анђелковић 

Милена 

Пушица Ивана Гајић Милош 

Новаковић 

Мирјана 

Димитријевић 

Недјељка 

Стојановић 

Татјана 

Даниловић 

Александра 

Драгић 

Марина 

Вујовић 

Валерија 

Велемир 

Снежана 

Ивановић 

Јована 

Цветковић 

Михајло 

Јокић 

Недјељка 

Ћирјанић Ана  Јелена Станић Ивановић 

Јована 

Бунош Жарко 

2.4.2. Списак дежурних наставника за ученике од 1. до 4. Разреда 

 

 У млађој смени, све учитељице дежурају свакодневно, проводећи одморе са 
својим ученицима. Разлог такве организације дежурства је то што смо 
привремено смештени у другу школу, у којиј имамо ограничен простор за 
активности на одморима. 

 

2.4.3. Пријем родитеља ученика од 1 - 4. разреда за шк. 2021/22. год. 
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Ред. 

бр. 

Име и презиме Разред и 

одељење 

Дан и време пријема 

 Весна Бољановић 1/1 Среда шести час 

 Бојана Јањанин 1/2 Среда пети час 

 Горанка Дерета 1/3 Понедељак пети час 

 Биљана Поповић 1/4 Уторак шести час 

 Драгана Ђурић 2/1 Четвртак пети час 

 Божица Вукадиновић 

Самарџија 

2/2 Петак пети час 

 Милена Живковић 2/3 Петак шести час 

 Татјана Бабић 2/4 Петак шести час 

 Јелена Шарац 2/5 Понедељак пети час 

 Дуња Трајковић 3/1 Петак шести час 

 Моравка Ивановић 3/2 Уторак шести час 

 Катарина Павловић 3/3 Среда шести час 

 Жана Перић 3/4 Петак шести час 

 Весна Вуковић 4/1 Четвртак пети час 

 Марина Мркојевић 4/2 Уторак шести час 

 Зорица Бура 4/3 Понедељак шести час 

 Зорана Плавшић            4/4 Понедељак шести час 

 Татјана Јефтић 4/5 Петак шести час 

2.4.4. Пријем родитеља ученика од 5 - 8. разреда за шк. 2021/22. год. 

 

Ред. 

бр. 

 

Име и презиме 

Одељенски 

старешина  

 

Дан и време пријема 

1 Татјана Стојановић  Четвртак шести час 

2 Мирка Дабовић 6/4 Четвртак шести час 
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3 Недјељка Јокић  Среда седми час 

4 Бранислава Савић-Облешчук 6/2 Четвртак седми час 

5 Валерија Вујовић 5/3 Среда шести час 

6 Наташа Ласан  Четвртак шести час 

7 Ивана Пушица 7/4 Уторак седми час 

8 Аница Милетић  Уторак шести час 

9 Мирјана Новаковић 8/5 Понедељак шести час 

10 Марина Драгић 6/3 Четвртак седми час 

11 Никола Алексић  Петак пети час 

12 Михајло Цветковић  Четвртак пети час  

13 Влатка Костић 7/1 Среда шести час 

14 Жарко Бунош  Петак седми час 

15 Љиљана Комазец  Четвртак седми час 

16 Весна Тишма 8/2 Петак четврти час 

17 Марија Гавриловић 5/1 Четвртак пети час 

18 Олгица Станојевић 8/3 Петак седми час 

19 Дубравка Шојат  Понедељак пети час 

20 Мирјана Кураица  Понедељак шести час 

21 Младенка Јелић- Топалић 7/3 Уторак седми час 

22 Јована Ивановић  Среда шести час 

23 Снежана Велемир 7/4 Четвртак седми час 

24 Гордана Главаш 5/5 Уторак пети час 

25 Александра Даниловић  Петак пети час 

26 Милена Анђелковић 6/2 Петак шести час 

27 Снежана Алимпић  Среда седми час 

28 Александра Дамјанац 5/2 Петак шести час 

29 Марко Петровић  Понедељак шести час 

30 Бојан Благојевић  Среда пети  час 

31 Теодора Савић  Четвртак четврти час 

32 Игор Војиновић 6/1 Понедељак шести час 
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33 Данијела Толимир 8/1 Четвртак пети час 

34 Милош Гајић 5/4 Среда пети час 

35 Јасминка Пајић  Уторак шести час 

36 Петар Петровић  Петак пети час 

37 Драгана Кончаревић  Среда пети час 

 
Напомена: Пријем родитеља траје  један школски час, односно 45 минута. 

 

2.5. Састав Стручних већа 

 

2.5.1. Стручно веће од 1 - 4. разреда 

 
Зорица Бура – руководилац Стручног већа 

Чланови сви учитељи млађих разреда. 

 

2.5.2. Стручно веће хуманистичких наука 

 

Петровић  Петар, руководилац 

Комазец Љиљана 

Тишма Весна 

Гавриловић Марија 

Станојевић Олгица 

Ивановић Моравка 

Поповић Биљана 

Плавшић Зорана 

Кончаревић Драгана 

 

2.5.3. Стручно веће српског језика 

 

Недјељка Димитријевић, руководилац 

Дабовић Мирка 

Татјана Стојановић 

Бранислава Савић Облешчук 

Граорац Ингрид 

Бабић Татјана 

Бојана Јањанин 

 

2.5.4. Стручно веће страних језика 

 

Вујовић Валериа, руководилац 
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Наташа Ласан 

Пушица Ивана 

Аница Милетић  

Новаковић Мирјана 

Драгић Марина 

Бура Зорица 

 

2.5.5. Стручно веће природних наука – 1 (математика) 

 

Гордана Главаш, руководилац 

Велемир Снежана 

Даниловић Александра  

Милена Анђелковић 

Вуковић Весна 

Трајковић Дуња 

Божица Вукадиновић Самарџија 

Дерета Горанка 

 

 

2.5.6. Стручно веће природних наука – 2 (биологија и хемија)  
 

Снежана Алимпић, руководилац  

Јелић Топалић Младенка 

Ивановић Јована 

Јефтић Татјана 

Вукадиновић Самарџија Божица 

Мркојевић Марина 

 

 
2.5.7. Стручно  веће  физике, ТИО и информатике и рачунарства 

 

Марко Петровић, руководилац 

Петровић Марко 

Богдановић Бојан 

Шојат Дубравка 

Косановић Младеновски Драгана 

Курајица Мирјана 

Савић Теодора 

Павловић Катарина   

Перић Жана 

 

2.5 .8. Стручно веће музичка – ликовна  култура 

 

Влатка Костић, руководилац 
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Алексић Никола 
Живковић Милена 

Цветковић Михајло 

Бунош Жарко 

Шарац Јелена 

 

2.5.9. Стручно веће физичког васпитања 

 

Гајић Милош, руководилац 

Војиновић Игор 

Толимир Данијела 

Бољановић Весна 

Трајковић Дуња  

Ђурић Драгана 

 

 

У раду Стручних већа континуирано учествују директор школе, помоћник 

директора, педагог, психолог и библиотекар. 

 

3. РУКОВОДИОЦИ ШКОЛСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Дечији савез :  Жана Перић и  Зорана Плавшић 

Црвени крст: Младенка Јелић - Топалић,  Марина Мркојевић и Божица  

Вукадиновић Самарџија 

Ученички  парламент: Алимпић Снежана, Јасминка Пајић и Ћирјанић Ана 

Вршњачки тим:  Милош Гајић и Кураица Мирјана 

Школско спортско друштво: Војновић Игор, Данијела Толимир, Весна 

Вуковић, Бољановић Весна, Ђурић Драгана , Дуња Трајковић, Милош Гајић 

Сарадња са позориштем: Дабовић Мирка и Бојана Јањанин 

Сарадња са Саветом родитеља – помоћник директора Јасминка Пајић, педагог - 

Ћирјанић Ана 

Руководиоци тима за Школско развојно планирање – Ћирјанић Ана, 

Даниловић Александра и Станић Јелена 

Руководиоци тимова за Самовредновање: координатор Станић Јелена, 

Ћирјанић Ана, Велемир Снежана, Катарина Павловић,  Дабовић Мирка и 

Толимир  Данијела. 

Руководилац  Наставничког већа и Педагошког  колегијума – директор  

Јањанин  Стево 

Руководилац  разредног  већа  од 1. до 4. разреда – Зорица Бура 
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Руководиоци разредних већа млађих разреда : 

1. разред – Весна Бољановић 

2. разред – Божица  Вукадиновић Самарџија 

3. разред – Дуња Трајковић 

4. разред – Марина Мркојевић 

Руководиоци већа старијих разреда: 

5. разред – Милош Гајић 

6. разред – Марина Драгић 

7. разред – Влатка Костић 

8. разред – Данијела Толимир 

Руководиоци  за  извођење  излета  и  екскурзија су руководиоци разредних 

већа. 

Структура 40-часовне радне недеље наставног особља дата је у табели у прилогу. 

 

3.1. Календар васпитно-образовног рада основне школe 
 

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

петак 30. децембра  2021. године. 

 

Друго полугодиште почиње 24. јануара 2022. године, а завршава се  17. јуна 2022. 

године за ученике од 1. до 7. разреда, а за ученике осмог разреда  7. јуна  2022. 

године. Дани резервисани за полагање Завршног испита су 21-23. јун 2022. 

године  када ће ученици 8. разреда полагати тест из српског језика, математике и 

комбиновани тест. 

 

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

новогодишње и божићне празнике, према  Календару образовно- васпитног рада 

основне школе за школску 2021/22. годину. 

 

Пролећни распуст почиње у 21. априла,  и траје до 3. маја 2022. године, а настава 

почиње 4. маја 2022. године. 

 

Летњи распуст почиње 17. јуна 2022. године, а завршава 31. августа 2022. године. 

 

Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариће се у 37 

петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана. 

 

Свечана подела ђачких књижица и сведочанстава на крају другог полугодишта за 

ученике од 1-7. разреда обавиће се 28. 06. 2022. године, а за осми разред   10. 06. 

2021. године. 

 

У школи се празнује радно 27. јануар (Свети Сава - школска слава),  28. Јун 

(Видовдан) 2022. године. Државни празници су: 11. новембар (Дан примирја у 
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Првом светском рату), 14. и 15.  фебруар (Сретење - Дан државности Србије) и то 

су нерадни дани, као и 11-12. новембар.   

Дан школе прославља се 9. маја 2022. године. 

 

Припремна настава осмих разреда за полагање  завршног и пријемних испита 

одржаће се у 4. тромесечју и по завршетку наставне године. Пробни завршни 

испит и Завршни  испити за ученике 8. разреда одржаће се према Календару 

образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/22. годину. 

 

Припремна настава за поправни и разредни испит одржаће се у августу у складу 

са Законом о основној школи. 

 

Екскурзија за седме и осме разреде, као и једнодневни излети за остале разреде, 

биће изведени у првом и другом полугодишту, а све у договору са ученицима и 

родитељима, као и према мишљењу комисије коју чине разредне старешине 

одељењског већа  и представника родитеља. 
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3.2. План ваннаставних активности 

 
 

Спортске активности ученика - Ове активности се остварују у свим разредима 

од четвртог до осмог разреда са по једним часом, односно са по 37 часова 

годишње од првог до седмог разреда и са 35 часова годишње у осмом  разреду. О 
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прихватању ових активности од стране ученика, родитељи ученика се опредељују 

у четвртом разреду.  

 

Друштвено - користан рад - Ова активност остварује се у свим разредима од 

првог до осмог разреда у трајању од један до три дана, односно, од пет до 

петнаест часова годишње, у складу са могућностима ученика и потребама 

друштвене средине. Планове реализације друштвено-корисног рада ће сачинити 

одељенске старешине  и предметни наставници, а према добијеним задужењима. 

 

Друштвене и слободне активности ученика- Ове активности ће се 

организовати са групама ученика. Рад сваке групе се остварује са по једним 

часом седмично. Планове реализације ових активности ће сачинити предметни 

наставници према задужењима. 

 

Културне и друге активности- Ове активности школа планира својим 

годишњим планом рада у складу са потребама ученика и друштвене средине. 

Конкретне активности ће планирати одељенске старешине и предметни 

наставници задужени за рад Дечијег савеза, Црвеног крста и др. Такође програми 

културне и јавне делатности школа ће остварити и кроз планове које ће доносити 

стручни органи и ученичке организације а у којима ће бити обухваћени садржаји 

који ће уважавати могућност школе и потреба друштвене средине. 

 

Хор - Рад хора старијих разреда (од петог до осмог) ће се остварити са 108 часова 

годишње а према плану.  

 

Додатни васпитно-образовни рад- Ове активности се организују за ученике од 

четвртог до осмог разреда који испољавају посебну склоност и интересовања за 

поједине предмете у трајању од једног часа недељно, односно са по 37 часова од 

четвртог до седмог разреда и са 35 часова за ученике осмих разреда. Планирање 

садржаја и реализација овог вида васпитно-образовног рада урадиће, према 

задужењима, предметни наставници. 

 

Допунска настава - Допунска настава се организује од првог до осмог разреда са 

по једним часом недељно за ученике који заостају у савлађивању наставног 

програма. Планирање садржаја  допунске наставе ће извршити предметни 

наставници а према задужењу. 

 

Екскурзије – У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, препорука 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја је да се ученички излети и 

екскурзије планирају за друго полугодиште школске 2021/22. године. 

 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе у 

трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом 

и програмом и програмом за екскурзије.  

Циљ је да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, 

као и циљева и задатака наставних предмета непосредним упознавањем појава и 

односа у природној и друштвеној средини. Упознавање културног, историјског и 

духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 
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Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: обогаћивање 

знања и искуства ученика, повезивање и примењивање њиховог знања.  

Развијање љубави према отадџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним и етичким вредностима, упознавање начина живота и 

рада људи појединих крајева. 

Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећања заједништва. 

Успостављање непосреднијих односа на релацији ученици – наставник и међу 

ученицима. 

 

Проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима, развијање 

интересовања за природу, значају заштите животиња и изграђивање еколошких 

навика, развијање свести о значају развоја. 

Развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним 

односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Развијање способности проналажења, саопштавања и саопштавања информација 

из различитих извора, оснаживање ученика у професионалном развоју и 

подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање. 

Приликом избора програмских садржаја и маршута школа узима у обзир захтеве 

наставних предмета свих предмета које ученици изучавају у тој години. Трајање 

екскурзије одређено је њеним, већ унапред постављеним циљевима и задацима, 

као и узрастом ученика и њиховим психофизичким способностима. Екскурзије од 

1. до 8. разреда биће организоване по Правилнику о програму за остваривање 

екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“-Просветни гласник,  број 30/2019 од 25.2.2019. 

годинеПравилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у 

основној школи. 

Програм - одељенска и стручна већа школе предлажу план и програм наведених 

активности који разматра и утврђује наставничко веће и предлаже га за годишњи 

план рада школе. На предложени и утврђени програм организовања екскурзије и 

наставе у природи, савет родитеља даје сагласност и разматра извештај о 

њиховом остваривању. 

 

План и програм ових активности садржи образовно-васпитне и здравствене 

циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви реализују, носиоце 

предвиђених саджаја и активности, време трајања, путне правце, трхничку 

организацију и начин финансирања. План дежурства ученика и наставника за 

време путовања саставни је део програма екскурзије. 

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су 

директор школе, стручни вођа, одељенски старешина или други наставник који је 

најмање једну годину реализовао наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу 

путовања именује директор школе. 
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Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који 

ће на себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће , консултујући 

предметне наставнике и доступну литературу, сачинити оперативни план рада за 

сваки дан екскурзије, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити 

посећени и активностима које треба реализовати. Оперативни план екскурзије 

биће саопштен ученицима, а предметни наставници могу да формирају ученичке 

групе које ће добити задужење да, на основу препоручене литературе, саставе 

кратке реферате који ће бити прочитани приликом посете одређеним објектима 

или током путовања кроз поједине крајеве. 

 

Помоћ у припреми екскурзије могу пружити родитељи који поседују знања и 

искуства релевантна за њену организацију и реализацију. 

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика 

одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода 

одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија 

екскурзија тешко је дужи временски период одржавати пажњу ученика па се део 

времена може посветити организовању такмичења у разним дисциплинама, треба 

избегавати дуготрајне активности и општа предавања. 

 

Одељенски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење 

путовања и координира реализацијом садржаја и активноси предвиђених планом 

и програмом, стара се о безбедности и понашању ученика. 

 

Стручни вођа путовања припрема и изводи програм који се односи на 

остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и 

одговарајућих садржаја. Стручни вођа бира се из редова наставника који 

реализују наставне планове и програме  а који су у вези са циљевима, задацима и 

садржајима наведених активности. 

 

Екскурзије се организују и изводе у складу са Правилником о програму за 

извођење екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања. 

 

Извођење екскурзије  за ученике истог разреда организује се истовремено и са 

истим садржајем. 

 

Извођење екскурзије реализује се у складу са годишњим програмом рада школе 

уз сагласност родитеља ученика. Ако нису испуњени наведени услови, директор 

школе обуставља извођење ових активности. 

 

Припрема и реализација - Путни правци, објекти, крајеви и предели који треба 

да се посете, одређују се у складу са циљем и задацима путовања. Екскурзије  се 

изводе у оквиру државних граница. Ако је екскурзија организована у време 

наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у складу са школским 

календаром и годишњим планом школе. 

 

За ученика од првог до четвртог разреда, школа може организовати екскурзију 

(један дан) у складу са узрастом и наставним планом и програмом. 

За ученике петог, шестог и седмог разреда, екскурзија може да траје до два дана 

За ученике осмог разреда екскурзија може да траје до три дана 
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Екскурзија  се организује и у трајању од једног дана 

Зимовања, летовања и кампови организују се за време зимског, пролетњег и 

летњег распуста. 

 

Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу Министарства трговине, 

туризма и услуга у да испуњава друге услове прописане Законом о туризму. 

 

Директор школе је дужан да запосленом који путује изда путни налог. О висини 

надокнада за наставнике одлучује Савет родитеља и они се обрачунавају у бруто 

износу и исплаћују у складу са Законом, на терет родитеља ученика који путују. 

Програм путовања не може да садржи тзв. факултативу. Сва предвиђена 

вишедневна путовања морају се уговарати на бази пуног пансиона. Након избора 

агенције, програм путовања и општи услови путовања се обавезно достављају 

родитељима на писмену сагласност. 

 

Агенција је дужна да се придржава утврђених опшптих услова и програма 

путовања, јер су у њима садржани елементи уговора који се тада закључују. 

 

Приликом закључивања уговора директор је обавезан да обезбеди да превозник 

пре отпочињања путовања поднесе :  

За аутобусе који нису старији од десет  година-доказ о техничкој исправности не 

старији од шест месеци. 

За остале аутобусе- записник о извршеном техничном прегледу аутобуса не 

старији од пет дана 

Тахографске улошке за претходна два дана-за возаче  који су ангажовани за 

превоз ученика. 

 

Директор не може дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не 

испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја 

седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психо-физичко 

стање оправдано указује да није способан да безбедно управља аутобусом 

(алкохолисаност, умор, болест и сл.) 

 

Директор школе је у обавези да најкасније 48 сати пре отпочињања путовања, о 

превознику , месту и времену поласка ученика, као и броју ангажованих аутобуса 

и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у 

извођењу путовања, обавести надлежни орган унутрашњих послова који ће 

извршити контролу документације о техничкој исправности возила предвиђених 

за превоз. 

 

Директор школе је обавезан да организује консултативне разговоре при извођењу 

путовања, што подразумева укљученост свих интересних група у процес 

одлучивања и планирања. 

 

Пре изведеног путовања наставници и ученици ће бити упознати са кодексом 

понашања којег су дужни да се придржавају. 

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних  средстава за наставнике 

и ученике 

Потребно је сачинити план дежурства ученика и наставника за време путовања 

Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 24 часа 
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За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) доставе 

здравствени лист. Здравствени лист попуњавају родитељи односно старатељи 

ученика, ординирајући лекар, лекар у месту где ученик борави за време путовања 

(тајност података из здравственог листа мора бити обезбеђена и о овоме се стара 

директор школе, одељенски старешина и лекар.) 

 

Извештај - Након реализованог путовања, стручни вођа сачињава извештај, који 

подноси директору, са оценом о реализацији и квалитету пружених услуга. 

Извештај разматрају Савет родитеља и наставничко веће. Одељенски старешина 

упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. Извештај о путовању 

је саставни део годишњег извештаја рада школе. Уколико се приликом 

разматрања извештаја о реализацији путовања оцени да предвиђени програм није 

реализован или да туристичка агенције није испоштовала уговорене обавезе, 

школа је дужна да о томе обавести надлежне органе Министарства просвете  и 

Министарства трговине, туризма и услуга. 

 

3.3. План и програм екскурзија 

 
Екскурзије у трајању од једног до три дана - у зависности од предлога 

одељенског већа и сагласности Савета родитеља школа ће организовати 

екскурзије за ученике од првог до петог разреда  у ближој околини Београда. 

 

3.3.1. План и програм екскурзија од првог до четвртог разреда 

 
Први разред 

 

Планиране дестинације за излет и рекреативну наставу школску 2021/22. 

Годишњим планом и програмом рада за астручно веће учитеља првог разреда 

планира се извођење излета, полудневног излета и рекреативне наставе током 

школске године. 

Циљ планираних активности је упознавање рељефа, планинских, равничарских 

предела, начина живота људи у тим крајевима, биљног и животињског света, етно 

села и садражаја везаних за традицију, рекреација на ваздуху, социјализација у 

оквиру одељења, међу одељењима и са ученицима других школа, развијање 

другарства, културних навика током туристичких путовања и посета, рекреација 

и анимација кроз дружење и  игру, реализација наставе у природи као и 

осамостаљивање ученика. 

 

Планира се реализација на следећој дестинацији: 

Полудневни излет- Салаш Стремен, Бојчинска шума-заштићено природно добро, 

шетња, посета фарми мангулица, разгледање мочварне шуме која је под 

заштитом државе.Упознавање флоре и фауне овог локалитета. 

1. Једнодневни излет-Сурчин, Музеј хлеба 

2. Настава у природи-Дивчибаре, Копаоник или Златибор 

3. Полудневни излет -Ада циганлија 
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Други разред 

 

Годишњим планом и програмом рада за школску 2021/22. годину, Актив учитеља 

другог разреда планира извођење  наставе у природи, полудневног излета и 

једнодневне екскурзије током школске године. 

Циљ планираних активности је упознавање рељефа, планинских, равничарских 

предела, начина живота људи у тим крајевима, биљног и животињског света, етно 

села и садржаја везаних за традицију, рекреација у ваздушној бањи, 

социјализација у одељењу, социјализација са ученицима из других школа, 

развијање другарства, културних навика током туристичких путовања и посета, 

рекреација кроз игру и дружење, реализација наставе у природи, као и 

осамостаљивање ученика. 

 

Планира се реализација на следећој дестинацији: 

Једнодневни излет-Весела ливада 

Полудневни излет-Авала 

Настава у природи-Дивчибаре,Копаоник или Златибор 

 

Трећи разред 

 

Годишњим планом и програмом рада за школску 2020/21. годину, Актив учитеља 

трећег разреда планира извођење наставе у природи, полудневног излета и 

једнодневне екскурзије током школске године. 

Циљ планираних активности је упознавање рељефа, планинских, равничарских 

предела, начина живота људи у тим крајевима, биљног и животињског света, етно 

села и садржаја везаних за традицију, рекреација у ваздушној бањи, 

социјализација у одељењу, социјализација са ученицима из других школа, 

развијање другарства, културних навика током туристичких путовања и посета, 

рекреација кроз игру и дружење, реализација наставе у природи, као и 

осамостаљивање ученика. 

 

Планира се реализација на  следећој дестинацији: 

 

Једнодневни излет-Весела ливада 

Полудневни излет- Бојчинска шума 

Настава у природи- Дивчибаре, Копаоник или Златибор 

 

Четврти разред 

 
Годишњим планом и програмом рада за школску 2021/22.годину , актив учитеља 

четвртог разредапланира извођење  једнодневног излета, полудневног излета  и 

рекреативне наставе током школске године. 

Циљ планираних активности је упознавање рељефа планинских, равничарских 

предела, начина живота људи у  тим крајевима, биљног и животињског света, 

етно села и садржаја везаних за традицију, рекреација у ваздушној бањи, 

социјализација у одељењу, социјализација са ученицима из других школа, 

развијање другарства, културних навика током туристичких путовања и посета, 

рекреација кроз игру и дружење, реализација наставе у природи, као и 

осамостаљивање ученика. 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

31 

 

 

Планира се реализација на следећој дестинацији:  
 

Полудневни излет-Радмиловац 

Целодневни излет-Тршић 

 

Настава у природи Дивчибаре, Копаоник или Златибор 

3.3.2. План и програм екскурзије од петог до осмог разреда 

 
У складу са наставним програмом, стручна већа предложила су дестинације на 

којим би се ученици упознали са природним лепотама земље, националним 

парковима, и обишли значајне културно-историјске споменике, локалитете 

савременог доба и  установе културе. 

 

Пети разред  

 

Предлог екскурзије петих разреда у школској  2021/2022. години 

Чланови Разредног већа предложили су следећу дестинацију: 

 

Батајница- Смедеревска тврђава-Виминацијум-Сребрно језеро-Батајница 

 

Напомене: 

Урачунати у целокупну цену екскурзије цене улазница (музеји, тврђаве, 

дискотека и слично) предвиђене маршрутом 

Аутобуси треба да буду климатизовани, са CD плејером и добрим озвучењем, не 

старији од пет година; возач са искуством у превозу деце, смирен и спреман за 

сарадњу;  

Плаћање екскурзије у више рата   

Стручни вођа пута да буде припремљен у вези са обиласком и местима која деца 

посећују 

Обезбедити простор за пртљаг деце до поласка за Батајницу. 

 

Излет је осмишљен да буде својеврсно путовање трагом Старих римљана у нашој 

околини. 

 

 

Шести разред 
 

Предлог екскурзије за ученике шестог разреда у школској 2021/22. години 

Чланови Разредног већа предложили су следећу дестинацију 

 Једнодневни излет: 

Батајница - Манастир Манасија - Ресавска пећина – Лисине - Манастир Раваница  

Напомене за све  предлоге: 

Урачунати у целокупну цену екскурзије цене улазница   (музеји, тврђаве, 

дискотека и слично)предвиђене путем  

Аутобуси треба да буду климатизовани, са цд плејером и добрим озвучењем, не 

старији од десет  година, возач са искуством у превозу деце, смирен и спреман за 

сарадњу;  
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Плаћање екскурзије у више рата  

Стручан вођа пута да буде припремљен у вези са обиласком и местима која деца 

посећују. 

Обезбедити простор за пртљаг деце до поласка за Батајницу. 

Предлози могу бити минимално мењани у циљу боље организације обилазака  и 

времена.  

 

Седми разред 

 

Дводневна екскурзија 

Предлог екскурзије седмих разреда у школској 2021/22. години 

 

1. Палић  

2. Врњачка бања 

 

Осми разред тродневна екскурзија 

 

Предлог екскурзије за ученике осмих  разреда у школској 2021/22. години : 

1.Копаоник 

2.Лепенски вир  

3.Тара 

 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПРЕДЛОГЕ: 

- Урачунати у целокупну цену екскурзије цене улазница. 

- Аутобуси трба да буду климатизовани, не старији од  десет  година. 

- Возач са искуством у превозу деце. 

- Докторска пратња 

- Плаћање екскурзије у више рата. 

 

СВЕ НАВЕДЕНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ БИЋЕ 

РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ У ЗАВИСНОСТИ ОД 

АКТУЕЛНЕ  ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ  ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ 

КОВИД - 19. 

 

3.4. Настава у природи 

  

Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја 

наставних и ваннаставних активности из наставног плана и програма основне 

школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-

рекреативних и других разлога. 
 

Задаци и садржаји наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму 

образовно-васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада школе. 
 

Задаци који се остварују релизацијом наставе у природи су : проучавање објеката 

и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима, развијање интересовања за природу и 

изграђивање еколошких навика, упознавање начина живота и рада људи 
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појединих крајева, развијање позитивних односа према: националним, културним 

и естетским вреностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
 

Припрема за реализацију-настава у природи организује се за ученике од првог до 

четвртог разреда у трајању од седам до десет дана, уз сагласност родитеља, за 

најмање 80% ученика у одељењу. 

 

За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да обезбеди 

наставу. 
 

Настава у природи може се реализовати само у објектима који испуњавају услове 

за реализацију предвиђених наставних и ваннаставних садржаја. 
 

За непосредно извођење наставе у природи одговоран је наставник разредне 

наставе. Он је посебно задужен за : 
 

− животну, здравствену и материјалну безбедност ученика 

− реализацију наставног плана и програма 

− смештај у превозу, објекту и за исхрану ученика 

− понашање ученика 

− организацију активности ученика у слободном времену 

− хигијену и облачење ученика идруго 
 

Уколико се ученик разболи, наставник разредне наставе је дужан да обавести 

директора школе и родитеље о болести ученика. 
 

Директор школе је дужан да запосленом који путује изда путни налог. О висини 

надокнаде за наставнике одлучује Савет родитеља и они се обрачунавају у бруто 

износу и исплаћују у складу  са Законом на терет родитеља ученика који путују. 
 

Агенција је дужна да се придржава општих услова и програма наставе у природи 

јер су у њима садржани елементи уговора који се тада закључује. Уговор који 

закључују директор школе и агенција треба да да појединачну и укупну цену, 

начин плаћања, водичи, аниматори, рекреатори, здравствена заштита и гратиси. 
 

Приликом закључивања уговора директор је обавезан да обезбеди да превозник 

пре отпочињања путовања поднесе :  

За аутобусе који нису старији од десет година-доказ о техничкој исправности не 

старији од шест месеци. 

За остале аутобусе- записник о извршеном техничном прегледу аутобуса не 

старији од пет дана 

Тахографске улошке за претходна два дана-за возаче  који су снгажовани за 

превоз ученика. 
 

Директор не може дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не 

испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја 

седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психо-физичко 

стање оправдано указује да није способан да безбедно управља аутобусом 

(алкохолисаност, умор, болест и сл.) 
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Директор школе је у обавези да најкасније 48 сати пре отпочињања путовања, о 

превознику , месту и времену поласка ученика, као и броју ангажованих аутобуса 

и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у 

извођењу путовања, обавести надлежни орган унутрашњих послова који ће 

извршити контролу документације о техничкој исправности возила предвиђених 

за превоз. 
 

Извештај - Након реализованог путовања, стручни вођа сачињава извештај, који 

подноси директору, са оценом о реализацији и квалитету пружених услуга. 

Извештај разматрају Савет родитеља и разредно веће. 

 

4. ПЛАН  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

4.1. План рада Наставничког већа 

 

План рада  Наставничког већа Време  Реализација 

Разматрање и усвајање извештаја 

директора о раду школе у школској  

2020-2021. години 

 

сеп
тем

б
ар

  2
0

2
1
. 

 

 Директор 

Разматрање и усвајање плана и програма 

од 1- 8. разреда, изборне и факултативне 

предмете  

  

Директор 

Разматрање ГПРШ за шк. 2021-22. год. У 

складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом КОВИД 19 

 

Ванредна седница Наставничког већа-

разматрање документације и предлагање 

директора школе за наредни 

четворогодишњи мандат 

 Директор 

Доношење одлуке о :  

- планирању и припремању наставе 

- допунској настави  

- додатној настави 

- верској настави и грађан. васпит. 

- распореду шк. писмениих задатака  

  и контролних вежби 

- распоред слободних активности 

- екскурзије ученика и рекреативне  

  наставе 

-припреми и реализацији ИОП-а, 

континуирано 

Употреба електронског дневника, 

континуирано 

Одлука  
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Упознавање са програмом рада  

Црвеног крста и Дечијег Савеза   

Упознавање Руководиоци 

- Извештај о раду стручних сарадника  

- Анализа успеха,владања и изостанака  

  уч. на крају шк. 2020-21. године  

- Информације о степену опремљености  

   школе наст. средствима у односу на  

   нормативе 

- увид у припремљеност школе за  

  почетак шк. 2021/22.шк. год.  

- утврђивање кућног реда и мера  

  физичког обезбеђивања боравка   

  ученика у школиУтвршивање мера које 

су предложене од стране Кризног штаба 

у време трајања епидемије КОВИД 19 

- текући послови 

Разматрање 

 

 

Анализа 

 

 

 

Стр. сарадници 

 

 

 

Извештај о реализацији ШРП-а 

 

О
к
то

б
ар

 2
0
2
1

. 

 

Извештај 

Педагог и 

психолог 

Текући послови  

 

Договор Директор 

 

Анализа успеха,дисциплине и 

изостанака ученика на крају 1.тромесечја  

 Н
о
в
ем

б
ар

 2
0
2
1

. 

 

Анализа 

 

Педагог 

Анализа реализације прописаног фонда 

часова редовне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности  

Анализа Директор и 

Стручна слижба 

Ееализација планова рађених по ИОП-у анализа Тим 

 

Припрема за прославу Светог Саве         

 

Д
ец

ем
б

ар
 2

0
2
1

. 

Договор Директор , 

комисија 

Текућа питања                                                               Договор Директор 

Утврђивање успеха,владања и 

изостанака ученика на крају  

1. полугодишта шк. 2020-2021. год. 

(отворена је и могућност седнице преко 

интернет платформи, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом) 

Извештај Педагог, 

психолог 

Анализа реализације прописаног фонда 

часова редовне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности  

Извештај Директор , 

стручни 

сардници 

Анализа плана рада Стручних већа у  

1. полугодишту   

Извештај Руководиоци 

Стручних већа 

Текућа питања    Договор Директор 
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Анализа реализације плана рада часова 

одељењске заједнице  

 

Ф
еб

р
у
ар

 2
0
2
2
. 

Анализа Стручни 

сарадници 

Разматрање извештаја директора о раду 

школе и реализацији ГПРШ за прво 

полугодиште 

Анализа Директор 

Разматрање извештаја о раду стручних 

сарадника за прво полугодиште 

Анализа Стручни 

сарадници 

 

Извештаји са семинара  

 

М
ар

т 2
0

2
2

. 

 

 Сви чланови 

 

Акција ДКР у пролеће  Акција Наставно 

особље 

Текући послови Договор Директор 

 

Анализа успеха,дисциплине и 

изостанака ученика на крају 3. 

тромесечја 

 

 

А
п

р
и

л
  2

0
2
2

.  

Анализа Стручни 

сарадници 

Договор око прославе Дана школе                            Договор Наставно 

особље 

Анализа остваривања програма  

и прописаног фонда часова 

Анализа Директор 

Текући послови Договор Директор 

 

Утврђивање распореда припремне 

наставе за ученике 

 

М
ај 

2
0
2
2
. 

Договор Директор 

Прослава Дана школе 

 

Договор Сви чланови 

Утврђивање успеха и владања ученика  

на крају школске 2021-22. године 

 

Ју
н

 2
0
2
2

. 

 Директор 

Избор ученика генерације  Одлука Директор 

 

Анализа рада Стручних већа и 

реализација ИОП-а 

 

Анализа Руководиоци 

Стручних већа 

и Тим за 

инклузију 

Анализа реализације програма рада 

Наставничког већа за шк. 2021-22. год. 

Анализа Директор 

Усвајање програма рада Наставничког 

већа за школску 2022-23.школску годину  

Одлука Директор 

Одлука о коришћењу уџбеника за 

школску 2022-23. годину  

Одлука Директор 

 

Извештај о раду ученичких организација  

и Ученичког парламента 

Анализа Стручни 

сарадници, 

одељењске 
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старешине 

Реализација фонда часова васпитно -

образовног рада  

Анализа Директор 

Информације о поправним испитима  Извештај Комисија 

Текући послови  Договор Директор 

Утврђивање распореда припремне 

наставе  

 

А
в
гу

ст 2
0
2

2
. 

Одлука Директор 

Утврђивање распореда полагања 

разредних и поправних испита 

Одлука Директор 

Одређивање комисије за  полагање 

разредних и поправних испита  

Одлука Директор 

Усвајање распореда часова редовне  

наставе за школску 2022-23. годину 

Одлука Директор 

- Разматрање структуре 40-часовне 

радне  

  недеље  

- Подела одељења на наставнике  

Одлука Директор 

Подела разредног старешинства Одлука Директор 

Утврђивање успеха и владања  

после поправних испита 

Одлука Директор 

Текући послови  Одлука Директор 

 

 

4.2. План рада Педагошког колегијума 

 

План рада  Педагошког колегијума Време  Реализација 

Стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника у школској 2021/22. 

години 

 

С
еп

тем
б

ар
/о

к
то

б
ар

  2
0

2
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  и  чланови 

колегијума 

Разматрање распореда огледних часова, 

контролних и писмених задатака 

 

Разматрање потреба за инклузивним 

образовањем и израдом ИОП-а 

Анализа имплементације и употребе ес 

дневника, интернет платформи, у складу 

са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом КОВИД 19 

Екскурзије ученика седмог и осмог 

разреда/упознавање са Правилником 
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Опремљеност школе наставним 

средствима 

Разговор о планираном реновирању 

школе и евентуалном измештању 

ученика. 

 Н
о
в
/д

ец
 2

0
2
1
 

 

 

 

 

 

Стручно веће српског језика Израда планова сарадње са осталим 

школама у Батајници  

Припрема приредбе за Нову годину и 

Светосавску академију 

Разматрање потреба за инклузивним 

образовањем и израдом ИОП-а након 

двомесечне опсервације ученика 

Договор око побољшања квалитета 

образовно/васпитног рада 

 

Ф
еб

./м
ар

т 

2
0
2
1
. 

 

 

Библиотекар и чланови 

Колегијума 
Договор о реализацији ваншколских 

активности 

Договор  о такмичењу ученика 

Договор око обелажавања Дана школе 

 

А
п

р
и

л
/м

ај  2
0
2
1
.  

 

 

Чланови Колегијума 

 

 

 

Праћење израде ШРП-а и евалуација 

Анализа резултата такмичења 

Анализа успешности имплементације и 

употребе ес дневника , континурано 

Предлог плана стручног усавршавања за 

следећу школску годину 

Сумирање резултата за школску 2021/21. 

годину и предлози за побољшање 

образовно/васпитног рада, анализа рада 

ученика по ИОП-у 

Јун/јул 

2022. 

 

 

Чланови Колегијума 

Доношење плана за следећу школску 

годину 

Текућа питања 

 

 

 

5. ПЛАНОВИ  РАДА  СТРУЧНИХ  ВЕЋА 

 

5.1. План рада стручног већа разредне наставе школске 2021/22. године     

 

Програм рада  Стручниг већа разредне 

наставе 

Време  Реализација 
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Договор о организацији пријема првака 

А
В

ГУ
С

Т – С
ЕП

ТЕМ
Б

А
Р

   2
0

2
1

. 

 

Договор Учитељи првих 

разреда 

Договор о набавци наставних средстава 

 

Договор Стручно веће 

Израда иницијалних тестова 

Планирање динамике провере 

усвојености знања 

Договор Разредно веће 

Извештај о упису ученика у први разред Анализа Педагог и 

психолог 

Тематски пано – ПОЧЕТАК ШКОЛЕ Изложба Стручно веће 

Сарадња са родитељима (анкетирање 

родитеља) 

Анкетирање Педагог и 

психолог 

Посета библиотеци 

Посета куће С.Г.Митраљете 

Посете Учитељи првог 

разреда 

Израда плана рада Стручног већа за 

школску 2021/2022.годину 

Договор Стручно веће 

Безбедност ученика  Предавање Стручно веће 

Педагог и 

психолог 

План наставе у природи,полудневног и 

једнодневног излета, по Активима 

Договор и посете Стручно веће 

Планирање семинара за текућу школску 

годину 

Доношење плана стручног усавршавања 

у установи и ван установе и Лични 

годишњи план усавршавања 

Договор Стручно веће 

Извештавање колега о спроведеним  

обукама , семинарима,... 

Е – дневник - искуства, недоумице,... 

Извештаји Стручно веће 

План посета наставника предметне Договор Учитељи 
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наставе одељењима 4. разреда четвртог 

разреда и 

предметни 

наставници 

Договор око реализације Наставе у 

природи 

 

Договор  Стручно веће 

Тематски пано „Јесен“ Изложба Марина 

Мркојевић, 

Зорица Бура, 

Биљана 

Поповић 

 

Обележавање Дечје недеље 

Пројекат „Буквар дечјих права 

Програм примене Конвенције о 

правима детета 

Спортски маратон 

*Еколошки програм:Садимо „Дрво 

генерације“ 

О
К

ТО
Б

А
Р

   2
0

2
1

. 

 

 

Изложба 

 

Радионица 

 

Такмичење 

 

Еколошка акција 

Стручно веће 

Светски дан јабука 21.10.2021. Изложба 

 

Стручно веће 

Тематски пано ЈЕСЕН Изложба 

 

М. Мркојевић 

З. Бура 

Б. Поповић 

Извештај о реализованим иницијалним 

тестовима 

Избор ученика за допунску, додатну 

наставу и наставу слободних активности 

Извештај Стручно веће 
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Сајам књига – РАДОСТ ЧИТАЊА Манифестација Стручно веће 

Посета и одржавање часа у 4. разреду 

наставника предметне наставе 

Час  Актив разредне 

наставе 4. 

разреда и 

предметна 

настава 

Тријажа ученика са сметњама у развоју 

и тешкоћама у учењу 

Тестирање  Мобилни тим 

дефектолога 

ОШ 

„Сирогојно“ 

Презентација и промоција спорта и 

плесних школа 

Презентација Спортски 

клубови и 

плесне школе 

Културно упознавање града Београда 

-позориште, галерија, музеј,... 

Посета  Стручно веће  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Реализација активности поводом 

обележавања Вукове недеље 

Н
О

В
ЕМ

Б
А

Р
  2

0
2

1
. 

Изложба Стручно веће 

Предавање“Промене у пубертету“ за 

4.разред 

Радионица ПП служба 

Радионица „Кад сам у невољи помажу ми...“ Радионица Педагог Ана 

Ћирјаноћ 

Час у библиотеци  Посета Актив 1. разреда 

Огледни час из Света око  нас Огледни   Божица 

Вукадиновић 
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      час       Самарџија 

Тематски пано „Дан примирја у Првом 

светском рату“ 

Изложба  Актив 4. разреда 

Радионица са ученицима „ Плашим се – не 

плашим се школских оцена „ 

Радионица Педагог – Ана 

Ћирјанић 

Огледни час из Математике Огледни   

      час       

Марина 

Мркојевић 

 

Припрема за прославу Светог Саве - 

                      Јавни час        

Д
ЕЦ

ЕМ
Б

А
Р

  2
0

2
1

. 

Припрема 

приредбе 

Стручно веће 

Огледни час из српског језика Огледни   

      час       

Зорана Плавшић 

Тематски пано“ Зимски пејзажи“ Изложба Стручно веће 

Посета позоришту 

 

Посета Стручно веће 

Хуманитарна акција „Један пакетић- много 

љубави“, црвени крст 

Акција Стручно веће 

Тематски пано „Новогодишњи празници“ Изложба Стручно веће 

Огледни час из верске наставе „Обичаји 

уочиверских празника“ 

Огледни   

      час       

Драгана 

Кончаревић 

Тематски пано „Народна традиција“ Изложба Биљана Поповић 

Деда Мраз, чаробне пахуље и пакетићи - 

новогодишња приредба 

 

Приредба  Стручно веће 

 

Тематски пано СВЕТИ САВА ЈАНУАР
 / 

ФЕБР
УАР
  

2
0

2
2. Изложба Вероучитељи  
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Јавни час – припрема прославе школске 

славе-  

припрема 

приредбе 

Стручно веће 

Свечана Академија – СВЕТИ САВА Академија Стручно веће 

Квалитет и динамика остваривања 

васпитнообразовних задатака на крају првог 

полугодишта са предлогом мера за 

унапређење рада 

Анализа  Стручно веће 

Припрема и учешће ученика на 

такмичењима 

Такмичење из математике - Мислиша 

Такмичење; 

Организација 

Стручно веће 

Активи 1., 2.,3. и 

4. разр. 

Учешће на планираним семинарима и 

осталим облицима стручног усавршавања 

Семинари  Стручно веће 

 

Огледни час из српског језика 

М
А

Р
Т  2

0
2

2
. 

Огледни час Бојана Јањанин 

Тематски пано „ 8.март“  Изложба  Жана Перић, 

Јелена Шарац 

Безбедност ученика Предавање  ПП служба 

Огледни час из ликовне културе Огледни час Милена 

Живковић 

Ликовни и литерарни конкурси Изложба  Стручно веће 

Активи 1., 2.,3. и 

4. разр. 

Организација такмичења рецитатора и 

анализа постигнутих резултата 

ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ - рецитатори 

Договор  Татјана Бабић 

Актив српског ј 

Стручно веће 

Тематски пано - ПРОЛЕЋЕ Изложба Моравка М. 

Ивановић 
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Огледни час – пројектна настава                                                             А
П

Р
И

Л
   2

0
2

2
. 

Огледни час Катарина 

Павловић 

Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода 

Анализа остварености образовних 

стандарда 

Анализа Стручно веће 

предметни 

наставници и 

разредна настава 

Анализа реализације и функционисања 

програма према ИОП-у; 

Анализа активности, допунског рада и 

секција 

Анализа Стручно веће 

предметни 

наставници и 

разредна настава 

Огледни час – ликовна култура Огледни час Дуња Трајковић 

Посета и одржавање часа у 4. разреду 

наставника предметне наставе 

Договор  Стручно веће 

предметни 

наставници и 

разредна настава 

Праћење постигнућа ученика на 

такмичењима 

Анализа  Стручно веће 

Активи 1., 2.,3. и 

4. разр. 

22. април – Дан планете Земље 

Макета Земље 

Вршњачка едукација 

Литерарни и ликовни састави 

Изложба 

договор  

Стручно веће 

Чувари природе 

Васкршњи вашар – Васкршње радости 

(активности) 

Манифестација 

Изложба 

Биљана Поповић 

Моравка М. 

Ивановић, актив 

хуманистичких 

наука 

Час у библиотеци Час  Библиотекарка 

Ингрид Граорац 

и Актив учитеља 

4. разреда 

Договор о реализацији  наставе у природи Договор  Стручно веће 
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Безбедност деце Предавање Стручно веће 

 

Јавни час 

Тема ШКОЛА 

                                                            М
А

Ј / ЈУ
Н

   2
0

2
2

. 

Припрема 

приредбе 

Стручно веће 

Прослава Дана школе Приредба  Стручно веће  

Посета спомен парку „Милица Ракић“ Посета  3. и 4. разред 

Сарадња међу ОШ Батајнице 

Спортски дан 

Спортски дан Стручно веће 

Литерарни и ликовни радови – Моја школа Изложба Стручно веће 

 

Припрема и реализација наставе у природи Посете  Стручно веће 

Посета позоришту Посете  Стручно веће 

Договор о завршном тестирању ученика на 

крају шк.године у оквиру актива 

Договор Стручно веће 

Припрема низа задатака објективног типа  за 

проверу знања ученика и уједначавање 

критеријума оцењивања на нивоу разреда - 

ТЕСТ 

Анализа  

договор  

Стручно веће 

 

Приредбе за родитеље Приредбе  Стручно веће 

 

Анализа рада Стручног већа разредне 

наставе 

Анализа изведене наставе у природи, 

излета, посета 

Извештај Руководилац 

Стручниг већа 

Договор о раду у ваннаставним 

активностима 

Договор Стручно веће 

Предлог програма рада Стручног већа 

учитеља за наредну школску годину 

Договор Стручно веће 
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План стручног усавршавања 

 

Договор Стручно веће 

Остваривање плана и програма и резултати 

рада Стручног већа 

Извештај Стручно веће 

Састанак Актива 4. разреда и предметних 

наставника који предају будућем 5. разреду 

Анализа и 

извештај 

Актив учитеља 4. 

разреда и предметни 

наставници 

Избор председника стручног већа за 

наредну школску годину 

Договор Стручно веће 

 

 

5.2. План рада стручног већа српског језика 

 

Чланови стручног већа су: Татјана Стојановић, Мирка Дабовић, Недељка 

Димитријевић.  

Руководилац Стручног већа: Бранислава Савић Облешчук 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

Усвајање плана Стручног 

већа 

договор септембар чланови 

Годишњи планови, начин 

реализације наставних и 

ваннаставних активности 

дискусија, договор септембар чланови 

Договор о набавци 

средстава за рад 

дискусија, 

договор 

септембар чланови 

Сарадња са наставницима 

разредне наставе 

договор септембар чланови 

Формирање секција 

према задужењима 

 договор септембар чланови 

 

Обележавање Дана 

писмености 

 договор септембар чланови 

Опремање и сређивање 

кабинета 

договор септембар чланови 

Анализа  иницијалних 

тестова 

 дискусија септембар чланови 

 

Осмишљавање и примена 

нових метода рада са 

ученицима који не 

остварују напредак у 

договор,  дискусија септембар  чланови 
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учењу у складу са 

очекиваним 

Обележавање Дана 

европских језика 

пројекти септембар чланови 

Стручно усавршавање, 

учешће на семинарима 

учешће на 

семинарима 

током 

читаве 

године 

 сви чланови 

Одлазак у Вуков и 

Доситејев музеј 

посета октобар чланови 

Одлазак у музеј Иве 

Андрића 

посета   чланови 

Сарадња са основним 

школама   у Батајници и 

културним институцијама 

сарадња 

 

октобар, 

током 

школске 

године 

сви чланови 

 

Посета биоскопима и 

позориштима 

посета октобар чланови 

Промоција књиге- 

долазак неког дечијег 

писца   

промоција новембар  библиотекар 

    

Огледни час-Б. С. 

Облешчук 

огледни час новембар Б.С. Облешчук 

Припрема за приредбу 

(Савиндан) 

припрема током 

првог 

полугоди

шта 

чланови 

Продајни изложба књига изложба новембар, 

децембар 
библиотекар 

Учешће на литерарним 

конкурсима поводом 

Савиндана 

конкурс децембар, 

јануар 
чланови, 

литерарна секција 

Извештај са Републичког 

семинар 

извештај јануар чланови 

Светосавска академија академија јануар чланови 

Анализа полугодишњих 

тестова, 

иновације у настави 

анализа јануар чланови 

Обележавање Дана 

матерњег језика 

пројекти фебруар чланови 

Школско такмичење такмичење фебруар чланови 

Литерарни конкурс на 

нивоу батајничких школа 

такмичење, 

конкурс 

март чланови, литерарна 

секција 

Предавање о актуелној 

језичкој тематици  

(са Републичког семин.) 

предавање фебруар, 

март 
чланови 

Израда школског 

часописа 

припрема током 

школске 

године, 

април 

новинарска 

секција, 

Недељка 
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Димитријевић. 

Општинско такмичење такмичење март чланови 

Смотра рецитатора смотра март, 

април 
чланови 

Градско такмичење такмичење април чланови 

Припрема за прославу 

Дана школе 

припрема, договор мај чланови 

Такмичење Читалачка 

значка 

такмичење мај чланови 

Анализа резултата 

остварених на 

такмичењима 

анализа 

 

мај чланови 

Анализа резултата 

постигнутих на пробним 

тестовима током године 

 

анализа 

јун чланови 

Прослава Дана школе прослава мај чланови 

Сарадња међу 

библиотекарима 

основних школа у 

Батајници и са 

библиотеком у Земуну 

 

договор 

током 

школске 

године 

 

библиотекар 

Литерарни конкурс: 

Удружење Иво Андрић, 

Земун 

конкурс мај литерарна секцуја, 

библиотекар 

Смотра дечијег 

стваралаштва 

 смотра мај Наставници разредне 

наставе 

,,Читам, па шта“, 

читалачка значка на 

нивоу града 

такмичење мај чланови, 

библиотекарка 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

Стручног већа српског 

језика 

извештај, анализа јун чланови,  

руководилац Стручног 

већа 

Избор руководства договор  чланови 

 

Стручно усавршавање: 

 

Семинар: „ Ка савременој настави српског језика“, Републички зимски семинар 

За остале чланове Стручног већа планирано стручно усавршавање налази се у 

Плану рада стручног већа разредне наставе. 

 

Све активности биће реализоване у скалду са епидемиолошком ситуацијом. 

 

5.3. План рада стручног већа страних језика  

 

Чланови стручног већа су: Наташа Ласан,професор енглеског језика, Ивана 

Пушица професор енглеског језика, Аница Милетић професор енглеског језика, 
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Валериа Вујовић професор енглеског језика, Мирјана Новаковић професор 

француског језика, Марина Драгић професор француског језика, Зорица Бура 

(разредна настава). 

Руководилац Стручног већа  – Валериа Вујовић 

 

САДРЖАЈ РАДА 

         НАЧИН    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

Састанак Актива 

страних језика 

Договор, дискусија Септембар 

2021. 
  Стручно веће 

Годишњи планови, 

начин реализације 

допунске и додатне 

наставе, контролних и 

писмених задатака, 

усаглашавање 

критеријума оцењивања 

 

 

Договор 

 

 

Септембар 

2021. 

 

 
 Стручно веће 

Набавка средстава за рад Договор, дискусија Септембар 

2021. 
Стручно веће 

Урећење кабинета Договор Септембар 

2021. 

Стручно веће 

Настава на даљину Договор, дискусија Септембар 

2021.  

Стручно веће 

Обележавање Европског 

дана језика 

Договор Септембар 

2021. 

Стручно веће 

Планирање семинара за 

текућу школску годину 

-доношење Плана 

стручног усавршавања у 

установи и ван установе 

-лични годишњи план 

усавршавања 

 

 

Договор, дискусија 

 

 

 

Септембар 

2021. 

    

 

 

 Стручно веће 

План посете наставника 

француског језика 

часовима одељења 

четвртог разреда током 

школске године 

 

Договор 

 

Септембар 

2021. 

Марина Драгић, проф. 

француског језика 

Избор новог 

руководиоца Стручног 

веча страних језика 

 

Договор 

Септембар 

2021. 
Валериа Вујовић, 

проф. енглеског језика 

Teaching About Life and 

Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.), 

(ЕРАЗМУС+,  К229 

пројекат) 

 

Учешће у пројекту Током 

школске 

године 

Валериа Вујовић 

Ивана Пушица 

Марина Драгић 

Creating Of Digital 

Environment : Stop 

Traditional Education 

Учешће у пројекту  

Током 

школске 

Валериа Вујовић 

Ивана Пушица 

Марина Драгић 
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Approach 

Multidisciplinary, 

(ЕРАЗМУС+,  К229 

пројекат) 

 

године 

Тематски панои Изложба Октобар 

2021. 
Стручно веће 

Стручно усавршавање Договор, дискусија Октобар 

2021. 

Стручно веће 

Састанак Актива 

страних језика 

Договор, дискусија Новембар 

2021. 

Стручно веће 

eTwinning пројекти Договор, дискусија Новембар 

2021. 

Стручно веће 

Тематски пројекат / 

корелација са осталим 

предметима  

Пројекат Децембар 

2021. 

Стручно веће 

Састанак Актива 

страних језика 

Договор, дискусија Јануар, 

фебруар 

2021. 

Стручно веће 

Реализација редовне и 

наставе на даљину 

Договор, дискусија Јануар, 

фебруар 

2021. 

Стручно веће 

Припрема ученика осмог 

разреда за школско и 

општинско такмичење 

Такмичење Јануар, 

фебруар 

2021. 

Валериа Вујовић, 

проф.енглеског језика, 

Аница Милетић, 

проф.енглеског језика 

и Марина Драгић, 

проф.француског 

језика 

Школско такмичење из 

енглеског и француског 

језика 

Такмичење Јануар, 

фебруар 

2021. 

Валериа Вујовић, 

проф.енглеског језика, 

Аница Милетић, проф. 

енглеског језика и 

Марина Драгић, 

проф.француског 

језика 

Општинско такмичење 

из енглеског и 

француског језика 

Такмичење Јануар, 

фебруар 

2021. 

Валериа Вујовић, 

проф.енглеског језика, 

Аница Милетић, 

проф.енглеског језика 

и Марина Драгић, 

проф.француског 

језика 

Састанак Актива 

страних језика 

Договор, дискусија Март 2021. Стручно веће 

Обележавање месеца 

франкофоније-тематски 

панои, радионице, 

презентације... 

Договор, дискусија Март 2021. Професори 

француског језика 
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Излагање са одржаних 

семинара и презентација 

Анализа Март 2021. Стручно веће 

Анализа учешћа ученика 

осмог разреда на 

такмичењима страног 

језика 

Анализа Март 2021. Стручно веће 

Ускршњи вашар 

(учешће) 

Манифестација Април 

2021. 
Стручно веће 

eTwinning пројекти и 

ЕРАЗМУС+ пројекти 

Анализа Мај-Јун 

2021. 
Стручно веће 

Састанак Актива 

страних језика 

Договор, дискусија Јун 2021. Стручно веће 

Анализа рада Актива и 

планирање активности 

за следећу школску 

годину  

Дискусија Јун 2021. Стручно веће 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

Стручног већа страних 

језика 

Извештај, анализа Јун 2021. Чланови и 

руководилац Стручног 

већа 

Подела одељења/часова 

за наредну школску 

годину 

Договор, дискусија Јун 2021. Професори страних 

језика 

Усвајање Годишњег 

плана рада актива 

Договор Август 

2021. 
Стручно веће 
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5.4. План рада стручног већа  хуманистичких наука 

 

 

План рада Стручног већа  хуманистичких наука 

2021/22. 

 

Члановистручногвећасу:  

1. Јасминка Пајић 

2. Олгица Станојевић 

3. Марија Гавриловић 

4. Весна Тишма 

5. Љиљана Комазец 

6. Биљана Поповић 

7. Моравка Ивановић 

8. Зорана Плавшић 

9. Драгана Кончаревић 

 

РуководилацСтручногвећа –Петар Петровић 

 

 

 
 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Начинреали

зације 

 

Време 

2020/21. 

 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

 
 

Састанакактива 

 

Договор 

 

С
еп

тем
б

ар
   

 

Стручновеће 

 

Уређењекабинетагеографије- 

Земље Јужне Европе 

Поставкапаноа ОлгицаСтанојевић 

МаријаГавриловић 

Обележавање 

„Европскогданајезика“  

Поставка паноа  

ЈасминкаПајић 

Кабинетска изложба – Србија у 

Првом светском рату 

 

Поставка паноа Тишма Весна 

Молитвазапочетакшколскегодин

е 

Посета Храму ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 
   

Црквенаслава у Батајници- 

МалаГоспојина 

Посета Храму ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 
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ОбилазакмузејаЈованаЦвијића Посета 

 

О
к
то

б
ар

 

  

МаријаГавриловић 

ОлгицаСтанојевић 

ЈасминкаПајић 

ОбилазакНародногмузеја Посета ВеснаТишма 

ЈасминкаПајић 

Обилазак 

Етнографскогмузеја 
Посета  

ЈасминкаПајић 

„Наркоманија“ Предавање ПетарПетровић 

ЈасминкаПајић 

„Секте“ Предавање ПетарПетровић 

ЈасминкаПајић 

Кабинетска изложба   

Култура Краљевине Југославије 

 

Постављање 

паноа 

ВеснаТишма 

Уређењекабинета Постављањепа

ноа Д
ец

ем
б

ар
 

Марија Гавриловић 

Олгица Станојевић 

Кабинетскаизложба: 

„Становништво Африке“ 

Постављање 

паноа 

Марија Гавриловић 

Олгица Станојевић 

Обилазак Музеја чоколаде Посета  ВеснаТишма 

Материце Приредба ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић  
Школскотакмиче- 

њеизисторије 

Припрема Јан
у

ар
-ф

еб
р

у
ар

 

ВеснаТишма 

Школска слава- Свети Сава Приредба ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 

Биљана Поповић 

Зорана Плавшић 

Моравка Ивановић  
Обележавање Дана државности Поставка паноа 

 
ВеснаТишма 

Школско и 

општинскотакмичењеизгеографи

је 

Договор, 

дискусија 

М
ар

т 

МаријаГавриловић 

ОлгицаСтанојевић 

 

Кабинетска изложба:“Вулкани“ Поставкађачки

храдова 

МаријаГавриловић 

ОлгицаСтанојевић 

ЈасминкаПајић 

Припреме за такмичење, 

школско, општинско и градско 

такмичење 

Припремање 

ученика  

 

Љиљана Комазец 

Општинскотакмичењеизисторије Тест ВеснаТишма 

   

Градскотакмичењеизгеографије Припремање 

ученика  

 

А
п

р
и

л
 

МаријаГавриловић 

ОлгицаСтанојевић 

Анализа пробног пријемног и 

завршног испита 

Анализа Љиљана Комазец 

Јасминка Пајић 

Градскотакмичењеиз 

историје  

Тест ВеснаТишма 

Васкршњивашар Изложба БиљанаПоповић 
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ЈасминкаПајић 

Васкршњивашар Изложба МоравкаИвановић 

Зорана Плавшић 

Врбица ПосетаХрама ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 

 

 

Биоми Европе 

Клима и биљни свет 

Огледни час 

М
ај 

Олгица Станојевић 

Марија Гавриловић 

Човек и клима Огледни час Олгица Станојевић 

Марија Гавриловић 

ОбилазакКонакаПосета 

КнегињеЉубице 

Посета ЈасминкаПајић 

СарадњасапредставницимаМесн

езаједнице и ОпштинеЗемун 

Посета ЈасминкаПајић 

План стручног усавршавања Договор 

 

Ју
н

 

Стручно веће 

Обилазак музеја Југославије Посета Јасминка Пајић 

Радстручногвећа Анализа Стручновеће 

План стручног усавршавања Договор Стручно веће 

Радстручногвећа Анализа Стручновеће 

Договор о раду у ваннаставним 

активностима 

Договор Стручно веће 

Састанци актива Договор Стручновеће 

Уређење кабинета 

 

Постављање 

паноа, набавка 

наставних 

средстава 

Љиљана Комазец 

Обилазак Калемегдана Посета Весна Тишма 

Учешће на семинарима Присуство на 

семинарима 

Љиљана Комазец, 

Јасминка Пајић 

Радионице културних и 

музејских установа 

Учешће у 

радионицама 

Љиљана Комазец, 

Јасминка Пајић 

Посетапозоришту и културним и 

музејскимустановаматокомгодин

е  

Посета ВеснаТишма и  

одељењскестарешине, 

ЈасминкаПајић 

Изложбедечијихрадова Изложбе БиљанаПоповић 

Учешћенасеминарима Присуство Стручновеће 

ОбилазакБеограда 

(ХрамСв.Саве) 

Обилазак 

 

ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић, 

ЈасминкаПајић 

 

ОбилазакБеограда (ЦркваСв. 

Марка) 

Обилазак ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 

 

Причешће у Храму Посета ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 
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Уређењепаноаповодомцрквених

празника 

Поставкапаноа ПетарПетровић 

ДраганаКончаревић 

 

 

У складу са новонасталом ситуацијом све друге активности које подразумевају стручно усавршавање, 

семинаре,трибине, конференције или симпозијуме биће усклађене са могућностима које се укажу учешћем 

електронским  путем или у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарства здравља. Сходно томе, планиране активности у току школске године могу бити подложене 

променама и прилагођавању епидемиолошкој ситуацији.  

 

5.5. План рада стручног већа  математике – природне науке 1 

 

 

Чланови стручног већа су: Снежана Велемир (наставник математике), Гордана 

Главаш (професор математике), Александра Даниловић (професор математике), 

Милена Анђелковић (професор математике) и професори разредне наставе: 

Горанка Дерета, Божица Самарџија Вукадиновић, Дуња Трајковић и Весна 

Вуковић,. 

Руководилац Стручног већа природне науке 1 – математика  

биће Гордана Главаш, професор  математике. 

 

Реализација наставе по одељењима:  

Велемир Снежана 71,3, 83,4,5   

Главаш Гордана 53, 61,3,5  

Даниловић Александра 62,4, 81,2 

Анђелковић Милена 72,4,51,2,4. 

 

Наставници који имају осми разред изводиће часове припремне наставе за 

полагање завршног испита, а сви наставници часове допунске и додатне у 

одељењима у којима предају. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

Договор о писменим 

проверама у шк.2021/22. 

год. 

Прављење распореда 

писмених задатака и 

писмених вежби по 

месецима и недељама 

 

до 

10.септ. 
 

Наставнице 

математике 

Анализа распореда 

редовне / додатне / 

допунске наставе 

Разматрање распореда 

редовне наставе 

Сугестије за његово 

побољшање 

Прављење распореда 

допунске/додатне 

 

 

до 10. 

септем. 

Сви чланови, директор 

школе, ПП служба 
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наставе  

 

Иницијални тест 

 

Тестирање знања 

ученика 

 

2.недеља 

септ. 
Сви чланови 

 

ИОП 1-3 (Ученици 

којима је потребна 

додатна подршка из 

наставе математике) 

 

Идентификовање, 

писање ИОПа 

септ. Сви чланови 

Наставници матем. 

ПП служба 

Троугао Огледни час Октобар Гордана Главаш 

Претплата ученика на 

часопис „Математички 

лист” 

Прикупљање података 

о броју ученика који 

желе да се претплате на 

„Математички лист“ 

Пријава броја ученика 

и уплата 1. рате за МЛ 

 

до краја  

септ. 
Сви чланови, ДМС 

 

 

 

 

 

CreatingOfDigitalEnviron

ment : 

StopTraditionalEducation

ApproachMultidisciplinary 

(ЕРАЗМУС+,  К229 

пројекат) 

 

Учешће у пројекту Током 

школске 

године,  

Александра Даниловић 

Милена Анђелковић 

Горанка Дерета 

Божица Самарџија 

Анализа рада ученика у  

I тромесечју 

Уочавање, 

препознавање и 

предлагање на који 

начин превазићи 

потешкоће са којима су 

се сусретали ученици   

5. разреда у оквиру 

наставе математике 

током овог периода 

 

новембар Сви чланови Стручног 

већа математике, 

разредне  старешине 

ученика 5. разреда, 

педагог Ана Ћирјанић, 

психолог Јелена 

Станић  

Анализа рада ученика у  

I тромесечју 

Евиденција слабих 

оцена из математике на 

првом тромесечју 

(узроци, предлози како 

их свести на минимум) 

 

новембар Сви чланови, разредне  

старешине ученика 5. 

разреда, педагог Ана 

Ћирјанић, психолог 

Јелена Станић  

Анализа рада и рада 

ученика на часовима 

математике у  

I полугодишту 

Потешкоће у 

реализацији наставе 

математике 

 

Евиденција слабих 

оцене из математике по 

одељењима на крају 

првог полугодишта 

јануар Сви чланови, педагог 

Ана Ћирјанић 
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(узроци, предлози како 

ихсвести на минимум) 
 

Реализација 

редовне/допунске/дода

тне наставе током 

првог полугодишта 
 

Стручно усавршавање  1. „Архимедесов“ 

математички 

практикум 

 

2. Архимедесова 

математичка трибина: 

Савремена настава 

матемаике  

 

3. Државни семинар о 

настави математике и 

рачунарства  (ДМС) 

 

 

5. Симпозијум 

“Математика и 

примене” 

 

 

фебруар 

 

 

током 

целе шк. 

год. 

 

 

фебруар 

 

 

 

 

 

децемба

р 

Математичко друштво 

"АРХИМЕДЕС"  

 

 

Математичко друштво 

"АРХИМЕДЕС"  

 

 

Друштво 

математичара Србије 

 

 

 
Математички факултет 

Универзитета у Београду 

Школско такмичење Припрема задатака за 

такмичаре.Организациј

а, обележавање 

учионица, распоред 

такмичара, дежурство 

на такмичењу,  

прегледање задатака 

 

Дец-

фебруар 
ДМС, Сви чланови  

Стручно веће учитеља 

Обрада података 

 

Огледни час Јан/фебр

. 

Александра Даниловић 

Општинско такмичење 

 

Припрема задатака. 

Дежурство на 

такмичењу, прегледање 

задатака  

 

март Друштво 

математичара 

Учитељи 3. и 4. раз. и 

наставнице 

математике 

Такмичење "Мислиша 

2022." 

Организација,обележав

ање учионица,распоред 

такмичара,дежурство 

на такмичењу,слање 

радова у математичко 

друштво „Архимедес“ 

 

 

март 
 

Математичко друштво 

"Архимедес" 

Учитељи 1 - 4. разреда, 

наставници 

математике 

 

Пробни завршни испит 

(25/26. март 2022.) 

Прегледање тестова март Александра Даниловић 

Снежана Велемир 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

58 

 

 

Анализа резултата 

тестирања ученика из 

математике на Пробном 

завршном испиту шк. 

2021/22. године 

 

Анализа - приказ 

 

 

април 

 

 

Александра Даниловић 

Снежана Велемир 

 

Тематске изложбе у 

кабинетима 

Визуелизација 

математике 

током 

школске 

године 

 

Сви чланови 

Учешће у eTwinning 

пројектима 

Планирање и 

реализација пројектних 

активности 

током 

школске 

године 

 

Сви чланови 

Мај месец математике 

(Популаризација 

математике) 

 

Радионице, трибине, 

предавања 

мај Александра Даниловић 

 

Анализа завршног 

испита из математике на 

крају осн. образовања и 

васпит. 

 

Презентација  

јун 
Александра Даниловић 

Снежана Велемир 

 

Анализа рада чланова 

стручног већа и рада 

ученика током шк. 

2021/22. Године 

 

Анализа постигнућа 

ученика на крају II 

полугодишта 

 

јун Сви чланови 

 

Анализа рада стручног 

већа 

 

Подела 40-часовне  

недеље 

Извештај о раду 

стручног већа 

 

Договор о подели 

одељења у шк. 

2022/23.г. 

 

јун 

 

 

 

Гордана Главаш 

 

 

Сви чланови, директор 

школе, пп служба 

Реализација часова 

припремне наставе и 

полагања поправних 

испита 

Договор 

 

 

август Чланови већа  

Израда Годишњих  

планова  

Писање/куцање и 

штампање годишњих 

планова за редовну, 

допунску и додатну 

наставу 

август Сви чланови 

Договор о уједначавању 

критеријума оцењивања 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања према 

прописаним исходима 

август Сви чланови 

Набавка наставних  Попис и куповина август Сви чланови 
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средстава 

 

неопходних наставних 

средстава за 

шк.2021/22. годину 

 

План рада  Стручног 

већа за шк. 2022/23. год. 

 

Предлог Плана рада 

стручног већа за шк. 

2021/22. годину 

 

август Сви чланови 

 

Стручно усавршавање: 

 

Снежана Велемир 

Семинари: 

1. Креирање наставних материјала за интерактивну наставу – Герундијум, 

Каталошки број 350 

2. "Архимедесов" математички практикум, Каталошки бр. 366 

 

Гордана Главаш 

Семинари: 

1. Креирање наставних материјала за интерактивну наставу – Герундијум, 

Каталошки број 350 

 

Милена Анђелковић 

Семинари: 

1. Креирање наставних материјала за интерактивну наставу – Герундијум, 

Каталошки број 350 

 

  

Александра Даниловић 

Семинари: 

1. Креирање наставних материјала за интерактивну наставу – Герундијум, 

Каталошки број 350 

2. Онлајн семинари на eTwinning платформи (бесплатни) 

 

Трибине: 

  „Архимедесова“  математичка трибина (током шк. год.) 

 

Конференције: 

Годишња eTwinning конференција  

Euroguidance конференција  

EPALE конференција 

ERAZMUS+ инфо дан 

OКЦконференција 

Дигитално образовање 

 

Симпозијум: 

12. симпозијум „Математика и примене“  
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За остале чланове Стручног већа планирано стручно усавршавање налази се 

у Плану рада стручног већа разредне наставе. 

 

 

 

5.6.  План рада  стручног већа природних наука 2 - биологија и хемија 

 

 

План рада Стручног већа  Природне науке 2 

 

Члановистручногвећасу:  

1. Младенка Јелић-Топалић, професор биологије 

2. Јована Ивановић, професор биологије 

3. Снежана Алимпић, професор хемије 

4. Марина Мркојевић, професор разредне наставе 

5. Татјана Јефтић, професор разредне наставе 

РуководилацСтручногвећа –СнежанаАлимпић, професор хемије 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

Договор о набавци 

неопходних наставних 

средстава 

договор септембар сви чланови 

16.9. Дан заштите 

озонског омотача, 

еколошки пано 

дискусија септембар Јована Ивановић 

Исписујемо еколошке 

поруке 

дискусија, акција септембар Младенка Јелић 

Топалић 

Трка за срећније 

детињство 

акција септембар чланови већа, 

професори физичког 

и професори 

разредне наставе 

4.10. – Дан животиња дискусија, акција октобар Јована Ивановић 

16.10. – Дан здраве хране дискусија, акција октобар Јована Ивановић, 

Снежана Алимпић 

Компостирање дискусија, акциј октобар Младенка Јелић 

Топалић 

29.11. – Дан борбе 

против трговине крзном 

дискусија новембар Јована Ивановић 

Огледни час из биологије предавање новембар Младенка Јелић 

Топалић 
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Посета Грин фесту, 

радионице 

акција новембар Јована Ивановић, 

Снежана Алимпић 

Еколошки фетсивал 

науке 

акција новембар Снежана Алимпић 

Прикупљање 

пластичних чепова 

акција током 

целе 

школске 

године 

сви чланови 

1.12. – Дан борбе против 

сиде 

дискусија децембар Јована Ивановић 

Фестивал науке акција децембар Снежана Алимпић 

Један пакетић-много 

љубави 

акција децембар сви чланови 

Договор о реализацији 

школског такмичења 

из биологије и хемије 

договор фебруар сви чланови 

Зауставимо дувански 

дим 

дискусија фебруар Јована Ивановић 

Огледни час из хемија предавање фебруар Снежана Алимпић 

Општинско такмичење 

из биологије, хемије 

договор, анализа март Младенка Јелић 

Топалић, Јована 

Ивановић, Снежана 

Алимпић 

22.3. – Дан заштите вода дискусија март Младенка Јелић 

Топалић, Снежана 

Алимпић 

Градско такмичење из 

биологије и хемије 

договор, анализа април Младенка Јелић 

Топалић, Јована 

Ивановић, Снежана 

Алимпић 

7.4. – Дан здравља дискусија април Јована Ивановић 

22.4. – Дан планете 

Земље 

дискусија април Јована Ивановић, 

Снежана Алимпић 

Разгледање лесног 

профила Батајница- 

Земун 

акција април Младенка Јелић 

Топалић, Јована 

Ивановић 

22.5. – Дан заштите 

биодиверзитета 

дискусија мај Младенка Јелић 

Топалић 

Прикупљање 

секундарних сировина –

континуирано 

 

 

акција током 

целе 

школске 

године 

сви чланови 

Општинско такмичење 

Крв живот значи 

 

договор мај професори разредне 

наставе 

Општинско такмичење 

Прва помоћ 

договор мај професори разредне 

наставе 
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5.6. – Светски дан 

заштите животне 

средине 

дискусија јун Јована Ивановић, 

Снежана Алимпић 

Подношење годишњег 

извештаја о раду 

Стручног већа 

договор јун сви чланови 

Усвајање и доношење 

годишњег програма 

рада Стручног већа за 

школску 

2022/2023. год. 

дискусија, договор јун сви чланови 

 

Стручно усавршавање: Сходно епидемиолошкој ситуацији,чланови Стручног 

већа се још нису определили  које семинаре и стручна усавршавања ће похађати. 

Највероватније ће то бити реализовано онлајн. 

Семинар: 

Трибине: 

Конференција: 

Симпозијум: 

За остале чланове Стручног већа планирано стручно усавршавање налази се у 

Плану рада стручног већа разредне наставе. 

 

 

5. 7. План рада Стручног већа  природних наука 3 (ТИО, физика, 

рачунарство и информатика 

План рада Стручног већа  природних наука 3 

 

Чланови стручног већа су Марко Петровић, Теодора Савић, Драгана Косановић 

Младеновски,Бојан Благојевић, Дубравка Шојат, Мирјана Кураица, Александра 

Дамјанац, Жана Перић, Катарина Павловић 

Руководилац Стручног већа  – Марко Петровић 

 

САДРЖАЈ РАДА 
 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 
 

РЕАЛИЗАТОР 

 

Разматрање, 

усаглашавање и 

усвајање годишњих и 

оперативних планова 

договор 
септембар, 

2021. 

Сви чланови 

Договор о набавци 

наставних средстава 
договор 

септембар, 

2021. 
Сви чланови 

Ажурирање сајта 

школе 
договор 

септембар, 

2021. 
Теодора Савић 

Догов о учешћу на 

семинарима 
договор 

септембар, 

2021. 

Сви чланови 

Договор о 

задужењима по 
договор 

септембар, 

2021. 

Марко Петровић-

мултидисциплинарна 
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секцијама секција, машинска секција 

Александра Дамјанац-авио 

моделарство, домаћинство 

Теодора Савић-

мултимедијалне 

презентације, програмирање 

Бојан Благојевић-филм, 

програмирање 

Уређење паноа и 

витрина 
анализа 

октобар, 

2021. 
Сви чланови 

Посета музеју 

ваздухопловства 
анализа 

новембар, 

2021. 
Сви чланови 

Огледни час- 

Примена рачунарске 

апликације за 

уређење стана према 

сопственој идеји- 

Envisioneer Express-6. 

разред 

предавање 
децембар, 

2021. 

Александра Дамјанац 

Огледни час-Подела, 

врсте и 

карактеристике 

грађевинских 

материјала-6. разред 

предавање 
јануар, 

2022. 

Марко Петровић 

Договор о 

реализацији 

општинског 

такмичења из физике 

и информатике и 

рачунарства 

договор 
фебруар, 

2022. 

Сви чланови 

Договор о 

реализацији градског 

такмичења из физике 

и информатике и 

рачунарства 

договор 
март, 

2022. 

Сви чланови 

Договор о 

реализацији 

општинског 

такмичења из физике 

и информатике и 

рачунарства 

договор 

март, 

2022. 

Сви чланови 

Договор о 

реализацији 

општинског 

такмичења из 

технике и 

технологије 

договор 
март, 

2022. 

Сви чланови 

Огледни час-Сила 

потиска у течностима 

и гасовима 

предавање 
март, 

2022. 

Мирјана Кураица, 

Дубравка Шојат 
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Архимедов закон 

Посета сајму 

грађевинарства 
анализа 

април, 

2022. 

Сви чланови 

Договор о 

реализацији градског 

такмичења из 

технике и 

технологије 

договор 
мај, 

2022. 

Сви чланови 

Посета сајму технике 
анализа 

мај, 

2022. 
Сви чланови 

Огледни час-

Коришћење 

интерфејса за 

управљање помоћу 

рачунара-микробит 

(8. разред) 

предавање 
мај, 

2022. 

Теодора Савић 

Извештаји са 

одржаних семинара анализа 
јун, 

2022. 

Сви чланови 

Подношење 

годишњег извештаја 

о раду Стручног већа 
договор 

јун, 

2022. 

Сви чланови 

Усвајање и 

доношење годишњег 

програма рада 

Стручног већа за 

школску 2022/2023. 

годину 

договор 
јун, 

2022. 

Сви чланови 

 

Стручно усавршавање: 

Семинар:- републички семинари из физике 

       - дигитална учионица (2234)-онлајн обука за наставнике основне 

школе 

        -предузетништво и производња у настави технике и технологије (КБ 

798,  

         К1, П3) 

       -интерфејс, роботика и предузетништво у настави (КБ 807, К2, П1 ) 

Трибине: 

Конференција: 

Симпозијум: 

За остале чланове Стручног већа планирано стручно усавршавање налази се у 

Плану рада стручног већа разредне наставе. 
 

 

5.8 План рада Стручног већа ликовне и музичке културе 
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МЕСЕЦ 

 

АКТИВНОСТ 

 

МЕСТО 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Пријем нових чланова у 

ликовну секцију.Обилазак 

изложбе  или  виртуелна 

изложба. 

Избор чланова хора 

уколико дозволи 

епидемиолошка ситуација 

Школа Наставник муз. и 

лик. културе 

ОКТОБАР Изложба радова у холу школе.   школа Наст. ликовне 

културе 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Посета музеју (Музеј 

савремене уметности или 

Народни музеј). Израда 

новогодишњих украса са 

петацима. Увођење млађих 

разреда у пројекат Нова 

година. 

  Народни музеј Наст. музичке и 

ликовне културе 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Припрема сценографије за 

Светосавску академију 

 

Школа 

             

Наст. ликовне и  

музицке културе 

Наст. музичке 

културе 

ЈАНУАР Светосавска академија Школа Сви чланови 

 

ФЕБРУАР 

Школско такмичење за 

најбољу карикатуру „Мали 

Пјер“ 

 Наст. ликовне 

културе 

 

 

МАРТ 

 Израда радова за ликовне 

конкурсе и такмичења 

Посета Београдској 

филхармонији (четврти и пети 

разреди). 

Школа 

Београдска 

филхармонија 

Наст. ликовне 

културе 

Наст. музуичке 

културе 

АПРИЛ Обележавање Ускрса, рад са 

петацима. Припрема 

сценографије и програма  за 

Школа Наст. ликовне 

културе 

Наст. музичке 
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Дан школе,  културе 

МАЈ Приредба поводом Дана школе  Школа Актив ликовне и 

музичке културе 

ЈУН Изложба ликовних  радова у 

холу школе 

Школа Наст. ликовне 

културе 

Током 

школске 

године 

Teaching About Life and 

Emotional Skills (T.A.L.E.S.), 

(ЕРАЗМУС+,  К229 пројекат) 

 

Учешће у пројекту Никола Алексић 

Михајло Цветковић 

Током 

школске 

године 

Creating  Of  Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary, 

CODE:STEAM (ЕРАЗМУС+,  

К229 пројекат) 

 

Учешће у пројекту Никола Алексић 

Михајло Цветковић 

             

 

 

5.9. План рада Стручног већа Физичког васпитања 

 

 

Активност 

 

Време 

Начин 

реализац. 

Носиоци и 

сарадници 

Састанак чланова Стручног већа и 

договор о набавци средстава 

 
Септ.  

 2021. 

 

. 

 

 

Договор 

 

СВФВ 

Формирање секција  СВФВ 

Анализа такмичарског календара  СВФВ 

Уређење кабинета и справарнице  

 

Наставници  ф.в 

Првенство школе у малом фудбалу  

Октобар 

2021.  

 

 

Толимир Д. 

Војновић И. 

Првенство општине у малом фудбалу  СВФВ 

Недеља школског спорта  СВФВ 

Првенство школе у кошарци  

Новем. 

2021. 

 Гајић М. 

Првенство општине у кошарци  СВФВ 

Састанак актива стручног већа 

 

Угледни час 

Наставна јединица: Одбојка-доњи сервис 

Извештај Наставници ф.в. 

 Војновић И. 

Првенство школе у одбојци  
Децемб. 

2021. 

 Војновић И. 

Првенство општине у одбојци                                                  СВФВ 
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Састанак актива стручног већа 

на крају првог полугодишта и сумирање 

постигнутих резултата 

 

Јануар 

2022. 

Извештај Наставници ф.в. 

Првенство школе у савладавању 

гимнастичког полигона 

 

Фебруар 

2022.  

 

 

 

 САФВ 

Угледни час  

Наставна јединица:Гимнастика-примена 

гимнастичког полигона у настави ф.в. 

 Толимир Д. 

Стручно усавршавање, посета 

семинарима 

 

Март 

2022. 

 

           

         СВФВ 

Угледни час 

Наставна јединица: Вођење и шутирање 

лопте кроз кошаркашки полигон 

 Гајић М. 

Састанак актива стручног већа и анализа 

постигнутих резултата на такмичењима 

 

Април  

2022.  

Извештај Наставници ф.в. 

Првенство школе у рукомету  Гајић М. 

Првенство општине у рукомету           Наставници ф.в. 

Првенство школе у атлетици  Толимир Д. 

Првенство општине у атлетици  
Мај 

2022. 

 Наставници ф.в. 

Спортска такмичења поводом дана школе 

Недења школског спорта 

 

 

СВФВ 

Састанак стручног већа ф.в.  
Јун 

2022. 

Извештај и 

анализа 

СВФВ 

Састанак стручног већа ф.в. Извештај, 

Анализа и 

договор 

СВФВ општине 

Земун 

Састанак стручног већа ф.в.  
Aв г у с 

т 2022. 

Договор СВФВ 

 

 

5.10. Годишњи план рада EРАЗМУС+ и еTwinning тима школе 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Доношење плана рада тима за 

шкoлску 2021/22. годину 

 

Чланови тима 

 

Септембар  

 

Евиденција тима, ГПРШ 

Укључивање ученика и 

наставника у ЕРАЗМУС+ 

пројекте 

 

Чланови тима 

Септембар 

-октобар 

 

Евиденција тима 

Промоција ЕРАЗМУС+ 

пројеката  

1. 1. Teaching About Life and 

Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

                                                     
2. Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

 

 

Евиденција тима, Наставничко 

веће, ГПРШ 
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Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

 

3. Future Narratives 

Представљање ЕРАЗМУС+ 

пројектних активности за шк. 

2021/22. годину 

 

 

Александра 

Даниловић 

 

Септембар 

 

Евиденција тима, стручних 

већа, Наставничко веће, 

Школски одбор, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 

 

Промоција еTwinning-a у 

школи 

 

Чланови тима 

 

Током шк. 

године 

Школски одбор, Савет 

родитеља, Наставничко веће,  

Стручна већа, Евиденција 

тима, 

Ученички парламент 

Годишња еTwinning 

конференција  

Ивана Пушица 

Александра 

Даниловић 

Током шк. 

године 

 

 

Сертификат 

Укључивање нових 

наставника у еTwinning 

 

Чланови тима 

Септембар 

/ Октобар 

 

Евиденција тима 

Укључивање ученика и 

наставника у еTwinning 

пројекте 

 

Чланови тима 

Током 

школске 

године 

 

Project Label (eTwinning 

портал) 

Еразмус дани 2021. Чланови оба 

ЕРАЗМУС+ 

пројектна тима 

14-16. 

октобар 

Наставничко веће, 

Школски сајт, часопис  

Евиденција тима 

Стручно усавршавање на 

eTwinning порталу 

Чланови тима Током 

школске 

године 

eTwinning портфолио, 

сертификат 

Стручно усавршавање (обуке 

и семинари путем интернета) 

 

Чланови тима 

Током 

школске 

године 

 

eTwinning портал 

Инфо дан „ЕРАЗМУС+“ Чланови тима 

(најмање 2) 

Током 

школске 

године 

 

Извештај са догађаја 

 

Представљање пројекта 

Future Narratives 

Александра 

Даниловић, 

Представник 

Центра за 

урбани развој 

 

 

Септембар 

 

Директор, Наставничко веће, 

Ученици и родитељи VI2 

Припреме за мобилност у 

Турској у оквиру К2 пројекта 

Teaching About Life and 

Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима  

 

Септембар 

-октобар 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 

Припреме за мобилност у 

Турској у оквиру К2 пројекта 

Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима  

 

Током 

године* 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 

Упознавање родитеља, Савета 

родитеља и Школског одбора 

са Планом активности током 

 

Чланови  

ЕРАЗМУС+  

 

Септембар/

октобар 

 

Евиденција пројектног тима, 

Записник Савета родитеља, 
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мобилности ученика и 

наставника у Турској (окт.) 

тима Записник Школског одбора 

Мобилност наставника у 

оквиру пројекта  Future 

Narratives (Шпанија) 

Александра 

Даниловић 

Ивана Пушица 

2-

8.10.2021. 

Извештај о мобилности у 

Шпанији 

Прва мобилност  ученика и 

наставника у Турској који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Teaching About Life 

and Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.) 

 

Вођа пута 

 

24-30. 10. 

2021. 

 

 

Извештај о мобилности у 

Турској 

Прва мобилност  ученика и 

наставника у Турској који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

 

 

Вођа пута 

 

 

Током 

године* 

 

 

Извештај о мобилности у 

Турској 

Презентација ученика и 

наставника о посети школама    

у Турској 

Ученици и 

наставници 

Новембар/

Децембар 

 

Презентација 

 

Future Narratives 

Обука у школи за ученике (2-3 

дана) + обука за наставнике 

школе (1 дан) 

Реализација: 

Центар за 

урбани развој 

и Association 

of Cultural 

Heritage 

Education in 

Finland  

Организација 

у школи: 

Стево 

Јањанин, 

директор  

Новембар  Фотографије, извештај 

 

Дисеминација ЕРАЗМУС+ 

К229 пројеката 

 

Сви учесници 

мобилности 

 

Децембар 

Школски сајт, Ученички 

парламент, Стручно веће, 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор, 

школски часопис,... 

Припреме за 2. мобилност у 

Бугарској у оквиру К2 

пројекта Teaching About Life 

and Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.) 

 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима  

 

Током 

године* 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 

Упознавање родитеља, Савета 

родитеља и Школског одбора 

са Планом активности током  

мобилности ученика и 

наставника у Бугарској (март) 

 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима 

 

Септембар/

октобар 

Евиденција пројектног тима, 

Записник Савета родитеља, 

Записник Школског одбора 

Припреме за 2. мобилност у 

Румунији у оквиру К2 

пројекта Creating Of Digital 

 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

 

Током 

године* 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 
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Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

пројектног 

тима  

Упознавање родитеља, Савета 

родитеља и Школског одбора 

са Планом активности током 

мобилности ученика и 

наставника у Румунији (март) 

 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима 

 

Септембар/

октобар 

Евиденција пројектног тима, 

Записник Савета родитеља, 

Записник Школског одбора 

Друга мобилност  ученика и 

наставника у Бугарској који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Teaching About Life 

and Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.) 

  

 

 

Вођа пута 

 

 

Током 

године* 

 

 

Извештај о мобилности у 

Бугарској 

Друга мобилност  ученика и 

наставника у Румунији који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

 

 

Вођа пута 

 

 

Током 

године* 

 

 

Извештај о мобилности у 

Румунији 

Презентација ученика и 

наставника о посети школи у 

Бугарској 

 

Учесници 

мобилности 

Током 

године* 

 

Презентација/Изложба 

фотографија/видео 

 

Презентација ученика и 

наставника о посети школи у 

Румунији 

 

Учесници 

мобилности 

Током 

године* 

 

Презентација/Изложба 

фотографија/видео 

 

Дисеминација ЕРАЗМУС+ 

К229 пројеката 

Сви учесници 

мобилности 

Током 

године 

Школски сајт, Ученички 

парламент, Стручно веће, 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор, 

школски часопис,... 

Припреме за 3. мобилност у 

Грчкој у оквиру К2 пројекта 

Teaching About Life and 

Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима  

 

Током 

године* 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 

Организација састанка 

пројектних партнера током 

мобилност у Србији у оквиру 

К2 пројекта Creating Of 

Digital Environment : Stop 

Traditional Education 

Approach Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

Директор, 

Чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима и други 

наставници 

 

Током 

године* 

 

Записник ЕРАЗМУС+ 

пројектних тимова 

Трећа мобилност  ученика и 

наставника у Грчкој који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Teaching About Life 

 

 

Вођа пута 

 

 

Током 

године* 

 

 

Извештај о мобилности у 

Грчкој 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

71 

 

and Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.) 

  

Трећа мобилност  ученика и 

наставника у Србији који 

учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 

пројекту Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

 

Директор, 

Сви чланови 

ЕРАЗМУС+ 

пројектног 

тима 

 

 

Током 

године* 

 

 

Извештај о реализацији 

пројектних активности током 

трајања мобилности у Србији  

Изложба фотографија 

насталих током посете 

пројектних партнера нашој 

школи у оквиру ЕРАЗМУС+ 

пројекта Creating Of Digital 

Environment : Stop Traditional 

Education Approach 

Multidisciplinary 

(CODE:STEAM) 

 

Ученици и 

наставници 

 

 

Мај* 

 

Изложба фотографија 

 

Презентација ученика и 

наставника о посети школи у 

Грчкој 

 

Учесници 

мобилности 

 

Током 

године* 

 

Презентација/Изложба 

фотографија/видео 

 

Дисеминација ЕРАЗМУС+ 

К229 пројеката 

Сви учесници 

у мобилности 

Мај/Јун Школски сајт, Ученички 

парламент, Стручно веће, 

Наставничко веће, Савет 

родитеља, Школски одбор, 

школски часопис,... 

Future Narratives 

(продукти рада) 

 

Александра 

Даниловић / 

Ивана Пушица 

Током 

године 

Фотографије, видео 

записи,изложба, 

Школски сајт 

Извештај о реализацији 

ЕРАЗМУС+ К229 пројектима 

у нашој школи у току школске 

2020/21. године 

 

Александра 

Даниловић 

 

Јун 

 

Наставничко веће, Ученички 

парламент, Савет родитеља, 

Школски одбор 

Презентовање eTwinning 

пројеката као примера добре 

праксе 

Чланови тима Током 

школске 

године 

Евиденција тима/Стручних 

већа 

Прилози о реализацији 

различитих eTwinning 

пројеката у току шк. године за 

шк. часопис 

 

Ученици и 

наставници. 

 

До 20. 

априла 

 

Школски часопис 

Акредитовани програми 

eTwinning за почетнике- 

први кораци, Кат. број 439, 

П1, Компет. за поучавање и 

учење; 

 

Ка квалитетним eTwinning 

пројектима у циљу 

унапређења коришћења 

ИКТ-а у настави, Кат. број 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници  

 

 

 

 

 

 

 

Током шк. 

године 

 

 

 

 

 

 

Евиденција тима, 

Извештај о сталном стручном 

усавршавању 
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461, П1, Компет. за поучавање 

и учење; 

 

Употреба ИКТ алата у циљу 

унапређења наставе, Кат. број 

591, П1, Комп. за поучавање и 

учење; 

Евалуација рада и степена 

остварености планираних 

активности 

 

Чланови тима 

 

Јун 

Евиденција тима, 

Извештај о раду школе 

 

 

5.11. ПРОГРАМ МОБИЛНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ТУРСКОЈ 

 

Студијска посета (у даљем тексту: мобилност ученика и наставника) се 

организује како би се подигао ниво знања и разумевања учесника о животу, 

школовању, раду, културној баштини (Позориште сенки и лутака и начини 

приповедања) у Турској као и начинима развијања емпатије код ученика. 

 

Мобилност 3 ученика + 2 наставника се реализује у школи Ozel Akhisar Koleji 

Ortaokulu (тур. Akhisar Ozel Egitim Hizmetleri AS) 
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САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

• Образовно васпитни циљеви и задаци програма мобилности током посете 

школи Ozel Akhisar Koleji Ortaokuluу Турској 

• Садржаји којима се постављени циљеви остварују  

• Планирани обухват ученика и наставника 

• Носиоци предвиђених садржаја и активности 

• Трајање посете 

• Путни правци 

• Техничка организација и начин финансирања 

• План активности ученика и наставника за време путовања 
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ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОСЕТЕ ШКОЛИ У ТУРСКОЈ 

Циљеви организовања мобилности:  

• проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у новом 

друштвеном окружењу; 

• социјализација ученика и стицање искуства о школском систему 

образовања у Турској, новој школској средини и њеним специфичностима, 

уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, 

окружењу и културном наслеђу свога и других народа; 

• стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина 

живота и организовања и коришћења слободног времена; 

• очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 

ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја; 

развијање емпатије  

• развијање позитивних односа према интернационалним, културним и 

естетским вредностима. 

• Задаци посете остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпиног рада и школског програма и саставни су део 

годишњег плана рада школе.  

 

Задаци који се остварују реализацијом студијске посете су :  

• побољшање социјалних вештина и развијање емпатије код ученика;  

• задовољавање основних дечјих потреба за истраживање и учење кроз 

дружење и сарадњу са ученицима из партнерских земаља ( Турске, Грчке, 

Бугарске, Литваније и Румуније);  

• очување природне дечије радозналости за откривање новог као и 

подстицање креативноати,  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 потребама заштите, неговања, чувања и унапређивања 

природне и животне средине и изграђивања еколошких навика;  

• упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и 

лепота Турске 

• упознавање са системом образовања, начином живота и рада људи у 

Турској;  

• развијање способности сналажења, тј. оријентисања у простору и времену;  
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• развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање 

самосталностиу обављању личне хигијене и бриге о себи;  

• разумевање и уважавање различитости међу појединцима;  

• подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима кроз одговарајуће активности.  

 

САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ 

Садржаји студијске посете остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег 

плана рада школе.  

Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)  

Енглески језик: Унапређивање језичких вештина  

Математика: Обрада података 

Музичка култура: Певање и свирање песама  

Српски језик: Народно стваралаштво 

Информатика и рачунарство: Web 2.0 алати; Безбедност на интернету 

Грађанско васпитање: Радионице на тему предрасуде и стереотипи 

Природа и друштво: Осећања (лична и других људи) 

Додатне активности су подељене у три основна сегмента:  

1) културно наслеђе других народа (посета музеја, галерија, споменика,...) 

2) спорт, рекреација –јачање свести о потреби за физичком активношћу кроз коју 

се гради тимски дух. 

3) природа и здрав живот-боравак деце на ваздуху, конзумирање здраве хране и 

развој љубави према природи  

• здравствено хигијенске активности, друштвено корисне активности ( 

хигијенско и естетско уређење) 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА 

На мобилност ће бити упућено 3 ученика и 2 наставника/стручних сарадника. 

Наставници: Александра Даниловић (координатор за нашу школу) + 1 

наставник/стручни сарадник/директор/помоћник директора 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ  
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Наставаници и ученици који се упућују на мобилност у Турску. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПОСЕТЕ   

 

Планирано је да посета траје од 24-30.10. 2021. уколико буду повољне 

епидемиолошке прилике у партнерским земљама. У супротном тим координатора 

из свих школа ће донети одлуку о померању термина  мобилности. 

 

 

ПУТНИ ПРАВЦИ  

 

Београд – Измир – Акхисар – Измир – Београд 

Током мобилности биће реализован и један једнодневни излет (Ефес/Бурса) као 

део планираних пројектних активности  

 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА  

 

За куповину авионских карата и организацију путовања (резервација хотела, 

трансфер од/до аеродрома) задужени су наставници који се упућују на 

мобилност. 

Мобилност се финансира из средстава ЕУ кроз програм Еразмус +  К229 пројекат 

Teaching About Life and Emotional Skills (T.A.L.E.S.)       2020-1-LT01-KA229-

077876 
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5.11.1. План активности ученика и наставника за време путовања 

Школа домаћин: Ozel Akhisar Koleji Ortaokulu, Turkey  Organisation ID  

E10056129) (Akhisar Ozel Egitim Hizmetleri AS, National ID 0250053115 ) 

  
 

ID 

Тип активности 

 

 

Опис 

C1 Краткорочна 

размена групе 

ученика 

Позориште сенки/лутака и друштвена емпатија 

P11 Посета Наслов: Представљање културног наслеђа и историјских 

знаменитости 

* Врста: Посета - Биће реализовано током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: 

Древни град Сардис, главни град Лидаје-где је новац први пут 

пронађен, посета Салихлија Боздага, антиквитет Акхисар 

Посета локалитету, посета музеју Акхисар. 

Циљ је боље упознати партнере, доћи до културног наслеђа и 

естетике, ресурса и 

информације о прошлости. 

P10 Посета Наслов: Посете локалним властима; 

* Врста: Посета - Биће реализовано током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: Посета управи полиције, општини, 

Националној управи за образовање, гувернеру округа биће 

организована. Циљ је да позитивно утиче на гледиште 

пројеката ЕУ за пружање подршке и проширење пројекта. 

P9 Семинар Наслов: Недостатак емпатине и вршњачко малтретирање 

* Тип: Семинар - Биће спроведен током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: 

Семинару ће присуствовати наставници и администратори. 

Циљ му је да подржи борбу против ових проблема у школама 

доприносећи професионалном развоју и образовању 

наставника. 

P8 Радионица Наслов: Откривање CLIL методе 

* Тип: Радионица - Биће реализовано током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: 

Радионица је намењена наставницима; то је практична CLIL 

лекција у учионици на којој ће наставници присуствовати. 

Планира се повећање знања и искуства препознавањем 

методологије обуке и учешће у студији случаја и примерна 

демонстрација методе. CLIL је нови приступ у настави 

страног језика, не као самосталан задатак, већ током 

„нормалног“ лекцију, на пример математику, физику или 

историју која се предаје на овом језику. 

P7 Радионица Наслов: Ручно израђене фигуре Позоришта сенки 

* Тип: Радионица - Биће реализовано током ЛТТ састанка у 

Турској 
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* Напомене и циљеви: 

Радионица за прављење лутака, са фигурама направљеним од 

папира. Биће снимљене кратке анимације са луткама које ће 

ученици током радионице направити и осмислити. Најбоље 

лутке и дијалози могу се користити и за главни догађај 

„Карагиоз и станодавац “ емисију. Учесници ће развијати 

знање страних језика. Групни рад има за циљ повећање 

вештина толеранције и комуникације, развој емпатије и 

способности прилагођавања. Такође развија и друге вештине 

као што су хармонична сарадња и др. Такође повећава свест о 

емпатији, толеранцији и избегавању вршњачког 

малтретирања. 

P6 Представа Назив: Карагоз и станодавац 

* Тип: Догађај - Биће имплементиран током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: 

Као земља домаћин, Турска ће припремити представу у сенци 

о недостатку емпатије и питањима малтретирања. Прича ће 

говорити о станодавцу и његовим поданицима и садржаће 

питања попут недостатка емпатије и малтретирања. Ученици, 

наставници и особље имаће прилику да подигну своје 

свест о овим питањима на разигран начин. 

P5 Активност Назив: Презентација „На чијој сам страни?“ (на енг. језику 

мини-пројекат) 

* Тип: Догађај - Биће имплементиран током ЛТТ састанка у 

Турској 

* Напомене и циљеви: 

Учениции сваке земље представиће резултате рада у 

претходном кварталу на пројекту „На чијој сам страни?" 

Ученици ће користити енглески језик за представљање 

резултата у својим школама. Очекујемо да ће ученици имати 

користи од јавног излагања, стећи нове друштвене вештине, 

побољшати комуникацију на енглеском језику и постати 

чланови тима у развоју који ће им дати прилику за нова 

познанства и склапање нових пријатељстава. 

 

5.12 План рада eTwinning клуба за шк. 2021/22. годину 

 
Активности 

Активности у 
образовно 

васпитном раду 

Начини и 
поступци 

реализације 

Циљеви и задаци 
садржаја 
програма 

С
еп

те
м

б
ар

 

Укључивање ученика и 
наставника у ЕРАЗМУС+ 
пројекте и eTwinning 
пројекте 

 презентација 

Информисати 
ученике и наст. 
о могућностима 

учешћа у 
пројектима 

Промоција ЕРАЗМУС+ 
пројеката  

2. 1. Teaching About Life and 
Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 
                                                     
2. Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 

информисање презентација 
Упознати ученике 

са  пројектним 
активностима 
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Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 
 
3. Future Narratives 

С
еп

те
м

б
ар

 -
 о

кт
о

б
ар

 

Упознавање  ученика са 
eTwinning платформом 

- активно слушање 
-учешће у 
разговору 
-гледање 

илустрација и 
графикона 

- читање текстова 
-анализа стрипа 

или филма 
- прикупљање 
информација и 

података 
- анализа, 

селекција и 
презентовање 
прикупљених 

података 
 
 
 
 

Језичка припрема 
ученика и 

наставника за 
мобилнострипрема 

-наративна 
-дијалошка 
-илустративна 
-текстуална 
 

- поуларизација 
еTwinning-a 

- упознавање са 
Твинспејсом 
- развијање 

интересовања 
код ученика за 

овај начин учења 
-развијање 
критичког 
мишљења 
-развијање 

маште и 
креативности 
- развијање 
дигиталних 

вештина 
 

Учешће у eTwinning 
пројекту/има 

Шта је eTwinning пројекат ? 

Алати Твинспејса 

Еразмус дани 2021.  (14-
16.10.2021.) 

Упознавање родитеља, 
Савета родитеља и Школског 
одбора са Планом 
активности током 
мобилности ученика и 
наставника у Турској (нов.) 

Припреме за мобилност у 
Турској у оквиру К2 пројекта 
Teaching About Life and 
Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

Припреме за мобилност у 
Турској у оквиру К2 пројекта 
Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

О
кт

о
б

ар
 -

 Н
о

ве
м

б
ар

 

Прва мобилност  ученика и 
наставника у Турској који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Teaching About Life 
and Emotional Skills 
(T.A.L.E.S.) 
 Планирано 17-23.10.2021. 

Прва мобилност  ученика и 
наставника у Турској који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

Припреме за 2. мобилност у 
Бугарској у оквиру К2 
пројекта Teaching About Life 
and Emotional Skills 
(T.A.L.E.S.) 

Н
о

ве
м

б
ар

 
- 

д
ец

ем
б

ар
 

Презентација ученика и 

наставника о посети 

школама    у Турској 

 
Дисеминација ЕРАЗМУС+ 
К229 пројеката 
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Друга мобилност у Бугарској 
у оквиру К2 пројекта 
Teaching About Life and 
Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 

Future Narratives (обука за 
ученике) 

Д
ец

ем
б

ар
 2

0
2

1
. –

 М
ар

т 
2

0
2

2
. 

Упознавање родитеља, 
Савета родитеља и Школског 
одбора са Планом 
активности током  
мобилности ученика и 
наставника у Бугарској (март) 

Припреме за 2. мобилност у 
Румунији у оквиру К2 
пројекта Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

Језичка припрема 
ученика и 

наставника за 
мобилнострипрема 

 Информисати 
ученике и наст. 

 

Презентација о другој 
мобилности  ученика и 
наставника у Бугарској који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Teaching About Life 
and Emotional Skills 
(T.A.L.E.S.) 

 Презентација и 
изложба 

Упознати са 

резултатима 

мобилности у 

Бугарској  

М
ар

т 

Упознавање родитеља, 
Савета родитеља и Школског 
одбора са Планом 
активности током 
мобилности ученика и 
наставника у Румунији (март) 

   

Друга мобилност  ученика и 
наставника у Румунији који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

Реализација 
планираних 
пројектних 
активности 

  

Презентација ученика и 
наставника о посети школи у 
Румунији 

 Презентација 
/изложба 

Упознати са 
резултатима 

мобилности у 
Румунији 

А
п

р
и

л
 -

 М
ај

 

Дисеминација ЕРАЗМУС+ 
К229 пројеката 

Наст. веће, Савет 
родитеља, школски 

одбор, Ученички 
парламент 

  

Припреме за 3. мобилност у 
Грчкој у оквиру К2 пројекта 
Teaching About Life and 
Emotional Skills (T.A.L.E.S.) 
 

Језичка припрема 
ученика и 

наставника за 
мобилнострипрема 

  

Мај Организација састанка 
пројектних партнера током 
мобилност у Србији у оквиру 
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К2 пројекта Creating Of 
Digital Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

М
ај

  

Трећа мобилност  ученика и 
наставника у Грчкој који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Teaching About Life 
and Emotional Skills 
(T.A.L.E.S.) 

Реализација 
планираних 
пројектних 
активности 

  

Трећа мобилност  ученика и 
наставника у Србији који 
учествују у  ЕРАЗМУС+ К229 
пројекту Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

Реализација 
планираних 
пројектних 
активности 

 Организовати 
планиране 

активности према 
утврђеном 
распореду 

Изложба фотографија 
насталих током посете 
пројектних партнера нашој 
школи у оквиру ЕРАЗМУС+ 
пројекта Creating Of Digital 
Environment : Stop 
Traditional Education 
Approach Multidisciplinary 
(CODE:STEAM) 

Поводом дана 
школе направити 

изложбу 
фотографија 

насталих током 
пројектних 
активности 

изложба Показати 
резултате и 

продукте рада 
ученика и 

наставника током 
мобилности у 
Србији (нашој 

школи) 

Презентација ученика и 
наставника о посети школи у 
Грчкој 

 презнтација Упознати са 
резултатима 

мобилности у 
Грчкој 

То
ко

м
 ц

ел
е 

ш
ко

л
ск

е 
 

го
д

и
н

е
 

Дисеминација ЕРАЗМУС+ 
К229 пројеката 

Наст. веће, Савет 
родитеља, школски 
одбор, Ученички 
парламент 

  

Презентовање eTwinning 
пројеката као примера 
добре праксе 

Стручна већа 
Савет родитеља 

  

Пројектне активности     

Уређивање школског 
eTwinning сајта 

  Ажурирати сајт 

Ју
н

 

Евалуација рада клуба током 
шк. 2020/21. године 

  Проценити рад  и 
учинак 

Извештај о реализацији 
eTwinniong и ЕРАЗМУС+ К229 
пројектима у нашој школи у 
току школске 2020/21. 
године 

Наст. веће, 
Савет родитеља, 
Школски одбор 

 Сумирати 
резултате 

остварене током 
шк. 2021/22. 

године 

               

Руководилац радом секције        

             Александра Даниловић 
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6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

6.1. План рада одељењских већа  првог  циклуса  основног образовања  

 

6.1.1. Први разред   
 

Одељење 1/1,2,3,4 . Учитељице:  Весна Бољановић, Бојана Јањанин, Горанка Дерета, Биљана Поповић, вероучитељка  Драгана 

Кончаревић, професор енглеског језика Аница Милетић 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

 
Усвајање планова писмених и контролних 

задатака 
Седница,састанак, 

С
еп

те
м

б
ар

  

чланови ОВ 

 

Идентификација ученика за допунску, 

додатни рад и слободне активности – у 

сарадњи са стручном службом 

тестирање чланови ОВ  

 
Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 
анализа 

Новембар 

одељ.старешина чланови 

ОВ 

 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
договор 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

 Здравствена заштита ученика 
систематски 

прегледи 
Током  године лекари ДЗ 

 

 

Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и предлози за 

похвале и дисциплинске мере ученика 

анализа 

Д
ец

ем
б

ар
  

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 

Размена искустава учитеља о 

карактеристичним проблемима у одељењу 

и својствима ученика 

Договор 

 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
договор чланови ОВ 
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Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

анализа чланови ОВ 

 
Размена искуства и подстицање ученика на 

самосталан рад 

анализа,  

одељењски час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

 

Адаптација ученика на разредну наставу, 

извештај вежбе графомоторике- 

наставници и стручна служба 

анализа 

одељењски 

старешина,стручна 

служба 

 
Анализа успеха и дисциплине, реализације 

часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2021.год 
чланови ОВ 

 Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

 
Планирање и реализација посете биоскопу 

или позоришту 
посета Март 2021.год. одељењски старешина 

 Огледни часови     током године предметни наставници 

 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 
седница 

А
п

р
и

л
 

2
0
2

1
.г

о
д

. 

чланови ОВ 

 Припрема прославе Дана школе седница чланови  

 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 
седница 

Ју
н

 2
0
2
1

.г
о
д

. чланови ОВ 

 

Реализација допунске и додатне наставе, 

слободних активности, наставног плана и 

приграма 

седница чланови ОВ 

 Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.1.2. Други разред 

 

Одељење 2/1,2,3,4,5–учитељице Драгана Ђурић, Божица Вукадиновић Самарџија,Милена Живковић,  Татјана Бабић,Јелена Шарац, 

вероучитељка Драгана Кончаревић, професор енглеског језика Наташа Ласан 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

 
Усвајање планова писмених и контролних 

задатака 
Седница,састанак, 

С
еп

те
м

б
ар

 

чланови ОВ 

 

Идентификација ученика за допунску, додатни 

рад и слободне активности – у сарадњи са 

стручном службом 

тестирање чланови ОВ  

 
Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 
анализа 

Н
о
в
ем

б
а

р
 

одељ.старешина чланови 

ОВ 

 
Припрема за родитељски састанак- термини и 

садржај 
договор 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

 Здравствена заштита ученика 
систематски 

прегледи 
Током  године лекари ДЗ 

 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта и предлози за похвале и 

дисциплинске мере ученика 

анализа 

Д
ец

ем
б

ар
  

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 

Размена искустава учитеља о 

карактеристичним проблемима у одељењу и 

својствима ученика 

Договор 

 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 Родитељски састанци- дневни ред и термини договор чланови ОВ 

 

Реализација плана рада допунске, слободних 

активности, плана рада  разредног старешине и 

одељењске заједнице ученика 

анализа чланови ОВ 

 
Размена искуства и подстицање ученика на 

самосталан рад 

анализа, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

 Анализа успеха и дисциплине, реализације седница Фебруар 2022. чланови ОВ 
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часова, изостанака 

 Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

 
Планирање и реализација посете биоскопу или 

позоришту 
посета Март . одељењски старешина 

 Огледни часови     током године предметни наставници 

 
Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 
седница 

А
п

р
и

л
  чланови ОВ 

 Припрема прославе Дана школе седница чланови  

 
Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

другог полугодишта 
седница 

Ју
н

  

чланови ОВ 

 

Реализација допунске и додатне наставе, 

слободних активности, наставног плана и 

приграма 

седница чланови ОВ 

 Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.1.3. Трећи разред 

 

Одељење 3/1,2,3,4,5  -учитељице Дуња Трајковић, Моравка Миловановић Ивановић, Катарина Павловић, Жана Перић,  вероучитељка 

Драгана Кончаревић, професор енглеског језика  Ласан Наташа 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

 
Усвајање планова писмених и 

контролних задатака 
Седница,састанак, 

С
еп

те
м

б
ар

 

2
0
2
1
 

чланови ОВ 

 

Идентификација ученика за 

допунску, додатни рад и слободне 

активности – у сарадњи са стручном 

службом 

тестирање чланови ОВ  

 
Анализа успеха и владања на крају 

првог тромесечја 
анализа 

Н
о
в
ем

б
а

р
  

одељ.старешина чланови 

ОВ 

 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
договор 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

 Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог полугодишта 

и предлози за похвале и 

дисциплинске мере ученика 

анализа 

Д
ец

ем
б

ар
  

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 

Размена искустава учитеља о 

карактеристичним проблемима у 

одељењу и својствима ученика 

Договор 

 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
договор чланови ОВ 

 

Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

анализа чланови ОВ 
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Размена искуства и подстицање 

ученика на самосталан рад 

анализа, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2022.год 
чланови ОВ 

 Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

 
Планирање и реализација посете 

биоскопу или позоришту 
посета Март . одељењски старешина 

 Огледни часови     током године предметни наставници 

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

седница 

А
п

р
и

л
  чланови ОВ 

 Припрема прославе Дана школе седница чланови  

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта 

седница 

Ју
н

 2
0
2
2

.г
о
д

. 

чланови ОВ 

 

Реализација допунске и додатне 

наставе, слободних активности, 

наставног плана и приграма 

седница чланови ОВ 

 Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.1.4. Четврти разред 

 

Одељење 4/1,2,3,4,5 -   учитељице  Весна Вуковић, Марина Мркојевић, Зорица Бура, Зорана Плавшић ,Татјана 
Јефтић,вероучитељка Драгана Кончаревић, професор енглеског језика  Валерија Вујовић. 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације 
Време 

реализације 
Носиоци 

1. 
Усвајање планова писмених и контролних 

задатака 
Седница,састанак, 

С
еп

те
м

б
ар

 

2
0
2
1
. 

чланови ОВ 

2. 

Идентификација ученика за допунску, 

додатни рад и слободне активности – у 

сарадњи са стручном службом 

тестирање чланови ОВ  

3. 
Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 
анализа 

Н
о
в
ем

б
а

р
  

одељ.старешина чланови 

ОВ 

4. 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
договор 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

5. Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

6. 

Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и предлози за 

похвале и дисциплинске мере ученика 

анализа 

Д
ец

ем
б

ар
  

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

 

 

7. 

 

Размена искустава учитеља о 

карактеристичним проблемима у одељењу 

и својствима ученика 

Договор 

 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

8. 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
договор чланови ОВ 

9. 
Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  
анализа чланови ОВ 
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разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

10. 
Размена искуства и подстицање ученика 

на самосталан рад 

анализа, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

11. 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2021.год 
чланови ОВ 

12. Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

13. 
Планирање и реализација посете биоскопу 

или позоришту 
посета Март  одељењски старешина 

14. Огледни часови     током године предметни наставници 

15. 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 
седница 

А
п

р
и

л
  чланови ОВ 

16. Припрема прославе Дана школе седница чланови  

17. 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 
седница 

Ју
н

 2
0
2
2

.г
о
д

. 

чланови ОВ 

18. 

Реализација допунске и додатне наставе, 

слободних активности, наставног плана и 

приграма 

седница чланови ОВ 

19. Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.2. План рада одељенских  већа другог  циклуса  основног образовања 

 

6.2.1. Пети разред  

 

Одељење 5/1,2,3,4,5 , одељењски старешина:  Марија Гавриловић, Дамјанац Александра, Вујовић Валериа и Милош Гајић. Одељењско 

веће чине: српски језик-Татјана Сојановић, Недјељка Димитријевић, математика-Анђелковић Милена, Гордана Главаш, Енглески 

језик-Валериа Вујовић, Гранцуски језик Марина Драгић, биологија-Младенка Јелић Топалић, Географија-Марија Гавриловић, Олгица 

Станојевић, историја-Весна Тишма, Љиљана Комазец, ТИО-Александра Дамјанац, Драгана Косановић Младановски , ликовна култура 

Никола Алексић, музичка култура Влатка Костић, физичка култура Данијела Толимир, Милош Гајић, информатика Теодора Савић, 

Бојан Благојевић, Верска настава Петар Петровић, грађанско васпитање Јасминка Пајић. 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације 
Време 

реализације 
Носиоци 

1. 
Усвајање планова писмених и контролних 

задатака 
договор 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0
2
1

. 

чланови ОВ 

2. Предлог реализације екскурзије ученика 
састанак представника 

родитеља, седница 

чланови ОВ, представници 

родитеља у одељењу 

3. 

Идентификација ученика за допунску, 

додатни рад и слободне активности – у 

сарадњи са стручном службом 

 

Адаптација ученика на предметну наставу 

договор 
одељ.старешина,чланови 

ОВ, стручни сарадници 

4. 
Анализа успеха и владања на крају првог 

тромесечја 
анализа 

О
к
то

б
ар

 

2
0
2
1
. одељ.старешина чланови ОВ 

5. 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
седница 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

6. 
Размена искуства разредних старешина и 

учитеља о карактеристичним проблемима  
седница Новембар  

чланови ОВ, стручни 

сарадници 
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у одељењу и својствима ученика 

7. 
Упитник за петаке, Како сам се снашао у 

петом разреду 
резултати психолог и педагог школе 

8. 
Подизање еколошке свести ученика и 

учешће у  еколошким радионицама 

радионице, еколошке 

акције 
Новембар  

Весна Васић, Александра 

Даниловић 

 

9. 
Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

 

 

10. 

 

Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта и предлози за 

похвале и дисциплинске мере ученика 

седница 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

11. 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
седница чланови ОВ 

12. 

Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

седница чланови ОВ 

13. 
Размена искуства и подстицање ученика 

на самосталан рад 

седница, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

14. 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2022.год 
чланови ОВ 

15. Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

16. 
Планирање и реализација посете биоскопу 

или позоришту 
посета Март 2022.год. одељењски старешина 

17. Огледни часови     током године предметни наставници 

18. 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 
седница 

А
п

р
и

л
  

чланови ОВ 

19. Припрема прославе Дана школе седница чланови  
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20. 
Утврђивање успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 
седница 

Ју
н

  

чланови ОВ 

21. Разматрање распореда припремне наставе Према планираном чланови ОВ 

22. 
Реализација допунске и додатне наставе, 

слободних активности, наставног плана и 

приграма 

седница чланови ОВ 

23. Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.2.2. Шести разред 

 

Одељење 6/1,2,3,4,5 - Одељенске старешине: Игор Војновић, Бранислава Савић Облешчук, Марина Драгић, Мирка Дабовић, Гордана 

Главаш 

 

Одељењско веће чине: српски језик Мирка Дабовић, Бранислава Савић Облешчук, математика Александра Даниловић, Гордана 

Главаш, енглески језик Ивана Пушица,француски језик Марина Драгић, Биологија- Младенка Јелић Топалић, Историја Љиљана 

Комазец, географија Марија Гавриловић, физика Мирјана Курајица, Тио Дубравка Шојат, Драгана Косановић Младеновски, Петровић 

Марко, Ликовна култура Никола Алексић, музичка култура Влатка Костић, Жарко Бунош, физичка култура Данијела Толимир, Игор 

Војновић, верска настава- Петар Петровић,  грађанско васпитање - Јасминка Пајић, информатика и рачунарство Теодора Савић, Бојан 

Благојевић. 

 

 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

1. 
Усвајање планова писмених и 

контролних задатака 
договор 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0
2
1

. чланови ОВ 

2. 
Предлог реализације екскурзије 

ученика 

састанак представника 

родитеља, седница 

чланови ОВ ,представници 

родитеља у одељењу 

3. 

Идентификација ученика за 

допунску, додатни рад и слободне 

активности – у сарадњи са стручном 

службом 

договор 
одељ.старешина,чланови 

ОВ, стручни сарадници 

4. 
Анализа успеха и владања на крају 

првог тромесечја 
анализа 

О
к
то

б
ар

 

2
0
2
1

 одељ.старешина чланови ОВ 

5. 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
седница 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

6. 
Размена искуства разредних 

старешина и учитеља о 
седница 

Н
о
в
е

м
б

ар
 

2
0
2
1
. 

чланови ОВ, стручни 

сарадници 
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карактеристичним проблемима  у 

одељењу и својствима ученика 

7. 
Подизање еколошке свести ученика 

и учешће у  еколошким радионицама 

радионице, еколошке 

акције 
Новембар 2021. 

Весна Васић, Александра 

Даниловић 

8. Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

9. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог полугодишта 

и предлози за похвале и 

дисциплинске мере ученика 

седница 

 

чланови ОВ , стручни 

сарадници 

10. 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
седница чланови ОВ 

11. 

Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

седница чланови ОВ 

12. 
Размена искуства и подстицање 

ученика на самосталан рад 

седница, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

13. 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2022.год 
чланови ОВ 

14. Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

15. 
Планирање и реализација посете 

биоскопу или позоришту 
посета Март 2022.год. одељењски старешина 

16. Огледни часови     током године предметни наставници 
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17. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

седница 

А
п

р
и

л
  

чланови ОВ 

18. Припрема прославе Дана школе седница чланови  

19. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта 

седница 

Ју
н

  

чланови ОВ 

20. 
Разматрање распореда припремне 

наставе 
Према планираном чланови ОВ 

21. 

Реализација допунске и додатне 

наставе, слободних активности, 

наставног плана и приграма 

седница чланови ОВ 

22. Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.2.3. Седти разред 

Одељење 7/1,2,3,4 - Одељенске старешине: Влатка Костић, Милена Анђелковић, Младенка Јелић Топалић, Ивана Пушица 
Одељењско веће чине: српски језик Татјана Стојановић, Недјељка Јокић, математика  Гордана Главаш, Милена Анђелковић,   енглески 

језик Аница Милетић, ликовна култура Никола Алексић , музичка култура – Влатка Костић,  историја-Љиљана Комазец , Весна 

Тишма, географија Марија Гавриловић, Олгица Стојановић,физика- Мирјана Кураица ,хемија Снежана Алимпић, биологија – Јована 

Ивановић, Младенка Јелић Топалић, техничко информатичко образовање-  Александра Дамјанац, Драгана Косановић Младеновски, 

Марко Петровић, физичко васпитање/изабрани спорт - Данијела Толимир , Игор Војновић, Милош Гајић, француски језик –Мирјана 

Новаковић,  верска настава- Петар Петровић,  грађанско васпитање Јасмика Пајић, информатика и рачунарство-Теодора Савић, Бојан 

Благојевић 

 

 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

1. 
Усвајање планова писмених и 

контролних задатака 
договор 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0
2
1

. чланови ОВ 

2. 
Предлог реализације екскурзије 

ученика 

састанак представника 

родитеља, седница 

чланови ОВ,представници 

родитеља у одељењу 

3. 

Идентификација ученика за 

допунску, додатни рад и слободне 

активности – у сарадњи са стручном 

службом 

договор 
одељ.старешина,чланови 

ОВ, стручни сарадници 

4. 
Анализа успеха и владања на крају 

првог тромесечја 
анализа 

О
к
то

б
ар

  

одељ.старешина чланови ОВ 

5. 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
седница 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

6. 

Размена искуства разредних 

старешина и учитеља о 

карактеристичним проблемима  у 

одељењу и својствима ученика 

седница 

Н
о
в
ем

б
ар

 

чланови ОВ, стручни 

сарадници 
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8. 
Подизање еколошке свести ученика 

и учешће у  еколошким радионицама 

радионице, еколошке 

акције 
Новембар 2021. 

Весна Васић, Александра 

Даниловић 

9. Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

 

 

10. 

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог полугодишта 

и предлози за похвале и 

дисциплинске мере ученика 

седница 

 

чланови ОВ, стручни 

сарадници 

11. 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
седница чланови ОВ 

12. 

Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

седница чланови ОВ 

13. 
Размена искуства и подстицање 

ученика на самосталан рад 

седница, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

14. 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2022.год 
чланови ОВ 

15. Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

16. 
Планирање и реализација посете 

биоскопу или позоришту 
посета Март 2022.год. одељењски старешина 

17. Огледни часови     током године предметни наставници 

18. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

седница 

А
п

р
и

л
  

 

чланови ОВ 

19. Припрема прославе Дана школе седница чланови  
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20. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта 

седница 

Ју
н

  
 

 

чланови ОВ 

21. 
Разматрање распореда припремне 

наставе 
Према планираном чланови ОВ 

22. 

Реализација допунске и додатне 

наставе, слободних активности, 

наставног плана и приграма 

седница чланови ОВ 

23. Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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6.2.4. Осми разред  

 

Одељење 8/1,2,3,4,5. Одељењско веће чине: Данијела Толимир, Весна Тишма, Олгица Станојевић, Снежана Велемир, Мирјана 

Новаковић, српски језик Недјељка Димитријевић, Татјана Стојановић , Александра Даниловић, Снежана Велемир, енглески језик –

Аница Милетић, Валериа Вујовић , ликовна култура Никола Алексић, Михајло Цветковић,  музичка култура – Влатка Костић, Жарко 

Бунош, историја-Весна Тишма, географија –Олгица Станојевић, физика Мирјана Курајица, ,  биологија – Јована Ивановић, хемија 

Снежана Алимпић, техничко информатичко образовање- Марко Петровић, Александра Дамјанац, физичко васпитање/изабрани спорт - 

Данијела Толимир , Игор Војновић, Милош Гајић , француски језик Мирјана Новаковић, верска настава- Петар Петровић,  грађанско 

васпитање Јасминка Пајић , информатика и рачунарство-Теодора Савић, Бојан Благојевић 
 

Ред.бр. Активности Начин реализације Време реализације Носиоци 

1. 
Усвајање планова писмених и 

контролних задатака 
седница 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0
2
1

. чланови ОВ 

2. 
Предлог реализације екскурзије 

ученикаи реализација екскурзија 

састанак представника 

родитеља, седница 

чланови ОВ ,представници 

родитеља у одељењу 

3. 

Идентификација ученика за 

допунску, додатни рад и слободне 

активности – у сарадњи са стручном 

службом 

седница 
одељ.старешина,чланови 

ОВ, стручни сарадници 

4. 
Анализа успеха и владања на крају 

првог тромесечја 
седница 

О
к
то

б
ар

 

2
0
2
1
. одељ.старешина чланови ОВ 

5. 
Припрема за родитељски састанак- 

термини и садржај 
седница 

одељењски старешина и 

чланови ОВ 

6. 

Размена искуства разредних 

старешина и учитеља о 

карактеристичним проблемима  у 

одељењу и својствима ученика 

седница 

Н
о
в
ем

б
ар

 2
0
2
1

. 

чланови ОВ, стручни 

сарадници 

7. 

Професионална оријентација 

 

 

тестирање психолог школе 

8. Подизање еколошке свести ученика радионице, еколошке Новембар 2021. Весна Васић, Александра 
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и учешће у  еколошким радионицама акције Даниловић 

9. 

 

 

Здравствена заштита ученика систематски прегледи Током  године лекари ДЗ 

10. Пробни тест тестирање 

Д
ец

ем
б

ар
 2

0
2
1

. 

Предметни наставници 

 

 

11. 

 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог полугодишта 

и предлози за похвале и 

дисциплинске мере ученика 

седница 
чланови ОВ , стручни 

сарадници 

12. 
Родитељски састанци- дневни ред и 

термини 
седница чланови ОВ 

13. 

Реализација плана рада допунске, 

слободних активности, плана рада  

разредног старешине и одељењске 

заједнице ученика 

седница чланови ОВ 

14. 
Размена искуства и подстицање 

ученика на самосталан рад 

седница, одељењски 

час 

одељењски старешина, 

чланови ОВ 

15. 

Дан даровања-ученици израђују 

скромне дарове и поклањају их једни 

другима  

радионица, одељењски 

час 
одељењски старешина 

16. 
Анализа успеха и дисциплине, 

реализације часова, изостанака 
седница 

Фебруар 2022.год 
чланови ОВ 

17. Размена искуства са семинара седница чланови ОВ 

18. 
Пројекат професионалне 

оријентације 
радионице континуирано 

одељењски старешина и пп 

служба 

19. 

Професионална оријентација 

ученика- интервју и представљање 

занимања  

одељењски час Март 2022.год. 
одељењски старешина, 

родитељи 

20. 
Планирање и реализација посете 

биоскопу или позоришту 
посета Март 2022.год. одељењски старешина 
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21. Огледни часови     током године предметни наставници 

22. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

седница 

А
п

р
и

л
  

чланови ОВ 

23. Припрема прославе Дана школе седница чланови  

24. Пробни тестови тестирање Април/мај предметни наставници 

25. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта 

седница 

Ју
н

  

чланови ОВ 

26. Предлог за ученика генерације према договору чланови ОВ 

27. 
Разматрање распореда припремне 

наставе 
Према планираном чланови ОВ 

28. 

Реализација допунске и додатне 

наставе, слободних активности, 

наставног плана и приграма 

седница чланови ОВ 

29. Полагање поправних испита Поправни испити Предметни наставници 

30. Извештај о раду Одељењског већа седница руководилац ОВ 
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7. ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

 

У школској 2021/22. године директор школе ће посветити посебну пажњу : 

унапређивању васпитно-образовног процеса и осавремењивању школе 

електронским наставним средствима 

усавршавању организације рада и реализације целокупног васпитно-образовног 

процеса 

проширењу школског простора и надоградњи школе 

увођењу нових облика рада (у сарадњи са стручним сарадницима и појединим 

наставницима) 

изналажење правилног решења за вредновање резултата рада радника школе и 

награђивања за постигнуте резултате 

побољшању материјалне основе рада. 

 

У оквиру педагошко-инструктивног рада, директор школе ће посетити часове 

редовне наставе, часове одељенске заједнице,часове допунске наставе, часове 

додатне наставе и слободних активности, веронауке, грађанског васпитања и 

часове изборних предмета и стећи увид у рад и пружање помоћи ученичким 

организацијама. 

 

Посебну  пажњу ће посветити часовима приправника, увођењу у посао заједно са 

менторима. 

 

Одлазећи на часове редовне наставе и осталих видова васпитно-образовног рада , 

директор ће обавезно за то и да се припреми, затим ће обавити разговор по 

завршеним посетама, пружиће помоћ и стећи увид у сарадњу са родитељима, 

стручним већима, као и наставницима који су први пут дошли на рад у школу.  

 

Поред тога, са стручним сарадницима и наставним особљем, директор школе ће 

радити на 

 

реализацији тема које су планиране за седнице Наставничког већа; 

учествоваће у пројектимау којима школа учествује , инклузивно образовање, 

организовати предавања за борбу против наркотика, алкохола, дроге;  

присуствовати свим седницама актива директора; 

вршити стручно усавршавање и едукацију у складу са предвиђеном реформом; 

обављати менаџерске послове и сарађивати са синдикатим 

 

7.1. Планирање и програмирање рада школе 

 

организација и координација израде предлога ГПРШ; 
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пружање помоћи и учешће у изради ГПРШ стручних органа (Наставничко веће, 

одељенско веће, стручна већа и рада разредног старешине) 

консултације  и пружање помоћи појединим наставницима  приликом израде ГПР 

за предмете , секције, додатну и допунску наставу , одељенске заједнице и др. 

припрема формулара и друге документације за израду годишњих и месечних 

планова рада, писаних  припрема и документације за праћење реализације ГПРШ 

сарадња са наставницима приликом прављења распореда часова 

сарадња са руководством ученичких организација на изради њихових годишњих 

планова рада 

употреба електронског дневника  

сарадња са стручним сарадницима, административним особљем на изради 

њихових годишњих планова радаизрада ГПРШ 

израда годишњег и месечних планова рада директора школе 

сарадња са наставницима око обележавања и осмишљавања програма за 

обележавање значајних празника за школу  

планирање са наставним кадром екскурзија и излета 

 

7.2. Организација и материјално-финансијски задаци 

 

подела задужења за материјално-техничку припрему за почетак у новој школској 

години 

израда потребне документације за уговарање средстава са Министарством 

просвете 

праћење реализације плана опремања школе наставним средствима и другим 

инвентаром као и послови везани за одржавање зграде, инвентара и наставних 

средстава 

пружање помоћи у обављању административно-финансијског пословања 

учешће у изради тромесечног обрачуна, завршног рачуна и финансијског плана 

школе 

праћење утрошка финансијских средстава 

праћење законских прописа 

послови везани за свакодневну организацију целокупног рада у школи 

организовање смотри, ревија, приредби, такмичења из науке и спорта. 

 

7.3. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

  

Посета часовима у циљу увида у рад ученика, увођење нових облика рада, 

организацију наставног часа, квалитет припремања и рада наставног особља, 

реализацију наставног плана и програма итд. 

индивидуални рад са наставницима у циљу пружања помоћи у програмирању 

наставног рада, извођењу појединих  облика васпитно-образовног рада, 

упућивању на нове облике рада, коришћење литературе, наставних средстава итд. 
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одржавање семинара за раднике у школи од стране кадрова из Министарства 

просвете 

саветодавни рад са родитељима и ученицима 

саветодавни рад са ученичким организацијама 

педагошко-инструктивни рад и саветодавни рад са стручним већима, одељенским 

већима итд. 

 

7.4. Стручно-аналитички рад 
 

Рад на темама планираним у програму Наставничког већа 

рад на припреми извештаја и анализа успеха,дисциплине и изостанака ученика на 

крају појединих класификационих периода 

припрема полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе и реализацији 

ГПРШ 

израда годишњег извештаја о педагошко-инструктивном раду директора школе 

израда разних извештаја и анализа за потребе Министарства, инспекције, 

општине, града итд. 

пружање помоћи стручним сарадницима, административно-техничком особљу и 

руководиоцима стручних органа приликом израде њихових анализа и извештаја. 

 

7.5. Рад у управним и стручним органима школе 

 

Пружање помоћи и учешће у реализацији пројекта у којима школа учествује 

Учешће у тимовима за самовредновање , инклузивно  

образовање 

Учешће у раду Педагошког колегијума и Ученичког парламента 

учешће у припреми седница органа школе 

учешће у раду комисија 

припремање материјала за седнице управних и стручних органа  

школе 

припремање седница Наставничког већа 

рад на спровођењу одлука стручних и управних органа. 

 

7.6. Сарадња са стручним сарадницима и стручним институцијама 

 

сарадња са психологом, педагогом, библиотекаром 

сарадња са Министарством Просвете Републике Србије 

сарадња са школским надзорницима 

сарадња са ОВНТ  Земун,ШДФК,Центром за таленте, Дечијим савезом и другим 

институцијама које организују разне смотре и такмичења ученика. 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

106 

 

 

7.7. Сарадња са друштвеном средином 

 

сарадња са Министарством просвете, Градским секретаријатом и локалном 

заједницом 

сарадња са организацијама у МЗ и општини, 

сарадња са родитељима, културним установама и научним радницима 

сарадња са школама у Батајници, Угриновцима и Земуну 

 

7.8. Рад на педагошкој документацији 

 

увид у вођење педагошке документације наставног особља (дневници рада, 

разредне књиге, писане припреме итд.) 

учешће у изради документације за праћење реализације програма рада школе и 

резултата рада 

увид у извештаје са свих састанака стручних органа, екскурзија, тимова. 

 

7.9. Рад на изградњи и усмеравању међуљудских односа 

 

рад на правилној подели радних задатака за све чланове колектива као значајном 

елементу за здраве међуљудске односе 

рад на стварању добре радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања 

задатака, међусобног поштовања, разумевања и помагања 

правилно награђивање према резултатима рада 

организовање посета, изложба, дружења. 

 

7.10. Стручно усавршавање и вођење евиденције 

 

укључивање у рад стручног актива директора, семинара, саветовања, едукација 

праћење стручне литературе, савремених трендова у образовању 

вођење педагошке документације о сарадњи са наставним особљем, ученицима и 

њиховим организацијама, родитељима, стручним сарадницима итд. 

подизање нивоа информисаности. 

 

 

 

 

 

8. План рада помоћника директора  
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Рад помоћника директора представља сталну активност усмерену на 

унапређивању, усавршавању и рационализацији наставног рада у целини. 

 

Помоћник директора помаже директору школе у области праћења и организовања 

васпитно-образовног рада у школи у складу са одредбама Закона о основама 

система образовања и васпитања и Статута школе, и то: 

 

− Организација педагошког рада школе 

− Координирати рад стручних органа 

− Пратити реализацију годишњег плана рада школе 

− Помагати директору у инструктивно-педагошким пословима 

− По овлашћењу директора одобравати одсуство радника један дан, 

одређивати 

− замене одсутних наставника и других радника школе 

− По овлашћењу директора вршити усклађивање распореда часова, ако у 

току школске године дође до промене 

− У сарадњи са педагогом и психологом школе организовати прикупљање и 

− обраду материјала за извештаје из области наставе и васпитања 

− Усклађивати сарадњу наставника, ученика и родитеља 

− Пратити план професионалне оријентације 

− Организовати рад на уредном вођењу педагошке документације и 

евиденције 

− Организовати сарадњу са ученичким организацијама 

− Пружати помоћ наставницима у погледу припрема извођења наставе 

− Контролисати и помагати одељењским старешинама у вођењу јавних 

исправа (преводница, сведочанства, матичне књиге, дневника рада,...) 

− Вршити друге послове у складу са Статутом школе и по овлашћењу 

директора 

8.1. Праћење реализације  школског програма рада   

 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗЦИЈЕ 

Учествовање у изради текста ГПРШ и 

АП 

 

Секретар, стручни 

сарадници, руководиоци 

већа, наставница 

информатике 

Aвгуст, 

септембар 

Пратити реализацију  ГПРШ, ШРП, 

самовредновање 

ПК, тим за интерну 

евалуацију, тим за 

ресурсе 

Полугодишње 

(јануар, јун ) 

Израда годишњег програма личног 

рада 

 Август 

 

Пружати помоћ у изради годишњих 

програма рада СВ из области предмета, 

Наставници  Током школске 

године 
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НВ, ОВ, ОС 

Предлагати решења у циљу 

побољшања васпитно-образовног 

процеса 

НВ Током школске 

године 

Учествовати у изради  образаца за 

припреме и друге документације за 

израду годишњих и месечних планова 

рада, писаних припрема и 

документације за праћење реализације 

ШП, ГПРШ; 

Стручни сарадници По потреби 

Организовати измене распореда часова 

редовне наставе за одсутне наставнике, 

по налогу директора 

Наставници и стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Сарађивати са руководством 

ученичких организација на изради 

њихових годишњих програма рада 

( ученички парламент, дечја права, 

вршњачки тим, професионална 

оријентација...) 

Задужени наставници и 

ученици 

По потреби 

Учествовати у раду тимова и стручних 

већа 

Тимови, СВ Према распореду 

састанака 

Помагати у организовању семинара за 

стручно усавршавање запослених 

Директор, сарадници Током школске 

године 

Помагати у организовању пробних и 

завршних испита за ученике 

Наставници, учитељи и 

стручни сарадници 

Током школске 

године 

 

8.2. Праћење опремања школе наставним средствима   

 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помагати и организовати набавку 

наставних средстава 

Директор,наставници, 

учитељи и стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

Помагати у набавци уџбеника Директор, стручни 

сарадници 

 Током школске 

године 

 

 

8.3. Педагошко – инструктивни и саветодавни рад 
 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Посетити часове у циљу увида у рад 

ученика; увођење нових облика рада,и 

увида у рад наставника и приправника 

ПП служба, тим за 

праћење наставе 

Током школске 

године 

Пратити реализацију наставног плана и 

програм ; 

Стручни сарадници, 

Наставници 

Током школске 

године 

Пружати помоћ у програмирању Стручни сарадници, Током школске 
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наставног рада, извођења појединих 

облика васпитно-образовног рада, 

упућивала на нове облике рада као и на 

коришћење стручне литературе итд. 

Наставници године 

Пружати помоћ у вођењу одељењске 

заједнице 

Стручни сарадници, 

Наставници 

Током школске 

године 

Обављати појединачне разговоре са 

ученицима и њиховим родитељима 

Стручни 

сарадници,одељењске 

старешине,секретар 

Током школске 

године 

Пратити и учествовати у организацији 

приредби и манифестација у школи  

Задужени наставници 

по Годишњем плану 

рада 

Током школске 

године 

Контролисати педагошку 

документацију 

Директор, педагог Током школске 

године 

8.4. Стручно-аналитички рад 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пратити рад на припреми извештаја и 

анализе успеха, дисциплине и 

изостанака ученика на крају 

квалификационих периода  

Стручни сарадници На крају 

класификационих 

периода 

Помагати у праћењу реализације 

ГПРШ, ШРП, АП и предлагати мере 

за побољшање истих  

Директор школе, 

стручни сарадници 

Током школске 

године 

 

8.5. Праћење рада стручних органа и реализације њихових планова, 

извештај о раду органа управљања, сарадња са саветодавним органима 

школе 

  

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помагати у припреми седница 

Педагошког колегијума  

Директор школе, 

чланови ПК 

Током школске 

године 

Учествовање у раду тима за 

Постигнућа ученика 

Директор школе, 

чланови тима 

 

Пружати помоћ у раду одељенских и 

стручних  већа 

Руководиоци ОВ Током школске 

године 

 

8.6. Сарадња са друштвеном средином 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Унапредити и помагати у 

остваривању сарадње са основним и 

средњим школама  

Представници школа Током школске 

године 
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Сарађивати са месном заједницом 

Батајница 

Представници МЗ Током школске 

године 

Сарађивати са општином Земун Представници општине Током школске 

године 

Помагати у остваривању сарадње са 

фирмама 

Представници ових 

фирми 

Током школске 

године 

Сарађивати са разним градским 

организацијама- Градска чистоћа, 

Градско зеленило... 

Представници фирме Током школске 

године 

 

8.7. Стручно усавршавање и вођење евиденције 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

САРАДНИЦИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помагати у стручном усавршавању 

свих запослених школе 

Директор, 

стр.сарадници 

Током школске 

године 

Редовно водити документацију о 

сарадњи са наставницима, ученицима 

и њиховим организацијама, 

родитељима, стручним сарадницима, 

одељењским старешинама, 

приправницима итд. 

 Током школске 

године 

 

9. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 
 

О Б Л А С Т И     Р А Д А 

Недељни број 

часова 

(Психолог) 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 4 

Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошко-

психолошки рад са наставницима 

6 

Рад са ученицима 10 

Сарадња са родитељима 3 

Истраживање образовно-васпитне праксе 

Аналитичко-истраживачки рад 

3 

Рад у стручним органима 2 

Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

1 

Вођење документације 1 

Припрема за рад 10 

 

 

9.1. План и програм рада психолога школе 
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Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Израда годишњег програма рада 

психолога 

септембар Педагог 

Учешће у изради  Годишњега плана 

рада школе 

септембар Педагог, наставници, 

директор 

Учешће у реализацијиц Школског 

програма за наредне четири године 

септембар Педагог 

Самовредновање рада 

школе,координатор 

Током године Сви запослени 

Рад на усклађивање ГПР школе, ШП и 

други планова и програма са ШРП-ом 

Август,септембар, 

октобар 

Педагог, тимови 

Учешће у изради ИОП-а и сарадња са 

родитељима и релевантним 

институцијама 

Током године Педагог, наставници 

и учетељи, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Евалуација Годишњих планова рада 

наставника 

Септембар, октобар Педагог, директор 

Структурисање одељења првих разреда 

у складу са психолошким и педагошким 

нормама 

Август Педагог 

Праћење ефеката иноватинвих 

поступака-нових садржаја, метода и 

средстава, мотивационих подстицаја и 

посебних васпитних мера 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи, директор 

Учешће у Тиму за инклузивно 

образовање, координатор тима 

Континуирано праћење реализације 

ИОП-а 

Током године Тим, педагог, 

директор 

Предлагање нових организационих 

решења образовно-васпитног рада 

Током године Педагог 

Реализација циљева и задатака поједних 

наставних предмета и области 

Током године Педагог 

Праћење постигнућа ученика у О.В 

процесу 

Током године Педагог 

Праћење усклађености програмских 

захтева са узрасним карактеристикама 

ученика 

Током године Педагог, наставници 

Праћење оптерећености ученика Током године Педагог 

Праћење поступка оцењивања Током године Педагог 

Мотивација ученика за рад и учење 

Предавања и радионице, наведени у 

плановима Стручних већа као и 

месечним плановима психолога 

Током године Педагог 

Праћење напредовања и развоја 

личности ученика 

Током године Педагог, наставници 
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9.2. Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Сарадња са наставницима и директором 

школе 

Током године педагог 

Сарадња са одељенским старешинама-

праћење припреме, реализације наставног 

градива као и евалуација истог. 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Помоћ наставницима у савременом 

методичко-дидактичком конципирању 

наставе-консултације и предлог семинара 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Посета и анализа часова и дневних 

припрема свих облика о.в. рада 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Упознавање одељенских старешина са 

карактеристикама ученика првог и петог 

разреда 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Реализација радионица и предавања на 

часовима 

(избор радионица и тема је променљив у 

складу са актуелним дешавањима и 

потребама и наведен у месечном плану 

психолога) 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Праћење реализације допунске и додатне 

наставе 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Учешће у реализацији часова инклузивног 

образовања,  сарадња са личним пратиоцем 

и релевантним установама и стручњацима 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Рад са наставницима у остваривању 

задатака професионалне оријентације, 

сарадња са ЦИПС-ом и родитељима 

Новембар, 

фебруар, март, 

април 

Педагог, одељенске 

старешине 

Упознавање са психолошким принципима 

успешног учења и мотивације за рад 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Откривање узрока поремећаја понашања 

појединих ученика или група и 

предузимање одговарајућих васпитнихи 

когнитивно-бихервиоралних терапеутских  

мера 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Пружање помоћи у откривање даровитих 

ученика и ученика који заостају у 

психомоторном и емоционалном развоју 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

Утврђивање психолошких узрока 

заостајања ученика у образовним 

постигнућима и појединим видовима 

развоја и предлагање програма за 

подстицање њиховог напредовања 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

 

9.3. Рад са ученицима 
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Садржај рада Време Сарадници 

Утврђивање  индивидуалних 

карактеристика ученика, тестирањ и 

разговори, као и опсервације појединачних 

ученика 

Током године Педагог наставници 

Распоређивање нових ученика у одељења и 

праћење њихове адаптације кроз 

опсервацију и сарадњу са родитељима и 

професорима/учитељицама 

септембар Педагог,наставници, 

учитељи 

Испитивање општих и посебних 

способности 

Током године  

Испитивање:мотивације, групне динамике 

одељења, вредносних оријентација кроз 

анкете, тестове, упитнике 

Током године педагог 

Корективни рад Током године Педагог,наставници, 

учитељи 

Саветодавни рад 

 

Током године Педагог,наставници, 

учитељи 

Терапијски рад Током године Педагог,наставници, 

учитељи 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

емоционалном сазревању, породичним 

проблемима, поремећајима понашања... 

Током године педагог 

Праћење успеха и понашања ученика у 

настави-социометријска истраживања, 

радионице, групни рад 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Радионице Психокод и Психополис 

  предавање Промене у пубертету за 

ученике четвртог разреда 

Новембар, 

април ,мај 

Педагог, наставници, 

учитељи 

Едукативне презентације на тему 

Поремећаји исхране, Технике успешног 

учења, Адолесценција, Водич за избор 

занимања 

Октобар, 

фебруар, март 

Педагог, наставници, 

учитељи 

Социометријска истраживања Децембар, април Педагог, наставници, 

учитељи 

Професионално саветовање и оријентација Новембар, 

фебруар, март 

Педагог, наставници, 

учитељи 

Гугл учионица По потреби ученици 

 

9.4. Рад са наставницима  

 

Садржај рада Време Сарадници 

Праћење и вредновање рада и понашања 

ученика 

Током године педагог 

Рад са ученицима који праве дисциплинске 

проблеме у сарадњи са наставницима 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Рад на унапређењу компетенција 

наставника,предавања и семинари  

Током године  
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Посета часова Током године  

Израда годишњих и месечних планова Током године Педагог,одељенске 

старешине 

Посета музејима, галеријама, 

манифестацијама 

           По 

договору 

педагог 

Присуство родитељским састанцима Током године Педагог, одељенске 

старешине 

 

9.5. Рад са родитељима 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Информисање родитеља о променама у 

образовању 

Током године педагог 

Пружање подршке и помоћи родитељима у 

превазилажењу проблема који со од значаја 

за напредовање ученика 

Током године Педагог, наставници, 

учитељи 

Прикупљање информација о ученицима Током године  

Саветодавни рад  Током године  

Педагошко-психолошко образовање 

родитеља- кроз предавања, трибине, панои, 

флајери... 

Током 

године,према 

договору са 

реализаторима 

предавања 

Педагог,одељенске 

старешине 

Организовање родитељских састанака Новембар, 

март, мај 

педагог 

Сарадња са родитељима деце која раде по 

ИОП-у 

Током године Педагог, одељенске 

старешине 

 

9.6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Учешће у истраживањима која организују 

стручне институције 

По потреби Педагог, директор 

Спровођење истраживања у школи-анкете, 

социометрија, упитници 

Континуирано  

Израда истраживачких инструмената   

Анализа успеха и владања ученика по 

класификационим периодима 

Класификациони 

периоди 

педагог 

Учешће у анализи инструмената током 

самовредновања и вредновања рада школе 

Током године Тимови за 

самовредновање 

Анализа усаглашености критеријума 

оцењивања по разредима 

Током године Педагог 

 

9.7. Рад у стручним тимовима 
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Садржај рада Време Сарадници 

Информисање стручних тела о резултатима 

анализа и истраживања 

Током године Стручна већа 

Сарадња са Стручним већима Током године Стручна већа, 

педагог 

Учешће у раду Актива психолога на нивоу 

општине Земун и града Београда 

Током године/једном 

месечно 

 

Рад у тиму за Инклузивно образовање ИОП Током године Тим 

Решавање алтуелних образовно-васпитних 

проблема 

Током године педагог 

 

9.8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Сарадња са центром ѕа социјални рад 

Сарадња са домом здравља, 

Саветовалиштем за децу и родитеље, 

Заводом за психофизиолошк поремећаје и 

говорну патологију, Основном  школом” 

Сава Јовановић Сирогојно” и школом за 

особе оштећеног слуха “Др Радивој 

Поповић” 

По потреби Педагог, директор 

Стручно усавршавање Током године Педагог, 

Сарадња са Градском општином Земун По потреби Педагог, 

Праћење најновијих истраживачких 

резултата и стручне литературе 

Током године Педагог, 

Сарадња са предшколским установама Током године Педагог, 

Сарадња са Инцесттраума центром Јавни часови 

током године 

Мирјана Новаковић, 

Руководилац Тима за 

заштиту ученика од 

злостављања и 

занемаривања 

 

9.9. Вођење документације,припрема за рад и стручно усавршавање 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Планирање рада са ученицима, 

наставницима и родитељима 

Континуирано  

Припрема анализа истраживања По потреби Педагог, 

професори  

информатике 

Припрема терапијског и саветодавног 

рада 

Континуирано  

Припрема посете часовима Континуирано  

Припрема инструмената за рад Континуирано  
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10. План и програм рада педагога школе 

 

О Б Л А С Т И     Р А Д А 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада односно васпитно- образовног 

Праћење и вредновање образовно васпитног рада, односно васпитно- образовног 

Рад са наставницима  

Рад са ученицима  

Рад са родитељима  

Рад са директориом, стручним сарадницима,педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика  

Рад у Стручним органима и тимовима  

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе  

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

 

10.1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада односно 

васпитно-образовног 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Израда годишњег програма рада 

педагога 

септембар Психолог,директор 

Учешће у изради појединих 

делова Годишњега плана рада 

школе 

Август, септембар Психолог, наставници, 

директор 

Израда месечних планова рада 

педагога 

Током године Психолог, 

директор,наставници 

Самовредновање и вредновање 

рада школе-планирање процеса 

самовредновања 

Континуирано Сви запослени 

Рад на усклађивање ГПР школе, 

ШП и други планова и програма 

са ШРП-ом 

Август, 

септембар, 

октобар 

Психолог, тимови 

Учешће у изради ИОП-а Август,септембар Психолог, наставници и 

учетељи, Тим за инклузивно 

образовање 

Учешће у изради  реализацији 

Развојног плана школе  

Током године Психолог,директор, тим 

Праћење ефеката иноватинвих 

поступака-нових садржаја, метода 

и средстава, мотивационих 

подстицаја и посебних васпитних 

мера 

Током године психолог, наставници, 

учитељи, директор 

Учешће у Тиму за инклузивно 

образовање 

Током године Тим, психолог, директор 

Предлагање нових 

организационих решења 

образовно-васпитног рада 

Током године Психолог 
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Реализација циљева и задатака 

поједних наставних предмета и 

области 

Током године Психолог 

Праћење постигнућа ученика у 

О.В процесу 

Током године Психолог 

Праћење усклађености 

програмских захтева са узрасним 

карактеристикама ученика 

Током године Психолог, наставници 

Праћење оптерећености ученика Током године Психолог 

Праћење поступка оцењивања Током године Психолог 

Праћење напредовања и развоја 

личности ученика 

Током године Психолог, наставници 

Формирање одељења и 

распоређивање новопридошлих 

ученика  

Август, септембар Психолог, директор 

Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестације, наступа деце 

Током године Учитељи, наставници, 

Ученички парламент 

Учествовање у писању пројеката 

установе и конкурисању  

Током године Психолог, учитељи, 

наставници 

Учествовање у избору разних 

ваннаставних активности , 

планирање излета, екскурзија 

боравка деце у природи 

Током године Психолог, учитељи, 

наставници, директор 

Спровођење и анализа 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, 

родитеља 

Током године Психолог, учитељи, 

наставници 

 

10.2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

 

Садржај рада Време Сарадници 

Сарадња са наставницима и 

директором школе 

Током године психолог 

Сарадња са одељенским 

старешинама 

Током године Психолог, одељенске 

старешине 

Помоћ наставницима у савременом 

методичко-дидактичком 

конципирању наставе,педагошко-

инструктивна помоћ на основу 

анализе посећених часова 

Током године Психолог, 

наставници,учитељи 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области 

Током године Психолог, кординатори 

тимова 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника 

Током године Директор школе, 

психолог 

Учешће у изради годишњег Јун, август Директор школе, 
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извештаја о раду установе психолог, наставници 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима и 

предлагање мера за побољшање 

Током године Руководиоци 

одељењских већа 

Праћење успеха ученика на 

такмичењима, ваннаставним 

активностима, завршном испиту 

Током године Психолог 

Упознавање одељенских старешина 

са карактеристикама ученика првог 

и петог разреда и помоћ у 

прилагођавању ученика 

Током године Психолог, одељенске 

старешине,учитељи 

Реализација радионица и предавања 

на часовима 

(избор радионица и тема је 

променљив у складу са актуелним 

дешавањима и потребама) 

Током године Психолог, одељенске 

старешине 

Праћење реализације допунске и 

додатне наставе 

Током године Психолог, наставници, 

учитељи 

Учешће у реализацији часова 

инклузивног образовања 

Током године Психолог, наставници, 

учитељи 

 

10.3. Рад са наставницима 

 

Пружање помоћи наставницима на 

унапређењу квалитета васпитно – 

образовног рада увођењен иновација 

коришћењем савремених метода и 

облика рада 

Током године Психолог, наставници 

Рад на оснаживању тимског рада у 

школи кроз кординацију 

Током године Сви запослени 

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних часова и 

примера добре праксе 

Током године наставници 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих делова појединих 

садржаја часа одељењски заједнице 

Током године Одељењске старешине 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

родитељима 

Током године Психолог, наставници 

Посета и анализа часова и дневних 

припрема свих облика о.в. рада, 

Помоћ наставницима у планирању и 

организовању огледних часова и 

зајадничка анализа одржаних часова 

Током године Психолог, наставници, 

учитељи 

Упознавање са принципима 

успешног учења и мотивације за рад 

Током године Психолог, одељенске 

старешине 

Откривање узрока поремећаја Током године Психолог, одељенске 
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понашања појединих ученика или 

група и предузимање одговарајућих 

васпитних мера 

старешине 

Пружање помоћи у откривање 

даровитих ученика и ученика који 

заостају у психомоторном и 

емоционалном развоју 

Током године Психолог, одељенске 

старешине 

 

 

Утврђивање узрока заостајања 

ученика у образовним постигнућима 

и појединим видовима развоја и 

предлагање програма за подстицање 

њиховог напредовања 

Током године Психолог, одељенске 

старешине 

Рад са наставницима у остваривању 

задатака професионалне 

оријентације 

Новембар, фебруар, 

март, април 

Психолог, одељенске 

старешине 

Мотивација ученика за рад и учење Током године Психолог 

Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао 

Током године приправници 

 

10.4. Рад са ученицима 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Утврђивање  индивидуалних 

карактеристика ученика 

Током године Психолог 

наставници 

Структурисање одељења првих разреда 

у складу са психолошким и педагошким 

нормама 

август Психолог 

Распоређивање нових ученика у 

одељења и праћење њихове адаптације 

септембар Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Идентификовање ученика којима је 

потребан корективни рад и рад са њима 

 

Током године психолог 

Испитивање:мотивације, групне 

динамике одељења, вредносних 

оријентација кроз анкете, тестове, 

упитнике 

Током године психолог 

Корективни рад Током године Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Саветодавни рад Током године Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

емоционалном сазревању, породичним 

проблемима, поремећајима понашања... 

Током године психолог 

Праћење успеха и понашања ученика у 

настави 

Током године Психолог, 

наставници, 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

120 

 

учитељи 

Пружање подршке и помоћи ученицима 

у раду Ученичког парламента 

Током године Снежана 

Алимпић 

Едукативне радионице  Октобар, фебруар, март Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Социометријска истраживања Децембар, април Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Професионално саветовање и 

оријентација 

Новембар, фебруар, март Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Промовисање, предлагање мера , 

учешће у активностима у циљу 

смањења насиља у школи, члан Тима за 

заштиту ученика од насиља 

Током године Ученици, 

наставници, 

психолог 

Анализирање и предлагање мера за 

унапрећење ваннаставних активности 

Током године Наставници, 

ученици 

Анкета за ученике петог разреда- Како 

сам се снашао у петом разреду 

На крају првог 

класификационог 

периода 

Психолог 
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10.5. Рад са родитељима 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Информисање родитеља о променама 

у образовању 

Током године психолог 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у превазилажењу 

проблема који су од значаја за 

напредовање ученика 

Током године Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Сарадња са родитељима у циљу 

прикупљања информација о 

ученицима 

Током године Психолог , 

родитељи  

Саветодавни рад Током године  

Педагошко-психолошко образовање 

родитеља-трибине, панои, флајери... 

Током године Психолог,одеље

нске старешине 

Организовање родитељских састанака Новембар, март,мај психолог 

Сарадња са родитељима деце која раде 

по ИОП-у 

Током године Психолог, 

одељенске 

старешине 

Сарадња са Саветом родитеља, рад на 

седницама 

Током године Директор, 

председник 

Савета родитеља  

Пружање помоћи и подршке 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученицима 

Током године психолог 

 

10.6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Учешће у истраживањима која 

организују стручне институције 

По потреби Психолог, 

директор 

Спровођење истраживања у школи-

анкете, социометрија, упитници 

Током школске године психолог 

Израда истраживачких инструмената Током школске године психолог 

Ушешће у анализи инструмената 

током самовредновања и вредновања 

рада школе 

Током године Тимови за 

самовредновање 

Анализа усаглашености критеријума 

оцењивања по разредима 

Током године Психолог 

Планирање активности у циљу јачања 

наставничких компетенција 

Током године Директор 

психолог 

Сарадња са педагошким асистентом, 

пратиоцем детета на кординацији 

активности 

Током године Психолог, 

педагошки 

асистент 

Решавање приговора и жалби  Током године Директор 
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10.7. Рад у стручним органима и тимовима 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Информисање стручних тела о 

резултатима анализа и истраживања 

Током године Стручна већа 

Сарадња са Стручним већима Током године Стручна већа, 

психолог 

Учешће у раду Актива психолога и 

педагога на нивоу општине Земун и 

града Београда 

Током године/једном 

месечно 

 

Рад у тиму за Инклузивно образовање Током године Тим 

Решавање алтуелних образовно-

васпитних проблема 

Током године психолог 

Учешће у раду наставничког већа, 

Педагошког колегијума, комисија, 

стручних органа установе 

Током године Директор, 

психолог, 

наставници 

 

10.8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Сарадња са центром за социјални рад 

Сарадња са домом здравља, 

Саветовалиштем за децу и родитеље, 

Заводом за психофизиолошке 

поремећаје и говорну патологију... 

По потреби психолог, 

директор 

Сарадња са националном службом за 

запошљавање  

Током године Психолог 

Сарадња са Градском општином 

Земун 

По потреби Психолог 

Праћење најновијих истраживачких 

резултата и стручне литературе 

Током године Психолог 

Сарадња са предшколским 

установама, вртић „Чворак“ 

Током године Психолог 

 

10.9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 
Садржај рада Време Сарадници 

Вођење документације о сопственом 

раду 

Током године  

Вођење евиденције о сарадњи са 

ученицима,наставницима и 

родитељима 

Током године  

Учествовање у унапређивању 

школске документације 

Током године Психолог, директор, 

наставници,учитељи 

Стручно усавршавање( праћење Током године Директор школе, 
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стручне литературе, праћење 

информација, сарадња са 

струковним удружењима, учешће на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, похаћање акредитованих 

програма )  

 

психолог 

Припрема рада са ученицима, 

наставницима и родитељима 

Континуирано  

Припремање и договарање са 

стручним сарадницима других 

школа и стручних институција 

Континуирано  

 

 

11. План рада библиотекара школе 

1. СЕПТЕМБАР 2021.  

- Септембар је почео са награђивањем, наш eTwinning тим освојио је 

девет Националних ознака квалитета, што значи да је национална 

комисија окарактерисала наш рад у пројектима на највишем нивоу.  

- Планирање рада школске библиотеке за школску 2021/22. и израда 

годишњег програма рада– Израда годишњег и месечних планова рада 

- Припремање литературе и друге књижне грађе за све образовно-

васпитне активности  

- Избор дечје штампе за школску библиотеку и ученике – ове године у 

понуди имамо часопис „Јежурко“ 

- Рад на даљем раду и планирању eTwinning пројекта TALES – Teaching 

about life and emotional skills. У пројекту су Литванија, Бугарска, 

Турска, Грчка, Румунија и Србија. Пројекат је у оквиру ERAZMUS+ 

програма. Пројекат улази у другу годину рада, цео план рада налази се 

у Годишњем плану активности за реализацију eTwinning пројеката 

наше школе који су у току.  

- Направљен је и план за нови пројекат са Делфин Томчић, Француска 

- Одабир ђака за нови пројекат 

- Задата област у новом пројекту је професионална оријентација – 

договор са члановима ЕРАЗМУС+ пројекта 

- Први сусрет Актива библиотекара Земуна и Сурчина. Као руководилац 

актива имам задатак да сазовем први састанак и да обавестим колеге о 

састанку 

- Сарадња са Библиотеком „Свети Сава“ из Земуна 

- Сарадња са Библиотеком града Београда 

- Рад у оквиру Друштва школских библиотекара Србије 

- Контакт са Јасминком Петровић, књижевницом у вези рада Друштва 

школских библиотекара, избор Јасминке Петровић за почасног члана 
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Друштва школских библиотекара Србије. Одлука је донета на 

Скупштини Друштва школских библиотекара Србије која је одржана у 

јуну 2021.  

- Рад на „Појмовнику о родној равноправности“ – Сарадња са ауторком 

„Појмовника“, Бранком Алимпијевић. „Појмовник“ треба да буде издат 

као дело Друштва школских библиотекара Србије 

- Повезивање библиотекара Србије 

- Договор око онлајн састанка Управног одбора друштва 

- Онлајн састанак у септембру 2021. 

- Канцеларија за културну делатност, Општина Земун, Марија Николић - 

сарадња 

- Рад у библиотеци на дистрибуцији уџбеника у школи за наступајућу 

школску 2021/22.годину.  

- Упознавање са ученицима првих разреда 

- Часови у библиотеци са ученицима првих разреда, доласком у 

библиотеку ученици стичу основне појмове о библиотекарству и улози 

школске библиотеке. На тим часовима разјашњавамо да ли се у 

библиотеци књиге купују или позајмљују, да ли постоји одређени 

временски рок за враћање књига, чему служи чланска карта корисника, 

шта је картон књиге, како су књиге у библиотеци сложене, како се 

књиге чувају, шта ако изгубимо књигу...  

- Ове године ситуација је специфична ради селидбе целе школе, па и 

школске библиотеке. Пресељење школске библиотеке у просторије у 

ОШ „Бранко Радичевић“ је условило да се већи део фонда спакује, по 

прописима о библиотечком пословању, а да се на услузи читаоцима 

остави лектира и фонд потребан за унапређење образовног процеса. 

- Припрема за обележавање Дечје недеље у сарадњи са учитељима, 

долазак у библиотеку, посета библиотеци „Свети Сава“ код Темпа у 

Батајници. 

- Обележавање Европског дана језика, 26. септембар 2020. Ове године у 

сарадњи са Друштвом школских библиотекара и Друштвом за стране 

језике Србије. 

- Редован рад на издавању књига 

- Набавка књига које су увршћене као нове лектиреза први, четврти, 

седми разред и осми: 

1. Басне – народне (први разред) 

2. „Бременски музиканти“, Браћа Грим (трећи разред) 

3. „Свемирски змај“, Душана Ковачевића (седми разред) 

4. „Ципела на крају света“, Креативни центар (седми разред) 

5. „Збогом мојих петнаест година“, Клод Кампањ (осми разред) 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:Библиотекар школе, директор,Друштво 

школских библиотекара Србије, Актив школских библиотекара Земуна 

и Сурчина, Јасминка Пајић, заменица директора школе, Актив српског 
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језика, Стручно веће страних језика, Актив учитеља, eTwinning тим 

наше школе – координатори Александра Даниловић и Ивана Пушица, 

као и партнерских школа, Општина Земун - Марија Николић сарадња  

 

2. ОКТОБАР 2021.  

 

- 12.10.2021. семинар Future Narratives, долазак делегације из Финске, 

десет наставника иде на обуку 

- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија – почетак 

рада 

- Започети делимичну ревизију школске библиотеке ради пресељења 

школе 

- Увођење нових књига 

- Набавка нових књига – условљено променама наставног плана и 

програма 4. и 8. разред 

- Дечја недеља – обележавање ове недеље кроз разне презентације о 

дечјој књижевности, радионица о библиотци. Радионица „Шта је 

библиотека?“, намењена је најмлађима, првацима. Радионица ће бити 

урађена по књизи „ Библиотека те чека“ Јасминке Петровић. 

- Ове године рад Друштва школских библиотекара биће фокусиран на 

бајке, епску фантастику. Наш пројекат може да се имплементира у рад 

друштва и да буде један од примера „Добре праксе“. „Примери добре 

праксе“ је нова фаза у раду Друштва школских библиотекара, школски 

библиотекари биће у прилици да покажу шта раде у својим школама и 

на који начин приближавају образовне и културне садржаје ученицима. 

Сви радови биће приказани на сајту Друштва школских библиотекара.  

- Контакт са издавачком кућом Propolisbooksоко нових издања 

- Контакт са Снежаном Кавалић Арсенијевић – Библиотека града 

Београда, извештавање о даљем раду библиотеке и почетку рада на 

делимичној ревизији библиотеке 

- Рад на eTwinning пројектуTALES са координаторима тима 1,2 и 3. 

мобилност –припреме, предстоји одлазак у Турску. Све припреме 

зависе од епидемиолошке ситуације. 

- Рад са ученицима првих, других, трећих и четвртих разреда, обрада 

басни. Раде се Езопове басне. Спровести такмичење у цртању. Ученици 

цртају, након што виде видео запис или прочитају одређену Езопову 

басну. Гласа се за најбољу илустрацију. Басне су повезане са пројектом 

TALES. 

- Припрема за драматизацију Езопове басне по избору. Драматизацију је 

потребно урадити пре мобилности у Грчку.  

- Са старијим ђацима радити на античком позоришту, историјату, 

изгледу античког позоришта 

- Сарадња са библиотеком „Свети Сава“ из Земуна 

- Сарадња са издавачима дечје штампе – Нова школа, Јежурко, Змај 
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- Припреме за акцију „Читајмо гласно“ – упознавање Актива школских 

библиотекара Земуна и Сурчина, Актив српског језика 

- Одабир ученика за такмичење „Читалачка значка“ – развијање 

читалачких навика, објашњавање како се води Читалачки дневник 

- Прављење плана за рад Библиотечке секције 

- Сарадња са Активом учитеља чији ученици учествују у такмичењу 

„Читалачка значка“ 

- Сајам књига 2021. – све је условљено пандемијом вирусом COVID-19. 

Могућ догађај је виртуелна изложба најновијих издања кроз гугл 

учионицу.На тај начин ученици се информишу о новим књигама и 

стању у издаваштву. 

- Актив школских библиотекара поводом одласка на Сајам књига 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, директор школе, 

Друштво школских библиотекара Србије, Актив српског језика, 

сарадња са Библиотеком „Свети Сава“ из Земуна, Актив учитеља 

нижих разреда, eTwinnigтим школе 

 

3. НОВЕМБАР 2021.  

 

- Упознавање ученика о јубилеју – 90 година од постојања 

Библиотеке града Београда 

- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- Рад са ученицима за такмичење „Читалачка значка“ 

- Прављење плана о расподели обавеза у новом пројекту са Делфин 

Томчић 

- Рад са ученицима на пројекту –  TALES , обрада појма 

БИБЛИОТЕРАПИЈА 

- Мобилност везана за пројекат TALES – све зависи од тренутне 

епидемиолошке ситуације 

- Стручно усавршавање на eTwinning порталу – унапређење коришћења 

ИКТ-а у едукацији 

- Промовисање читања, акценат ове године стављамо на уметничке бајке 

и Езопове басне 

- Виртуелне загонетке са сликама победника на ликовној изложби о 

баснама је део рада на пројекту T.A.L.E.S. 

- Указивање ученицима на културне и занимљиве садржаје доступне на 

интернету 

- Учешће у маркетингу школе, прављење фотографија, прилога за сајт 

школе и Новинарску секцију 

- Актив школских библиотекара Земуна и Сурчина – договори око 

сарадње у акцији „Читајмо гласно“ 
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НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, eTwinning тим 

школе, Друштво школских библиотекара Србије, Актив школских 

библиотекара Земуна и Сурчина, Теодора Савић, наставница 

информатике 

 

4. ДЕЦЕМБАР 2021.  

 

- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- Рад са ученицима за такмичење „Читалачка значка“ 

- Рад са ученицима на новом eTwinning пројекту–TALES, рад се односи 

на креативно писање и значај писања у дигиталној ери 

- Сарадња са Црвеним крстом ради прављења пакетића за децу без 

родитељског старања 

- Друштво школских библиотекара Србије – припремање акције друштва 

„Читајмо гласно 2022.“ 

- Актив школских библиотекара Земуна и Сурчина 

- Припрема драматизације једне Езопове басне је важан део рада на 

пројекту, направити одабир басне. Басна мора да има текст, два или три 

глумца и дубоку поуку. Драматизација басне се припрема ради 

мобилности у Грчку.  

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, директор школе 

Стево Јањанин, Друштво школских библиотекара Србије, Актив 

школских библиотекара Земуна и Сурчина, Новинарска 

секција,eTwinning тим, помоћник директора Јасминка Пајић, сарадња 

са Црвеним крстом 

 

5. ЈАНУАР 2022.  

 

- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- Припрема и помоћ у припреми за приредбу поводом Савиндана 

- Прослава Светог Саве 

- Припрема ученика за такмичење „Читалачка значка“ 

- Рад наeTwinning пројекту уметничке бајке и басне 

- Прикупљање фотографија у вези рада школе 

- БИБЛИОТЕРАПИЈА – савремени појам у библиотекарству, ове године 

може се применити кроз басне које обрађујемо. Дубоке поуке које 

басне носе са собом су део библиотерапије.  

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, Друштво 

школских библиотекара Србије, Актив српског језика,  eTwinning  тим 

школе 

6. ФЕБРУАР 2022. 
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- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- 28. фебруар – Национални дан књиге биће обележен акцијом „Читајмо 

гласно“. Акција ће бити спроведена у сарадњи са Друштвом школских 

библиотекара Србије 

- Књижевни сусрет – могуће осмислити нешто виртуелно 

- Разноврсни садржаји са интернета презентовани као културне 

занимљивости 

- Припрема ученика за такмичење „Читалачка значка“ 

- Актив школских библиотекара Земуна и Сурчина 

- Сарадња са Библиотеком „Свети Сава“ из Земуна ради организације 

такмичења „Читалачка значка“ 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, сарадња са 

Библиотеком „Свети Сава“, eTwinning тим школе, Друштво школских 

библиотекара Србије 

 

7. МАРТ 2022. 

- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- Рад на пројектуTALES 

- Завршна припрема ученика за такмичење „Читалачка значка“ 

- Друштво школских библиотекара Србије 

- Актив школских библиотекара Земуна и Сурчина 

- Сарадња са Библиотеком „Свети Сава“ из Земуна ради реализације 

такмичења „Читалачка значка“ 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, eTwinning тим 

школе 

8. АПРИЛ 2022. 

 

- Издавање књига, вођење евиденције 

- Обележавање Међународног дана Дечје књиге, 2.4.2020. 

- Ускршњи вашар – зависи од епидемиолошке ситуације 

- Рад на пројекту  

- Обележавање Светског дана књиге, 23.4.2022. 

- Такмичење „Читалачка значка“ 

- Пробни пријемни испит за осме разреде 

- Интезиван рад на прикупљању материјала за школски часопис 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, eTwinning тим 

школе, Друштво школских библиотекара Србије, Актив школских 

библиотекара Земуна и Сурчина, Актив учитеља, Комисија за пробни 

завршни испит 

 

9. МАЈ 2022. 
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- Издавање књига, вођење евиденције, делимична ревизија 

- Рад на школском часопису 

- ДАН ШКОЛЕ, 9.5.2022. 

- Резултати са такмичења „Читалачка значка“ 

- Завршна свечаност додела диплома у Библиотеци „Свети Сава“ у 

Земуну 

- Еваулација пројекта 

- Мала матура 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, eTwinning тим 

школе, Актив учитеља, Комисија за завршни испит 

10. ЈУН 2022. 

 

- Припреме за завршни испит 

- Завршни испит 

- Упис ученика осмих разреда у средње школе 

- Набављање и дистрибуција књига за награђивање 

- Годишња Скупштина Друштва школских библиотекара 2022. 

- Нови предлози око рада Друштва школских библиотекара Србије 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Библиотекар школе, eTwinning тим 

школе, Друштво школских библиотекара Србије, Актив школских 

библиотекара Земуна и Сурчина, Актив учитеља, Комисија за завршни 

испит 

 

 

 

НАПОМЕНА: Све наведене активности зависиће од епидемиолошке 

ситуације условљене вирусом COVID-19. Уколико се пређе на онлајн 

наставу Друштво школских библиотекара ће благовремено реаговати и 

дати смернице за рад школских библиотекара у складу са Правилником 

о раду стручних сарадника. Ово се нарочито односи на све активности 

везане за eTwinning пројекат T.A.L.E.S. Детаљан опис плана свих 

активности дат је у Годишњем плану активности које су везане за 

реализацију пројекта под називом T.A.L.E.S. 
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12. План рада секретара школе 

 

В
р
ем

е 
 

Активности/теме 
Сарадници у  

реализацији 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

 

Уговори о раду- пријем у радни однос, 

Решења-четрдесет часовна радна недеља- наставног особља и 

ПП служба, Решења статус-наставно особље, Решења зарада-

сви запослени 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором-припрема за седнице и 

израда записника, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки, 

слање тромесечних извештаја и остала ангажовања у складу 

са Законом о јавним набавкама, Правилником о набавкама и 

Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школског 

одбора, шеф 

рачуноводства, 

административн

и радник 

 

О
к
то

б
ар

 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки и 

остала ангажовања у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки  и 

остала ангажовања у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор, 

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 
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Д
ец

ем
б

ар
 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки, 

слање  годишњег извештаја и остала ангажовања у складу са 

Законом о јавним набавкама, Правилником о набавкама и 

Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

Ја
н

у
ар

 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад и ангажовање у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,  

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

Ф
еб

р
у
ар

 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад и ангажовање у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

М
ар

т 

 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Слање тромесечних извештаја и остала ангажовања у складу 

са Законом о јавним набавкама, Правилником о набавкама и 

Решењем директора 

Директор,  

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

А
п

р
и

л
 

 

Упис деце у први разред, 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад и ангажовање у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 
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М
ај

 

 

Упис деце у први разред, 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад и ангажовање у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,  

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

Ју
н

 

 

Активности око завршног испита и уписа у средње школе, 

Израда решења за годишње одморе запослених, 

Упис деце у први разред, 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки, 

слање тромесечних извештаја и остало ангажовање у складу 

са Законом о јавним набавкама, Правилником о набавкама и 

Решењем директора 

Директор,  

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

Ју
л

 

 

Активности око завршног испита и уписа у средње школе, 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки  и 

остала ангажовања у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,   

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 

 

А
в
гу

ст
 

 

Поправни испити, 

Кадровска питања, 

Праћење прописа од значаја за рад школе, 

Сарадња са Школским одбором, 

Израда нацрта подзаконских аката школе, решења, одлука, 

уверења,  

Издавање уверења и потврда за запослене и ученике, 

Рад у тиму за планирање набавки, израда Плана набавки, 

остала ангажовања у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о набавкама и Решењем директора 

Директор,  

председник  

Школск. 

Одбора, шеф 

рачуноводства, 

админис. 

радник 
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13. План рада Савета родитеља школе 

Септембар 

 

Конституисање Савета родитеља  

Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 

2020/21.годину 

Извештај о успеху, владању и изостанцима ученика на крају школске 2020/21. 

Године 

Упознавање са начином организције превоза ученика током школске године 

Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину, 

припремама за рад у новој школској години 

Упознавање са понудама и доношење одлуке за осигурање, ужину и чланарину за 

ђачки динар 

Упознавање са планираним релацијама екскурзија од првог до осмог разреда, као 

и за наставу у природи и доношење одлуке о надокнади за учитеље и наставнике 

који учествују у реализацији екскурзија и наставе у природи 

 Упознавање са планом културних активности школе  везаних са упознавањем 

нашег града 

Разно- уџбеници- начин поделе и чување 

     - календар за школску 2021/22. године 

 

Октобар - Новембар 

 

Усвајање записника са претходне седнице 

Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода 

Извештај о изведеним екскурзијама 

Предлагање и избор дестинасија за извођење једнодневних екскурзија ученика у 

току школске 2021/22.године, у складу са планом и програмом рада школе 

Предлагање чланова Савета родитеља у тимове 

Упознавање са планом рада Ученичког парламента  

 

Фебруар 

 

Усвајање записника са претходне седнице 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/22.године 

 Извештај директора о активностима и раду школе у првом 

Полугодишту школске 2021/22. године 

 Разматрање могућности и доношење одлуке о набавци уџбеника  
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Април- мај  

 

Усвајање записника са претходне седнице 

Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Разматрање и доношење одлуке о набавци уџбеника, радних листова, материјала и 

одабир понуђача 

Приказ анализе упитника за родитеље спроведеног на крају првог полугодишта  

Организовање пролећних друштвено – корисних активности на плану уређења 

школе и околине 

Припрема ученика осмих разреда за завршни испита и професионално 

информисање ученика за упис и средње школе  

Изборни предмети за наредну школску годину 

Избор листе часописа који се могу користити у школи 

Анализа реализације програма рада Савета родитеља  

Договор о изради програма рада Савета родитеља за наредну школску годину 

 

Према потреби и мишљењу надлежних институција, стручних органа и самих 

чланова Савета родитеља, на седницама ће се разматрати и други проблеми и 

питања. 

 

Састанку Савета родитеља школе претходе састанци Одељењских савета 

родитеља, одакле потичу предлози. Представници Одељењских савета родитеља 

редовно информишу одељења о значајним ставовима, мерама и предлозима са 

састанка Савета родитеља. 

 

Видови ангажовања родитеља и пријатеља школе у реализацији годишњег 

програма рада школе:  

 

• помоћ у организовању друштвено корисног рада 

• помоћ при извођењу посета, излета, екскурзија  

• помоћ у издавању школског листа, зборника  

• окупљање родитеља – стручњака који могу да пруже одређену помоћ 

другим родитељима , ученицима, наставном особљу школе  

• сусрети са истакнутим личностима  

• здраствено васпитање  

• учествовање у остваривању програма слободних активности  

• учествовање у реализацији програма професионалног информисања 

ученика   

• финансијске и друге помоћи родитеља у отклањању недостатака у школи и 

куповина нових наставних средстава  

• самоангажовање и иницијативе родитеља ученика  

• помоћ у организацији и извођењу хуманитарних акција . 
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Чланови Савета Родитеља школе за школску 2021/22. годину 

Представник родитеља 1-4. разреда Представник родитеља 5-8. разреда 

1/1 Јелена Ђурђевић 5/1 Милица Вуковић 

1/2 Јелена Илић 5/2 Синиша Давидовић 

1/3 Зорана Николић 5/3 Новица Пантелић 

1/4 Анета Борковац 5/4 Огњен Ђурић 

2/1 Александар Јовановић 6/1 Небојша Ћујић 

2/2 Раде Медић 6/2 Лазар Дакић 

2/3 Драган Стојиљковић 6/3 Снежана Ђурђевић 

2/4 Бојана Летуница 6/4 Бојана Митровић 

2/5 Александра Костић 6/5 Мирјана Опачић 

3/1 Милица Никодиновић 7/1 Зоран Бранковић 

3/2 Александар Радишић 7/2 Драгана Ратић 

3/3 Радмила Иванишевић 7/3 Горана Кожул 

3/4 Софија Глобару 7/4 Данијела Алфиревић 

4/1 Тихана Ашић 8/1 Миодраг Пешић 

4/2 Оливера Жижовић 8/2 Борка Бједов 

4/3 Биљана Мишић 8/3 Милан Мацура 

4/4 Милош Јојић 8/4 Биљана Груловић 

4/5 Бојана Васиљевић 8/5 Марина Граовац 

 

14. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

14.1.Родитељски састанци (разредна настава) 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

- Упознавање родитеља са 

школским календаром 

- Упознавање родитеља са  

 

Правилником о оцењивању 

- Упознавање родитеља са  

 

Програмом сарадње са 

породицом 

-Упознавање родитеља са 

Програмом заштите деце/ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Информисање о  спроведеној 

разговор 

одељењске 

старешине, 

родитељи 
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анкети о изборним и обавезним 

изборним предметима 

- Избор члана Савета родитеља 

- Настава у природи или  излет 

ученика (упознавање родитеља са 

планом и програмом и предлог 

Савету родитеља о висини 

дневнице за наставнике) 

- Информисање о осигурању 

ученика, ужини, ђачком динару  

- Текућа питања 

новембар 

-Анализа успеха и владања 

ученика на првом 

класификационом периоду 

-Извештај са полудневног излета  

-Анализа Иницијалног теста 

- за родитеље првог разрда – Мој 

ђак првак-када сам у невољи 

помажу ми  

-Текућа питања 

 

Разговор, 

изложба радова 

ученика првог 

разреда  

одељењске 

старешине, 

родитељи,  

психолог, 

педагог 

јануар 

- Анализа успеха и владања 

ученика на полугодишту 

- Како провести распуст 

Типови родитељства- за родитеље 

ученика трећег разреда 

- Текућа питања 

разговор 

 

одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог  

 

април 

- Анализа успеха и владања 

ученика на трећем 

класификационом периоду 

- Настава у природи или излет 

- Уџбеници за наредну школску 

годину 

- Општи родитељски састанак – 

настава у природи или излет 

- Текућа питања 

разговор 

одељењске 

старешине, 

родитељи, 

представник 

агенције 

Мај 

- Општи родитељски састанак – 

настава у природи или излет 

-  Текућа питања 

разговор 

одељењске 

старешине, 

представник 

агенције, 

родитељи 

мај-јун 

- Анализа успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта  

- Анализа реализоване наставе у 

природи или излета, упознавање 

са резултатима анкете ученика и 

извештај  

- Текућа питања 

разговор 

одељењске 

старешине, 

 родитељи 
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14.3. Родитељски састанци (предметна настава) 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

- Упознавање родитеља са 

школским календаром 

- Информисање о осигурању 

ученика, ужини и ђачком динару 

- Екскурзија ученика (упознавање 

родитеља са планом и програмом 

и предлог Савету родитеља о 

висини дневнице за наставнике) 

- Избор члана Савета родитеља 

- Упознавање родитеља са 

Правилником о оцењивању  

- Упознавање родитеља са 

Програмом сарадње са 

породицом 

-Упознавање родитеља са 

Програмом заштите деце/ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- -Текућа питања 

разговор 

одељенске 

старешине 

 

новембар 

- Анализа успеха и владања 

ученика на првом 

класификационом периоду 

- Како сам се снашао у петом 

разреду- резултати анкете  

- Текућа питања 

Разговор,  

Презентација 

за родитеље  

одељенске 

старешине и, 

психолог, 

педагог 

јануар 

- Анализа успеха и владања 

ученика на полугодишту 

-Галеријска шетња ,,Ја за 10 

година“ –након ПО радионице за 

ученике  

Како провести зимски расуст  

- Текућа питања 

 

Разговор,  

Изложба 

радова у холу 

школе 

одељенске 

старешине и 

Тим за ПО 

април 

- Анализа успеха и владања 

ученика на трећем 

класификационом периоду 

- Екскурзија ученика 

- Текућа питања 

Разговор,  

интервју 

 

одељенске 

старешине и  

 

 

мај 
- Општи родитељски састанак 

поводом екскурзије ученика 
разговор 

одељенске 

старешине, 

представник 

агенције  

мај-јун 
- Анализа успеха и владања 

ученика на крају школске године  
разговор 

одељенске 

старешине  
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- Анализа реализоване екскурзије, 

упознавање са резултатима анкете 

ученика и извештајем ( од 1. до 8. 

разреда) 

- Уџбеници за наредну школску 

годину 

( од 1. до 7. разреда) 

- Информисање родитеља о 

завршном испиту (8.разред) 

- Договор око организовања 

„мале матуре“ у школи (8.разред) 

- Текућа питања 

 

Сарадња са родитељима одвијаће се кроз следеће облике рада: 

• родитељски састанци (за свако одељење најмање пет родитељских 

састанака у току године) 

• пријем родитеља сваке друге недеље (када ученици иду у другу смену) 

• рад родитеља у одељенским саветима родитеља и Савету родитеља 

• пријем родитеља од стране директора школе и стручних сарадника по 

потреби родитеља и по позиву школе 

• индивидуални рад са родитељима од стране наставника,    разредних 

старешина,стручних сарадника и директора по захтеву родитеља или 

одређених органа школе 

• укључивање представника родитеља у рад Школског одбора. Присуство 

родитеља/чланова Савета родитеља појединачним часовима, ради 

унапређења партиципације породице/родитеља у животу и функционисању 

школе 

• Укључивање заинтересованих родитеља у организацију културних 

дешавања у школи 

У овој школској години реализоваће се следеће теме: 

Тематски родитељски састанци: 

• Мој ђак првак 

• Самосталност код деце 

• Проверите како васпитавате у породици 

• Награде и казне 

• Како помоћи детету да развије радне навике 

• Како сам се снашао у петом разреду 

• Професионална оријентација – улога родитеља 

• Адаптација ученика првих и петих  разреда на наставу – педагог,психолог 

• Карактеристике средњег образовања, услови уписа за осми разред 

• Израда информативних паноа за децу и родитеље као и редовно 

ажурирање сајта школе ради информисања родитеља. 
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• Засадимо дрво наше генерације- родитељи, ученици првог разреда, 

учитељи 

• У мају спортски дани – утакмице - родитељи, наставници, ученици 

На основу Закона о основном образовању и васпитању(Сл.гласник РС 55/2013) 

чл.48, школа је дужна да организује анкетирање родитеља на крају сваког 

полугодишта ради снимања задовољства родитеља програмом сарадње школе са 

породицом и сугестија за наредно полугодиште. Анкетирање родитеља у нашој 

школи ће бити спроведено.  

 

15. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Септембар 

 

Усвајање записника 

Разматрање и усвајање Извештаја и раду директора школе за школску 

2020/21.годину 

Разматрање и усвајање извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску 

2020/21. годину 

Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2020/21.годину 

Разматрање и доношење Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину 

Разматрање и доношење Акционог плана за школску 2021/2022.годину 

Разматрање и доношење плана стручног усавршавања запослених за школску 

2021/22. годину 

Предлагање  кандидата за директора школе за четворогодишњи мандат 

Разматрање понуда и доношење одлуке за избор осигуравајућег друштва- 

осигурање ученика, за избор добављача ђачке ужине-наком прибављеног 

мишљења Савета родитеља,чланарине, ђачког динара 

Доношење одлуке о издавању школског простора-покретање законске процедуре 

Доношење одлуке да се одобре средства за набавку наставних средстава 

неопходних за почетак школске године 

Активности везане за избор директора школе 

Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и 

радних задатака 

 

Октобар – децембар 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја школске 2021/2022. 

године 

Разматрање и усвајање Извештаја са екскурзије осмих разреда 

Разматрање и доношење Правилника о раду 

 

Јануар – март 
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Анализа рада и успеха школе у првом полугодишту школске 2021/22. године 

Усвајање Извештаја о раду директора и Извештаја о остваривању годишњег плана 

рада школе за прво полугодиште школске 2021/2022. године 

Усвајање Извештаја са Изведених екскурзија и наставе у природи 

Доношење Плана јавних набавки за 2021/22. годину 

Усвајање Извештаја о Извршеном редовном попису и Извештаја о пословању и 

годишњем обрачуну за 2021. годину-шеф рачуноводства 

Текући послови  

 

Април – мај 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја школске 2021/2022. 

године 

Разматрање пролећних активности - председник Школског одбора, директор  

Прослава Дана школе - председник Школског одбора, директор  

Текући послови  

 

Јун - јул 

 

Анализа успеха, дисциплине и изостанака на крају другог полугодишта школске 

2020/2021. године 

План рада на школском објекту- председник Школског одбора, директор  

Усвајање извештаја са изведених екскурзија и наставе у природи 

Доношење решења о коришћењу годишњег одмора директора 

Упознавање школског одбора са потребним кадровима за следећу школску годину 

Награђивање ученика и радника школе- директор школе  

Доношење одлуке о изради распореда часова за обе смене за школску 2022/2023. 

годину 

Текући послови  

 

Састав Школског одбора:   

 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Сања Живковић Савет родитеља 

Соња Керечки Савет родитеља 

Драган Стојиљковић Савет родитеља 

Стојан Љубинковић Јединица локалне самоуправе 

Шпиро Иванишевић Јединица локалне самоуправе 

Нада Илић Јединица локалне самоуправе 

Ивана Пушица Наставничко веће 

Весна Вуковић Наставничко веће 

Мирјана Курајица Наставничко веће 
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16. ПЛАН ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИКУ 

 

Законом  о основама система образовања  је донет  у августу 2009. године и тиме 

су створени услови за институционалну подршку развоју и примени инклузивног 

образовања и обезбеђивање доступности образовања деци из различитих 

осетљивих група, која су до сада углавном остајала ван система. 

 

Општи принципи система образовања  и васпитања и право на образовање 

подразумевају : 

• Једнакост и доступност образовања 

• Квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање 

• Пуно поштовање права детета 

• Образовање и васпитање које излази у сусрет различитим потребама 

ученика 

• Једнаке могућности образовања и васпитања у складу са потребама и 

интересовањима 

• Приступ свим нивоима образовања деци, ученицима и одраслима са 

сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

Инклузивна оријентација и планирање практичних корака у школи требало би да 

буде део школских докумената (Школски развојни план, Школски програм). 

Школа планира и реализује инклузивно образовање тако што добро планира и 

организује ресурсе унутар школе, али користи и ресурсе из локалне заједнице. 

 

Увођење и примена инклузивног образовања подразумева добру анализу 

могућности и потреба и у складу са тим планирање људских, материјалних и 

финансијских ресурса неопходних за обезбеђивање подршке деци са посебним 

образовним  потребама. 

 

Добро управљање може да обухвата : 

• Флексибилну примену школских докумената 

• Укључивање родитеља као волонтера- асистената у настави 

• Прављење малих група ученика 

• Online допунска и додатна настава 

• Укључивање педагошких асистената или ученика старијих 

разреда(Ученички парламент, Вршњачки тим) у рад са децом са посебним 

потребама, у смислу асистенција на часу 
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• Организовање вршњачке подршке(нпр. вршњачка асистенција школа-кућа) 

 

У нашојшколи, Тим за додатну подршку ученицима, тачније Тим за инклузију 

чине директор школе, педагог, психолог, наставник разредне наставе Драгана 

Томашевић, професор ликовне културе Милена Драча ,професор математике 

Драгана Пешић, а по потреби и остали запослени. 

 

Наш Тим има за задатак следеће : 

• Идентификује децу из осетљивих група 

• Прати спровођење ИОП-а 

• Евалуира ИОП 

• Осмишљава антидискриминационе мере и активности 

• Осмишљава потпуну инклузију 

• Осмишљава партиципацију родитеља 

• Осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања 

• Брине о наставничким компетенцијама 

 

Задаци Тима за инклузивно образовање су следећи: 

• Доношење Плана и програма 

• Координација са задуженим наставницима, директором и сарадницима 

• Праћење рада Тимова за израду ИОП-А 

• Доношење ИОП-а на Педагошком колегијуму и информисање стручних 

органа 

• Набавка стручне литературе и опреме 

• Вођење евиденције о деци која се образују по ИОП-у 

 

По опису детета утврђује се потреба за индивидуализацију или израду ИОП-а за 

предмет, понашање, ситуацију. На педагошком колегијуму формира се Тим за 

свако дете, који чине одељенски старешина, наставник, стручни сарадник и 

родитељ. 

 

Индивидуални план се, дакле, израђује за свако дете коме је потребан додатна 

подршка у образовном систему, а разлози и узроци могу бити разнолики. 

 

Врсте подршке у образовању су следеће : 

• Прилагођавање метода, материјала и учила  

(мере индивидуализације) 

• Прилагођавање простора  и услова у којима се учење одвија 
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• Измена садржаја учења и стандарда постигнућа 

• Остале мере подршке (материјална, здравствена помоћ, асистивне 

технологије...) 

 

16.1. План и програм инклузивног образовања 

 

Циљ инклузивног образовања је адекватно реаговање свих субјеката наставног 

процеса на разноврсност и посебност дечијих потреба кроз промене садржаја, 

приступа и стратегија, са заједничком визијом веће обухваћености деце са 

посебним потребама образовним процесом. 

 

У школи је формиран Тим за ИО, који има следеће задатке: 

Информисање свих стручних тела о циљу, садржајима и активностима које ће се 

на плану афирмације ИО предузимати у школи 

Израда Годишњих и оперативних планова рада Тима за ИО 

Давање предлога за укључивање ученика у ИОП 

Формирање тимова за додатну сарадњу 

Подстицање наставничких компентенција и стручних усавршавања из области ИО 

Континуиране сарадње са родитељима ученика са посебним потребама 

Обавештавање родитеља конкретног ученика о одлуци Педагошког колегијума 

којом се предлаже ИОП. 

Предвиђено је да се програм реализује кроз следеће области: 

Информисање и промоција инклузивног образовања 

Стручно усавршавање наставника  

Идентификација ученика са посебним потребама 

Израда и примена ИОП – а 

Праћење и корекција ИОП-а 

 

Планирана активност 

 

Начин реализације 
Носиоци 

активности 

 

Време 

 

Израда плана и 

програма ИО за школску 

2021/22. год 

Састанак. 

Искуствена анализа. 

Самоевалуација програма. 

Чланови тима VIII 

 

Упознавање стручних 

тела са 

На  Наставничком већу - 

анализа потреба ученика на 

основу утисака и искуства 

Одељењске 

старешине, 

Наставници и 

IX - X 
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специфичностима 

ученика са посебним 

потребама 

наставника. учитељи 

Стручни сарадници 

Формирање и планирање 

рада Тимова за израду 

ИОП-а 

 

На Педагошком колегијуму- 

анализа предлога за рад ученика 

по ИОП-у, формирање тимова. 

Договор о начину и динамици 

рада тимова, о начину израде 

ИОП-а и начинима праћења и 

извештавања о напредовању 

ученика. 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

Психолог и педагог 

Чланови Тима за ИО 

Тимови за израду 

ИОП-а 

VIII - X 

Област: Информисање и промоција ИО 

Буђење свести ученика о 

потребама ученика који 

раде по ИОП-у 

 

Стручно предавање на Ђачком 

парламенту. 

Израда паноа. 

 

Чланови Тима за ИО 

Психолог 

Чланови  Ученичког 

парламента 

IX, XII, III 

 

Буђење свести родитеља 

о праву све деце на 

редовно школовање и 

потребама ученика  

 

 

 

Стручно предавање на 

родитељским састанцима, 

Савету родитеља. 

Прављење брошура за пано. 

Укључивање ученика са ПП и 

родитеља у заједничке школске 

активности (приредбе, излете...). 

 

 

Чланови Тима за ИО 

Педагог и психолог 

Чланови  Ученичког 

парламента 

IX 

током 

године 

 

Област: Стручно усавршавање 

 

Стручно предавање: 

Рад са децом са 

поремећајима менталног 

здравља 

Упознавање наставника са 

профилом ученика са посебним 

потребама. 

Психолог IX 

Подстицање наставника 

за коришћење стручне 

литературе 

 

Допуњавање инклузивне 

библиотеке са литературом 

неопходном за инклузивни рад. 

Набавка литературе и прављење 

списка корисних интернет 

страница. 

 

Чланови тима за ИО 

 

Током 

године 

Област: Идентификација ученика са посебним потребама 

Прикупљање 

информација о 

потенцијалним 

ученицима за рад по 

ИОП-у 

 

Предлагање ученика за ИОП. 

Анализа постигнућа и потреба 

предложених ученика. 

Анализа потенцијалних 

извештаја Интерресорне 

комисије... 

 

Одељењске 

старешине 

Чланови тима за ИО 
IX  - X 

 

Израда школске карте на 

нивоу одељења – ученици 

са посебним потребама 

Индивидуални разговори 

стручних сарадника са 

наставницима. 

Формирање базе података. 

Психолог и педагог 

Тим за ИО 

Током 

године 

Добијање сагласности 
Разговор са родитељима 

идентификованих ученика. 

Одељењске 

старешине 
IX - X 
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родитеља Указивање на потребе и 

истицање користи од примене 

ИОП-а. 

Чланови тима за ИО 

Родит. 

идентификованих 

ученика 

Област: Израда и примена ИОП – а 

Формирање  подтимова 

за израду и примену 

ИОП-а 

 

Формирање тимова од 

одговарајућих наставника и 

стручних сарадника, родитеља. 

 

Чланови тима за 

ИОП 

Предметни 

наставници 

Стручни сарадници 

IX 

Израда ИОП – аза 

идентификоване ученике  

 

Прикупљање информација и 

израда педагошких профила 

идентификованих ученика. 

Размена мишљења на основу 

педагошког профила ученика. 

Осмишљављње активноси 

везаних за напредовање 

ученика. 

 

Чланови тима за 

ИОП 

Предметни 

наставници 

Стручни сарадници 

Родитељи 

X. 

Примена ИОП-а у 

одељењима 

 

Израда и припрема материјала 

које садрже задатке за ученике  

који раде по ИОП-у. 

Праћење и евидентирање 

потреба ученика. 

Евидентирање проблема током 

реализације плана. 

 

 

Предметни 

наставници 
Од IX 

Област: Праћење и корекција 

Реализација планираних 

активности 

 

Анализа планираних и 

остварених задатака увидом у 

припреме наставника и радни 

материјал ученика. 

Посета часова у одељењима где 

се ради  по ИОП-у. 

Чланови тима за ИО 

Чланови подтимова 

Стручни сарадници 

 на 

месечном 

/тромесечн

ом нивоу 

Напредовање ученика 

 

Анализа постигнућа ученика. 

Задовољство ученика (анкета, 

интервју); Задовољство 

родитеља (анкета, интервју). 

 

Предметни 

наставници Чланови 

Тима за ИО 

 на 

месечном/ 

тромесечно

м нивоу 

Израда новог ИОП-а 

 

Корекција ИОП-а (уколико 

ученик није савладао 

планирано). 

Израда новог ИОП-а ( уколико 

је ученик напредовао). 

 

Чланови Тима за ИО 

Чланови подтимова 

на 

месечном/ 

тромесечно

м нивоу 

Извештавање 

Педагошког колегијума 

Подношење извештаја о 

напредовању ученика са 

посебним потребама. 

 

Чланови Тима за ИО 

Чланови подтимова 

 на 

тромесечно

м нивоу 

Извештавање Разредних 

већа 

Подношење извештаја о 

напредовању ученика са 

посебним потребама. 

 

Чланови подтимова 

 на 

тромесечно

м нивоу 
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17. ПРОГРАМ  ЗАДОВОЉАВАЊА СОЦИЈАЛНИХ 

ПОТРЕБА   ДЕЦЕ 

 

“Социјалне потребе” је појам који обухвата базичне и изведене потребе које људи 

могу задовољити само у социјалној заједници и међусобниј интеракцији.Као 

посебан вид потреба појединца , породица и друштвених група заједничке су за 

све грађане у локалној заједници. Њихово задовољење је битан услов егзистенције 

и социјалне сигурности грађана. Социјалне потребе се могу задовољити изван или 

у оквиру услова тржишне економије, мада је њихово задовољење најефикасније, 

уколико се остварује преко специјализованих друштвених институција, служби 

или установа, као и путем посебних институционализованих система права и 

услуга. 

 

Садржај рада 

Време 

остваривања 

програма 

Начин 

остваривања 

програма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Идентификација ученика с 

тешкоћама у емоционалном 

развоју, сазревању и оних са 

тежим породичним 

проблемима, деце са 

променама у понашању, 

тешкоћама у напредовању и 

деце из депривираних 

средина 

 

Континуирано 

током школске 

године 

На основу 

разговора са 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима 

/учитељима и 

васпитачима 

 

Наставници, 

учитељи,  

педагог и психолог 

 

Пружање подршке деци из 

осетљивих група 

Континуирано 

током школске 

године 

 

Избор врсте 

подршке  

Одељенски 

старешина , 

стручни сарадници  

Праћење адаптације ученика 

из осетљивих група 

Континуирано 

током школске 

године 

Праћење 

прихваћености у 

вршњачкој групи, 

разреду( 

комуникација, 

социјализација, 

постигнућа....) 

Одељенске 

старешине , 

стручни сарадници 

Сарадња са родитељима 

ученика из осетљивих група 

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о 

врстама помоћи  

које могу 

остварити у 

школи и 

институцијама 

локалне 

самоуправе   

Секретар школе, 

одељенске 

старешине , 

стручни сарадници 
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Сарадња са Центром за 

социјални рад  

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о 

врстама помоћи  

које могу 

остварити у 

Центру а 

соцјални рад  

Допуна 

информација о 

материјалном 

породичном 

статусу  

Синхронизовано 

праћење 

породичног 

статуса  

Стручни сарадници 

Стручњаци из 

Центра за социјални 

рад општине Земун, 

стручни сарадници  

Сарадња са Црвеним крстом Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о 

врстама помоћи  

које могу 

остварити у 

Црвеном крсту 

Одељенске 

старешине,психолог 

и руководилац 

организација 

Црвеног крста 

Сарадња са Интeрресорном 

комисијом   

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о 

врстама помоћи  

које могу 

остварити преко 

Интерресорне 

комисије  

Одељенски 

старешина, стручни 

сарадници 

Давање савета за решавање 

проблема ученика који су 

настали као  последица 

поремећених породичних 

односа 

Континуирано 

током школске 

године 

Саветодавно-

инструктивни рад 

са родитељима, 

ученицима 

Психолог,педагог, 

учитељи, 

наставници, 

васпитачи и 

сарадници ЦСР 

Сарадња са здравственим и 

социјалним  институцијама 

које доприносе остваривању 

циља образовно-васпитног 

рада 

Континуирано 

током школске 

године 

Предавања, 

саветодавни 

разговори и 

тематско-

едукативне 

радионице 

Завод за јавно 

здравље, 

Поливалентна 

патронажна служба 

Посредовање у остваривању 

права на материјалну помоћ 

(за уџбенике, трошкове 

исхране, хуманитарне пакете, 

екскурзије, рекреативне 

наставе, медицинска 

помагала, лечења...) 

Континуирано 

током школске 

године 

Нокон договора 

са корисником, 

писање дописа 

Центру за 

социлани рад 

Тим за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

 

Организација Хуманитарних 

акција 

Током школске 

године 

На основу 

разговора са 

родитељима, 

ученицима и 

наставницима 

Психолог,  

Ученички 

парламент,  

Наставници који 

воде УП 
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18. ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 
 

Превентивне  активности за ученике разредне и предметне наставе 

 

Садржаји рада 
Начин остваривања 

програма 

Време 

реализације 

Носиоци 

остарив. 

програма 

Упитник  за родитеље 

,,Дефинисање очекивања 

родитељ  и наставника“ 

истраживање Мај - јун 

Стручни 

сарадници 

школе 

,,Психо-физичке 

карактеристике ученика првог 

разреда и прилагођавање на 

школски живот“  

 

Информисање родитеља на 

родитељским састанцима и 

едукативним текстовима на 

сајту школе и путем 

презентације на родитељским 

састанцима и изложбом 

ученичких радова  

Септембар- 

новембар  

2021.године 

Стручни  

сарадници 

Структуирање група ученика  

са сличним проблемима  у 

савладавању школског  

градива 

Откривање узрока  

поремећаја у учењу 

-групи рад са  

ученицима којима је  

потребна помоћ 

-педагошко- 

психолошко 

оспособљавање  

родитеља за пружање помоћи 

деци која имају проблеме у 

учењу и развоју 

Континуиран 

рад 

током 

школске  

године 

Наставниц

и 

предметне 

наставе, 

-стручни  

сарадници, 

-родитељи 

,,Методе успешног учења“- за 

ученике петог разреда  

 

Едукативна радионица, 

тематски пано 

Прво 

полугодиште  

школске 

2021/22.год. 

Стручни  

сарадници 

Укључивање школе у 

иновативне начине учења и 

подучавања 

Коришћење онлајн ресурса за 

задовољење образовних 

потреба и преношење знања 

путем хоризонталног учења 

Током 

школске 

године 

Наставниц

и и 

учитељи 

Рад са ученицима на 

тему„Тешкоће које се јављају 

на преласку са разредне на  

предметну наставу“ 

Предавање за  

ученике 

IVразреда 

Друго  

полугодиште 

 школске 

2021/22. Год. 

Психолог 

и педагог 

школе 

Превентивни индивидуални 

рад са ученицима код којих су 

присутне тешкоће у 

савладавању школског градива: 

пажње, концентрације, 

смањене способности, 

мотивација, емоционална и 

социјална незрелост 

Индивидуални рад са 

ученицима којима је  

потребна помоћ 

-педагошко-психолошко 

оспособљавање  

родитеља за пружање  

помоћи деци која  

имају проблеме у  

учељу и развоју 

-по потреби израда ИОП-а  

Континуиран

о  

током 

школске 

 године 

Наставниц

и,  

-стручни  

сарадници 

-родитељи 

Организовање компензаторних 

активности за подршку учењу 

Допунска настава, 

индивидуализација у настави, 

Континуиран

о  

Наставниц

и,  
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за ученике из осетљивих група вршњачка подршка током 

школске 

 године 

-стручни  

Сарадници

, ученици 

Извођење наставе користећи 

видео-презентације и креативне 

наставне технике 

На часовима обраде  

-развијање функционал. 

знања и просторне 

интелигенције 

Од септембра 

2021.год.  до 

јуна 2022.год. 

Наставн 

ици  

 

Наставници  изводе кључне 

појмове, примењују принцип 

поступности, уче ученике 

различитим техникама учења, 

како ново градиво повезати са 

претходно наученим и 

примерима из свакодневног 

живота, повезују садржаје из 

различитих области и 

прилагођавају рад потребама и 

темпу рада ученика 

Припрема за рад прилагођена 

динамици одељења 

Континуиран

рад током 

школске 

године 

Наста-

вници 

 

Упућивање у начине 

процене сопственог  

напредовања 

Развијање 

самосвесности о  

сопственим  

могућностима  

код ученика путем индивид. 

разговора 

Развијање интризичне 

мотивације 

Континуиран

рад  

током 

школске 

године 

Наста-

вници  

-стручни  

сарадници, 

-родитељи 

Стручно усавршавање у 

установи и ван установе 

Примена стеченог знања са 

семинара и хоризонтално 

учење 

Континуиран

рад  

током 

школске 

године 

Наста-

вници  

 

 

 

18.1. Програм подршке за новоуписане ученике, нове наставнике и 

приправнике на нову школску средину 

 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу чине одељењске 

старешине првог и петог разреда и стручни сарадници школе. 
 

Садржаји 

рада 

Начин остваривања 

програма 

Време 

реализације 

Носиоци 

оставивања 

програма 

 

Подршка 

новоуписаним 

ученицима  

 

 

Евиденција новоуписаних 

ученика   

 

Током школске 

године 

Секретар школе, 

учитељи 

одељенске 

старешине, 

стручни сарадници  

Праћење адаптације 

новоуписаних 

ученика  

Праћење прихваћености у 

вршњачкој групи, разреду          

( комуникација, 

социјализација, 

постигнућа....) 

Током школске 

године 

Одељенски 

старешина, 

наставници, 

стручни сарадници  

Сарадња са Саветодавни рад са Током школске Одељенске 
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родитељима 

новоуписаних 

ученика  

родитељима, заједничко 

праћење понашања и 

постигнућа  и договорно 

бирање врсте  подршке за 

ученике    

године старешине, 

наставници, 

стручни сарадници 

Укључивање 

новоуписаних 

ученика у рад школе   

Праћење укључности деце 

у ваннаставне активности   

Током школске 

године 

Одељенске 

старешине  

Подршка новим 

наставницима и 

приправницима  

-Информисање о динамици  

рада и упућивање у обавезе 

и одговорности наставника  

-Упознавање са 

подзаконским актима који 

се примењују у школи  

-Одређивање ментора 

приправницима 

-Инструктивна подршка у 

примени подзаконских 

аката 

-Информисање о процедури 

у обавезама током 

приправничког стажа 

-Посета часовима и 

повратна информација са 

препорукама  

-Информисање о процедури 

у обавезама током 

приправничког стажа 

-Информисање о роковима 

за приправнички стаж 

-Упознавање са радом 

тимова,актива, већа..... 

Током школске 

године 

Директор школе 

 

 

Директор школе и 

секретар  

 

Директор школе 

 

Секретар 

школе,ментор,стру

чни сарадници 

Директор, ментор 

 

Директор, ментор, 

стручни сарадници 

 

 

Секретар школе 

 

Ментор, стручни 

сарадници  

 
 

19. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

У  области здравствене превенције радиће  се са циљем изграђивања телесно, 

психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за 

очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. При 

том се мора имати у виду да је школа само један од многобројних фактора који 

дају допринос развоју личности ученика. 

Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака: 

- Укључивање ученика у здравствено – васпитне акције, као и подстицање на 

усвајање знања о чувању здравља, болести и  знања о чувању здравља, болести и 

могућностима лечења 

- Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају 

личне хигијене, хигијене исхране и хигијенског начина живота 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

151 

 

- Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих 

међуљудских односа, као и очување и унапређење менталног здравља 

- Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни 

део свакодневних навика, потреба и поступања; 

- Спровођење примарне превенције болести зависности; 

- Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског 

очувања школе. 

- Превенција за унапређење безбедности у саобраћају.  

Задаци ће бити остварени кроз следеће активности и садржаје: 

Садржај 
Време 

реализације 

Задужене 

особе 

Први школски час одељенског старешине посвећен 

информисању ученика о пандемији КОВИД 19 
септембар 

Одељенски 

старешина 

Седмично и месечно извештавање Школске управе о 

здравственом стању запослених и ученика а у вези 

КОВИД 19 

  

Приликом обраде појединих наставних јединица у 

редовној настави наставници ће обратити пажњу на 

остваривање здравстевно – васпитне функције свог 

рада. У припремама за час ће нагласити  могућност 

реализације задатака из ове области 

Током 

школске 

године 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

У оквиру наставе физичког васпитања редовно ће се 

радити на превентивно – компензацијском вежбању 

ради спречавања и отклањања телесних деформитета 

и лоших последица вишечасовног седења. Ученици се 

оспособљавају у самосталном неговању физичких 

способности, помагању раста, учвршћивању здравља. 

Предметни наставници ће пратити индивидуални 

развитак сваког ученика. 

Током 

школске 

године 

 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Школа ће, у сарадњи са Домом здравља организовати 

систематски преглед ученика поделом позива 

Током 

школске 

године 

Здравствени 

радници 

Од. старешине 

Школа ће, у сарадњи са  Домом здравља организовати 

стоматолошки преглед ученика, поделом позива   

Током 

школске 

године 

Стоматолошка 

служба 

Од. старешине 

Индивидуални саветодавни рад са ученицима и 

родитељима и повезивање ученика са 

специјализованом здравственом службом по потреби. 

Током 

школске 

године 

ППС, 

Одељењске 

старешине 

Организовање хуманитарних акција у сарадњи са 

Ученичким парламентом 

Током 

школске 

године 

Ученички 

парламент 

ППС 

Активности Превентивног центра и Поливалентне 

патронажне службе из програма Здравственог 

васпитања за основне школе у циљу очувања и 

унапређење здравља школске деце и промоције 

здравих стилова живота. 

Током 

школске 

године 

Поливалентна 

патронажна 

служба, 

Ученици, УП, 

ППС 
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Одељењске старешине ће на часовима одељењског старешине разговарати са 

ученицима о овој проблематици и о начинима коришћења слободног времена у 

циљу пропагирања здравих стилова живота. Садржаји овог програма реализују се 

у оквиру редовне наставе, кроз рад одељењских заједница, у оквиру рада секција 

и ваншколских активности и кроз предавања. 

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла (предметни 

наставници, руководиоци секција, наставници, одељењске старешине, 

психолошко-педагошка служба) у области заштите и унапређења животне 

средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у самообразовању 

и слободном времену користе све оне изворе културе, који ће их подстицати на 

стваралачки рад и унапређење и очување личног здравља и животне средине. 

Ученици ће се укључивати у акције локалног карактера. 

Свеукупни утицај школе и шире заједнице и ангажовање ученика треба да 

допринесе развоју еколошке свести и еколошке културе ученика. 

20. ПЛАН  ТИМА  ЗА  ВРЕДНОВАЊЕ  И 

САМОВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  ШКОЛЕ 
 

Основни циљ самовредновања школе је сагледавање као и унапређење рада 

школе. Током самовредновања школа показује и спремност да прихвати 

одговорност за сопствени рад и развој. Процес самовредновања је , током 

претходне године обухватао је  области Руковођење и организација квалитета, 

Школски програм и годишњи програм рада школе, Настава и учење, Постигнућа 

ученика, Подршка ученицима. Последње две области су биле испитиване и 

претходних година, јер смо као Тим закључили су те две области од огромног 

значаја за наше ученике и родитеље, као и нас саме, те да је оправдано што чешће 

вршити истраживања у оквиру њих. 

У току ове школске године биће испитивана кључна област Планирање 

програмирање и извештавање 

 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног 

рада 

школе. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог 

документа. 

1.1.2. У изради Развоjног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална 

заjедница). 
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1.1.3. Садржаj кључних школских докумената одржава специфичности установе. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе. 

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне потребе 

ученика. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и 

ефикасног 

рада у школи. 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним 

планом и 

годишњим календаром. 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних 

сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и 

уважене 

су актуелне потребе школе. 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме за 

праћење рада и извештавање током школске године. 

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду школе и 

усклађен jе са 

садржаjем годишњег плана рада. 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и 

остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде 

за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање 

наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу. 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада jе функционално и засновано 

jе на 

праћењу постигнућа ученика. 

1.3.4. У планирању слободних активности уважаваjу се резултати испитивања 

интересовања ученика. 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано jе на аналитичко- 

истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 

непосредног 

окружења. 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 

напомене о реализациjи планираних активности. 

 

Тема Самовредновања у току школске 2021/22. је област1 - Планирање 

програмирање и извештавање 
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АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

Израда годишњег 

плана активности у 

оквиру процеса 

самовредновања 

 

Организовање састанака 

Тима за самовредновање 

Договор о активностима 

унутар стручних области 

Анализа планова за сваку 

кључну област 

Договор око реализације 

активности предвиђених 

планом 

 

 

 

 

Чланови тима за 

самовредновање, 

директор, 

руководиоци 

активности везаних 

за кључне области 

 

 

 

 

Август/септембар 

2021. 

 

 

Информисање 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља о 

активностима Тима 

за самовредновање 

Упознацање 

наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља са 

годишњим планом Тима 

за самовредновање 

Чланови тима за 

самовредновање, 

директор, 

руководиоци 

активности везаних 

за кључне области 

 

Септембар, 

децембар, март, 

јун школске 

2021/22. 

 

Упознавање 

Наставничког већа 

и Савета родитеља 

са Приоритетним 

активностима Тима 

Оцена остварености у 

појединим кључним 

областима у односу на 

постављене стандарде 

Чланови тима за 

самовредновање, 

директор, 

руководиоци 

активности везаних 

за кључне области 

Септембар/октобар 

2021. 

 

Анализа тока 

реализације 

планираних 

активности 

Подношење извештаја о 

реализацији  планираних 

активности 

Указивање на проблене 

на које се наилази током 

реализације и 

проналажење  адекватних 

решења 

 

Чланови тима за 

самовредновање, 

директор, 

руководиоци 

активности везаних 

за кључне области 

 

Децембар, април, 

јун школске 

2021/22. 

 

Праћење 

реализације 

процеса 

самовредновања 

Извештавање носиоца 

активности о току 

реализације активности 

Уочавање недостатака и 

предлагање могућих 

решења 

 

Чланови комисије за 

поједине стручне 

области 

 

Октобар, 

децембар, мај 

школске 2021/22. 

 

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самих чланова. Сваки 

тим појединачно одговоран је за доношење месечних или двомесечних планова у 

складу са глобалним планом рада за текућу годину.У случају уочавања потребе, 

могу се анализирати и кључне области које нису предвиђене годишњим планом. 

 

План спровођења самовредновања коришћењем Селфи инструмента 

Чланове Селфи школског тима: 

Александра Даниловић 

Јелена Станић 

Ана Ћирјанић 

Самовредновање уз помоћ Селфи алата   

 

ученици 4 - 8. разреда 

руководиоци, наставници 
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Новембар 2021. - Креирање питања за 

спровођење самовредновања  

Чланови тима 

Планиран број руководилаца у школи који ће 

учествовати у самовредновању: 12 

 
У овом контексту, појам руководилац у школи 

односи се на директора / заменика директора и 

руководиоци стручних већа.  

 

4 (За Први циклус основног образовања и 

васпитања ученика) 

8 (за Други циклус основног образовања и 

васпитања ученика 

Планиран број наставника у школи који ће 

учестовати у самовредновању (број и 

проценат наставника): 

 

12  (60%) (За Први циклус основног образовања 

и васпитања ученика) 

18  (67%) (за Други циклус основног образовања 

и васпитања ученика 

Начин на који ћете изабрати наставнике: 

 

 

Сви наставници ће бити позвани да учествују 

у самовредновању слањем линка упитника 

путем електронске поште. 

Планиран број ученика у школи који ће 

учестовати у самовредновању (број и 

проценат ученика): 

Сви ученици (старији од 9 година) 

Први циклус – ученици  IV разреда (90 

ученика, 68%) 

 

Други циклус – ученици V до VIII разреда 

(300, 65%) 

 

Начин на који ћемо изабрати ученике: 

 

 

Сви ученици ће бити позвани да учествују у 

самовредновању 

Временски оквир када планирамо 

реализацију самовредновања уз коришћење 

инструмента Селфи: 

 

20 - 30. 12. 2021. 

19 - 29. 4. 2022. 

Временски оквир када планирамо дискусију 

о резултатима Селфи самовредновања и 

састављање плана за унапређивање 

дигиталне зрелости школе:  

 

Током јануара 2022. године, а најкасније до 

почетка другог полугодишта шк. 2021/22. 

године. 

Претпостављени број наставника у школи 

који не остварују основни ниво дигиталне 

компетенције и којима би била потребна 

додатна помоћ кроз посебну обуку: 

 
Као помоћ за утврђивање нивоа дигиталне компетентности 

наставника користићемо Оквир дигиталних компетенција – 
наставник за дигитално доба http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-

2.pdf 

5 

 

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf
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21. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

  

У оквиру пуног радног времена наставник има 68 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из 

школе ради похађања одобрених програма и стручних скупова (три дана по 8 

сати), а 44 сата, годишњег стручног усавршавања у школи, у оквиру развојних 

активности Школе. 

Стално  стручно  усавршавање наставника остварује се у активностима које школа 

предузима у оквиру својих развојних активности и броја сати за сваку активност, 

коју сваки наставник прати самостално путем свог личног документа за 

планирање и реализацију, као и у облицима стручног усавршавања ван установе у 

периоду од пет година. 

Стално  стручно  усавршавање наставника у школи, остварује се током школске 

године, у следећим активностима: 

Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом 

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 

Стручна предавања/приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, 

дидактичког материјала и теме из области образовања и васпитања/ 

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних 

садржаја 

Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, 

наставних средстава 

Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно-

васпитног процеса 

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Школским развојним планом, 

предавања и радионице ван школе, потврђено сертификатом установе, 

институције, организације 

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у школи 

Рад са студентима, волонтерима – менторски рад 

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине, која 

доприноси унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса 

Маркетинг школе 

Рад у радним телима и програмима 

Различите активности које не улазе у 40-ну радну недељу, а по одлуци директора 

школе 

 
21.1. План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 
 

Конференције, семинари, трибине 

Републички зимски семинар за српски језик 

Симпозијум математике 
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„Архимедесов“ математички републички семинар  

„Архимедесова» математичка трибина: Савремена настава матемаике  

Специјализовани републички семинар Друштва математичара Србије 

Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим  разредима 

основне школе 

«Архимедесове» математичке трибине за учитеље 

Географски семинар – Српско географско друштво 

Зимски семинар за професоре страних језика (енглески и француски језик) 

Конференција „Дигитално образовање“ 

Присуство и примена музике у медијима, Компетенцијa: K1; Приоритети: 1, Кат. 

бр.779 

Савремене методе учења музике у различити мразвојним фазама детета, 

Компетенцијa: K1; Приоритети: 1,Кат. бр. 780 

Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност, Кат. бр. 788, Компетенцијa: K2; 

Приоритети: 1 

Функције музеја, галерија о колекција у унапређивању наставе ликовне 

културе801Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – 

дидактичко методички аспекти, Компетенцијa: K2, Приоритети: 3 

 

Предлози: 

Бесплатни инернет алати за припрему, реализацију и праћење активности 

учења, Кат. бр. 193, компетенције К1, приоритет 3 (32 сата). Цена 3000 динара по 

учеснику; електронски 

Гугл-апликације за Гугл-генерације Кат. бр. 366, компетенције К2, приоритет 3 

(36 сати). Цена 3800 динара по учеснику; електронски 

Е-твининг за почетнике – први кораци, Кат. бр. 373, компетенције К2, 

приоритет 1 (8 сати). Бесплатан. 

Ка  квалитетним етвининг пројектима у циљу унапређења коришћења икта 

у настави, Кат. бр. 393, компетенције К2, приоритет 1 (8 сати). Бесплатан. 

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу 

(16 часова). Цена 3900 динара. 

Семинар за наставнике физичког фаспитања (5. разред) 

 

21.2. Лични план стручног усавршавања 

 

У јуну месецу 2021. године запослени су израдили Годишњи лични план стручног 

усавршавања за школску 2021/22.годину, водећи рачуна о томе које приоритетне 

област и компетенције желе да развију. 
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Приоритетне области 

1. Превенција насиља, злостављања и занемаривања 

2. Превенција дискриминације 

3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група 

4. Комуникационе вештине 

6. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области 

иновативних метода наставе и управљања одељењем 

7. Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 

 

Наставничке компетенције 

Уже стручна област 

Поучавање и учење 

Подршка развоју личности детета и ученика 

Комуникација и сарадња 

 

Лични планови стручног усавршавања налазе се код Гордане Главаш, професора 

математике.  

 

Планирани облици стручног усавршавања ван установе за ову школску годину су: 

- Емоционална интелигенција у образовању- бр.120 

- Аутизам- да знам шта да радим 

- Невербална комуникација у настави страних језика и невербални елементи у  

релевантним врстама текста 

 - Семинар за професоре енглеског „Oxford day“ 

- Семинар „Изградња тима и вештина комуникације“-кат.бр.536 

- Искуства наставе физичког васпитања примењива у инклузивном образовања-  

кат.бр.966 

- Наставник као креатор климе у одељењу – кат.бр. 65 

- Превенција и збрињавање деформитета код школске деце и омладине –  

кат.бр233 

- Савремени драмски приступу настави српског језика и књижевности и улога  

драмске секције у образовном процесу- КLETT- друштво за развој образовања,  

Београд 

- Радионица о радионици Савез учитеља Србије 

- Иновације у настави српског језика- Задужбина Илије     Коларца, Београд 

- Ка савременој настави српског језика- Филолошки факултет , Београд 

-Прилагођавање наставе српског језика за, ученике са  
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сметњама у развоју 

- Кат.бр. семинара 883 ,,Синтетичко слушање музике,, - Факултет музичке  

  уметности, Београд 

- Специјализовани републички семинар за наставнике математике(Архимедес) 

- Специјализоване „Архимедесове“  трибине за наставнике математике,  

  информатике и учитеље 

- Републички семинар Друштва математичара Србије 

- Blog, twitter i facebook u nastavi – акредитован програм, Каталог бр. 412 

- Смотра школских библиотекара, Друштво школских библиотекара 

- Улога библиотекара у савременом образовању, Форум педагога 

- Конференција на Филизофском факултету у Београду- за педагога 

 

22. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ  РАДА 
 

Основни циљ овог програма је осавремењивање, рационализација и 

оптимализација васпитно – образовног процеса путем : 

 

примене актуелних психолошко – педагошких, дидактичко- методичких и 

стручних достигнућа у раду  

стварање услова за максималну активизацију ученика и развијање њихових 

потенцијала  

унапређивање васпитно-образовног рада ће се одвијати путем наставе – примена 

савремених метода и облика рада у настави, примена иновација у образовној 

технологији у настави, објективизација вредновања достигнућа ученика 

подизањем квалитета рада одељењских заједница кроз рад са наставницима на 

упознавању нових метода васпитног рада са ученицима  

 

23. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Делове програмских садржаја и васпитно - образовних задатака школа ће 

реализовати у објектима изван школе. То се односи на оне садржаје за које су 

потребни посебни услови, или су услови реализације знатно повољнији од оних 

којима школа располаже. Тако ће школа остварити непосредну сарадњу са 

друштвеном средином и садржајније реализовати Годишњи програм рада. 

 

Објекти чија је динамика коришћења континуирана у току целе школске године 

су: Дом спортова и омладине «Пинки»,МЗ,СО Земун,основне и средње школе у 

Батајници и Земуну, позоришта, биоскопске сале, музеји, Планетаријум, Дечији 

културни центар, СУП, РУ, ... 
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По потреби сарађиваћемо са Домом здравља, РО из Батајнице и Земуна, 

Аеродромом Батајница, Центром за таленте, Центром за социјални рад, Заводом 

за ментално здравље(Палмотићева), Саветовалиштем за децу и родитеље 

(Топличка 6), Центром за социјални рад Земун. 

 

 

23.1. Образовање одраслих 

Наша школа нема могућности да организује образовање одраслих,али све који 

немају завршену основну школу упућује у ОШ ,,Бранко Пешић“ у Земуну. 

 

23.2.  Сарадња са другим васпитно-образовним организацијама 

Са основним школама ,,Бранко Радичевић“ и ,,Бошко Палковљевић Пинки“  

нарочито ће се сарађивати у следећем:обухват ученика дораслих за школу, 

извођење свих акција у месту, реализација свих видова васпитно-образовног рада 

са ученицима, заједничка реализација музичког, литерарног и ликовног конкурса.   

 

24. ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО  

ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Садржај активности 

 

Носиоци активности 

Начин 

реализације 

 

Евалуација 

Време реализације: септембар 

 

Извештај о реализацији Школског развојног 

плана  

 

Чланови ШРП 

 

Поднош. 

извештаја 

 

 

 

 

Комисија 

за 

праћење 

реализациј

е 

Развојног 

плана 

школе 

 

Израда новог Развојног плана 2021-23. 

Чланови ШРП и 

Стручног актива 

за самовреднов. 

 

Прављење 

плана 

 

Израда листе приоритетних активности  

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашав. 

ставова о 

реализац. 

 

Подела задужења 

 

 

Чланови ШРП 

 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: октобар - новембар 

 

Анализа реализације активности за 

претходни месец 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 
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Договор око реализације планираних 

активности за октобар и новембар 

2021.године 

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашав. 

ставова о 

реализац. 

за 

праћење 

реализациј

е 

Развојног 

плана 

школе 

 

Подела задужења 

 

Чланови ШРП 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: децембар 

 

Анализа реализације активности за октобар и 

новембар 2021. године 

 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 

за 

праћење 

реализац. 

Развојног 

плана 

школе 

 

Договор око реализације планираних 

активности за децембар 2021.године 

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашав. 

ставова о 

реализац. 

 

Подела задужења 

 

Чланови ШРП 

 

Расподела 

задужења 

. 

Подношење полугодишњег извештаја о раду 

Стручног актива за Школски развојни план 

 

Чланови ШРП 

 

Поднош. 

извештаја 

 

Време реализације: јануар - фебруар 

 

Анализа реализације приоритетних 

активности за прво полугодиште школске 

2021/22.године 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 

за 

праћење 

реализациј

е 

Развојног 

плана 

школе 

 

Договор око реализације планираних 

активности за јануар и фебруар 2022.године 

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашав. 

ставова о 

реализац. 

 

Подела задужења 

 

Чланови ШРП 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: март - април 

 

Анализа реализације активности за 

претходна два месеца 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 

за 

праћење 

реализациј

е 

Развојног 

плана 

школе 

 

Договор око реализације планираних 

активности за март и април 2022.године 

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашав. 

ставова о 

реализац. 

 

Подела задужења 

 

Чланови ШРП 

 

Расподела 
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задужења 

Време реализације: мај - јун 

 

Анализа реализације активности за 

претходна два месеца 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 

за 

праћење 

реализациј

е 

Развојног 

плана 

школе 

 

Договор око реализације планираних 

активности за мај и јун 2022.године 

 

 

Чланови ШРП 

 

Усаглашава 

ставова о 

реализац. 

 

Подела задужења 

 

 

Чланови ШРП 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: јун - јул 

 

Анализа реализације активности у 

претходној години 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење 

развојног плана 

Тим за 

самовредновање 

Извештава

ње о 

резултатим 

рада у 

протеклој 

години 

Комисија 

за 

праћење 

реализац. 

Развојног 

плана 

школе  

Подношење Годишњег извештаја о раду 

актива за Школско развојно планирање 

Чланови ШРП 

Комисија за 

праћење разв. пл. 

 

Писани 

извештај 

 

25. ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Евалуациј

а 

Време реализације: септембар 

 

Извештај о ф-ји и реализацији Школског 

програма у претходном периоду 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Подношење 

извештаја 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Анализа израђеног Акционог плана за 

кључну област – Постигнућа ученика и 

Школски програм и годишњи програм рада 

школе 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма. 

 Стручн актива за 

самовредновање. 

 

Тимски увид 

у Акциони 

план 

 

Израда листе приоритетних активности за 

прво полугодиште школске 2021/22. године 

према Акционом плану 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 

 

Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

 

Расподела 

задужења 
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 Школског програма  

Време реализације: октобар - новембар 

 

Анализа реализације активности за 

претходни месец 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Договор око реализације планираних 

активности за октобар и новембар 

2021.године 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 

 

Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: децембар 

 

Анализа реализације активности за октобар 

и новембар 2021. године 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

 

 

 

 
Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Договор око реализације планираних 

активности за децембар 2021.године 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 

 

Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Расподела 

задужења 

 

 

Подношење полугодишњег извештаја о 

раду Стручног актива за развој Школског 

програма 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Подношење 

извештаја 

 

Време реализације: јануар - фебруар 

 

Анализа реализације приоритетних 

активности за прво полугодиште школске 

2021/22.године 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

 
Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Договор око реализације планираних 

активности за јануар и фебруар 2022.године 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 

 

Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Расподела 

задужења 

Време реализације: март - април 

 

Анализа реализације активности за 

претходна два месеца 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 
Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Договор око реализације планираних 

активности за март и април 2022.године 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 
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Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског прогр. 

 

Расподела 

задужења 

 

Време реализације: мај - јун 

 

Анализа реализације активности за 

претходна два месеца 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Анализа 

резултата 

рада 

 

 

 

 

Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Договор око реализације планираних 

активности за мај и јун 2022.године 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Усаглашавањ

е ставова о 

реализацији 

 

Подела задужења /носиоци посла и 

сарадници/ 

 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Расподела 

задужења 

 

Време реализације: јун - јул 

 

Анализа реализације активности у 

претходној години 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Извештавањe 
 

 
Комисија 

за Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Подношење Годишњег извештаја о раду 

Стручног актива за развој Школског 

програма 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

 

Писани 

извештај 

 

 

26. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 
УЧЕНИЧКA 

ОРГАНИЗАЦИЈA      

НАМЕЊЕНА 

УЧЕНИЦИМА 

 

НАСТАВНИК 

Ученички парламент 7 - 8. разреда Снежана Алимпић,  

Ана Ћирјанић 

Вршњачки тим 5. до 8. разреда Милош Гајић, 

Мирјана Кураица 

Подмладак и  омладина 

Црвеног  крста 

3. и 4. разреда Марина Мркојевић, 

Младенка Јелић Топалић 

 

Дечији Савез 

 

1- 4. разреда 

Жана Перић,  

Зорана Плавшић 

 



Годишњи план рада школе 

___________________________________________________ 

165 

 

 

 

26.1. Ученички  парламент 

 

26.1.1. Статут 

 
Који су циљеви и шта ученици  очекују од парламента? 

Да буде занимљиво и забавно; 

Да се политика не меша у рад парламента; 

Да свако може слободно да изнесе своје мишљење; 

Да се међусобно размењују мишљења; 

Да се мишљење парламента ЧУЈЕ и УВАЖАВА у школи а и шире; 

Сарадњу са другим парламентима; 

Да парламентарци заступају мишљења другова из одењеља; 

Да исти дају мишљења, идеје и предлоге о унапређењу односа ученик – 

наставник; 

Да ученици дају мишљења, идеје и предлоге о начину предавања градива; 

Да ученици дају своје мишљење о побољшању понашања у школи; 

Да ученици дају предлоге о унапређењу ваннаставних активности у школи; 

Да помажу својим друговима који иамју проблеме. 

 

Начин рада парламента: 

• парламент се састаје два пута месечно, 

• радом парламента руководи председник у складу са статутом, 

• парламент расправља по одређеним темама, 

• посланик говори када добије реч председника, 

• посланик има право да о одређеној теми говори пет минута, 

• посланик има право на реплику у трајању од пет м инута, 

• посланик има право да даје предлоге о одређеним темама, 

• посланик има право да упозори председника ако се не придржава статута. 

 

Проблеми којима ће се парламент ове године бавити у школи: 

• организација културног и забавног живота у школи 

• однос наставник-ученик 

• однос ученик-ученик 

• понашање ученика у школи 

• начин учења и предавања 

• слободне активности школе 

• текућа питања од важности за ученике. 

 

Рад Ученичког парламента координирају: професор хемије Снежана Алимпић и 

педагог школе Ана Ћирјанић. 

 

Циљеви Ученичког парламента су: 

 

• представљање ставова ученика ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ у 

Батајници, 
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• иницирање и промовисање иницијативности и активизма ученика у 

изградњи школе као најприродније демократске средине , 

• побољање стања у својој школи како би међу ученицима промовисао 

сарадњу, разумевање, толеранцију, поштовање различитости, солидарност, 

ненасиље, 

• допринос решавању проблема ученика у школи, 

• заустављање дискриминације и неправде у школи, 

• успостављање сарадње са ученичким парламентима у Батајници, Општини 

Земун, Београду иширом Србије, 

• дружење и многе друге активности које промовишу активну и одговорну 

партиципацију ученика у локалној заједници. 

 

У настојању да оствари наведене циљеве, Ученички парламент спроводи следеће 

задатке: 

• промовише, развија и штити права ученика, 

• организује едукативне и креативне акције културног, спортског и 

хуманитарног садржаја, 

• доприноси успостављању стандарда за ученике, наставнике и директоре у 

школама, 

• иницира и успоставља партнерску сарадњу са организацијама чији су 

циљеви слични циљевима Ученичког парламента.  

 

26.1.2. План рада Ученичког парламента  

 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин реализације Носиоци 
реализације 

 

 

 

Септембар 

2021. године 

Констуитуисање скупштине УП 

Избор председника и заменика 
председника Ученичког 
парламента. 

Формирање радних група. 

Пословник о раду  Ученичког 
парламента. 

Разматрање могућности 
унапређења сарадње ученика и 
наставника 

Припреме за реализацију 
екскурзије 8.разреда - 
утврђивање интерних правила 
понашања у току реализације 
екскурзије 

Састанак Ученичког 
парламента 

Састанак Ученичког 
парламента са управом 
Школе и Стручним 
активом за развојно 
планирање. 

Чланови Ученичког 
парламента, 
координатор УП, 
управа Школе, 
Стручни актив за 
развојно планирање. 

током школске 
године 

Присуство састанцима Школсог 
одбора, Наставничког већа, 
Савету родитеља 

Уколико се на овим 
састанцима разматрају 
питања одређена   

Председник, 
заменик 
председника УП 

 

 

Септембар 2021 - 
јун 2022. 

Реализација планираних 
активности: размена и набавка 
уџбеника, учешће у планирању и 
организацији екскурзије. 
Организација спортских 
активности и других културних 
манифестација. Организовање 

 

 

Школске акције 

Чланови Ученичког 
парламента. 

Родитељи, Савет 
родитеља, 

одељенске 
старешине, сви 
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забавног живота у школи. запослени у школи. 

Октобар 2021. 
 
Организација акције у оквиру 
Дечије недеље – мој хоби 

  

Септембар - 
децембар 2021. 

Здрави стилови живота Школске акције Чланови Ученичког 
парламента 

 

Септембар 2021 - 
јун 2022. 

Побољшање положаја ученика у 
школи, израда паноа о 
непоходности прухватања и 
помићи ученицима који су 
обухваћени инклузијом 

Иницијативе 
Ученичког парламента, 
учешће председника 
УП у раду стручних 
органа Школе, састанак 
Ученичког парламента 

Председник 
Ученичког 
парламента, 
чланови Ученичког 
парламента 

Септембар 2021 - 
мај 2022. 

Учешће у хуманитарним 
акцијама. Организација 
хуманитарне акције за посету 
деци без родитељског старања. 

Организовање и учешће ученика 
наше школе у еколошким 
акцијама уређења школског 
дворишта и околине 

Организација школских 
акција и укључивање у 
шире хуманитарне и 
еколошке акције 

Чланови Ученичког 
парламента 

Септембар 2021 - 
јун 2022. 

 

 

Остваривање сарадње са другим 
Ученичким парламентима 
места/општине и града. 

Планирање заједничких акција са 
тимом за заштиту деце од 
насиља и спровођење вршњачке 
едукације на тему ненасилне 
комуникације и превенције 
насиља. 

Заједнички састанци, 
заједничке активности. 

Предавања, трибине, 
радионице, журке, 

Караоке. 

Чланови Ученичког 
парламента 

Чланови Ученичког 
парламента, Тим за 
борбу против 
насиља 

Септембар 2021 - 
јун 2022. 

Сарадња са организацијама за 
младе, Инцес траума центром  

Заједничке акције, 
учешће у 
организованим 
акцијама 

Чланови Ученичког 
парламента 

Март 2022. Учешће у организације матурске 
вечери 

Заједничка акција 
матураната- чланова 
Ученичког парламента 

Чланови Ученичког 
парламента 

Јун 2022. Анализа рада УП 

Предлози за унапређење сарадње 
ученика и наставника 

Извештај о раду УП 

Састанак УП 

Писање извештаја, 
усвајање извештаја на 
састанку УП, 
подношење  извештаја 
о раду у шк. 2019/20. г . 
Наставничком већу 

Чланови УП 

Председник УП и 
наставник задужен 
за рад са УП 
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26.2. Вршњачки тим 

          

Вршњачки тим чине ученици од петог до осмог разреда.Тим је оформљен 

од по два представника сваког одељења.Чланови вршњачког тима су ученици који 

воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају 

конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Од 

великог значаја је да одабрани ученици представљају "особе од поверења" у 

одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору 

представника. 

 

           Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих 

вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и 

емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности и 

супротстављање пошастима данашњице. 

 

            Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, 

радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за 

иницирање и активно учешће у смањењу насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, 

ученици су мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у школи. 

Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика 

заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, 

слободно и креативно се развија. 

 

            Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске 

године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности - 

другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, 

хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране 

активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима 

и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу. 

 

Током школске 2021/22. године сарадници Вршњачког тима су: Милош Гајић, 

проф. физичког васпитања и Мирјана Кураица, проф. физике. 

 
26.2.1. План рада Вршњачког Тима 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

Септембар 
Избор чланова тима, формирање тима, 

израда и анализа плана и програма; 

Вршњачки тим и 

наставници -  ментори 
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оглашавање у оквиру блога Тима за 

заштиту ученика, доношење правила 

понашања на нивоу школе; 

Октобар 

Учешће у активностима школе 

поводом обележавања ДЕЧЈЕ 

НЕДЕЉЕ 

Вршњачки тим 

Новембар Израда паноа о толеранцији Вршњачки тим 

Децембар 
 

Један пакетић-пуно љубави 

Вршњачки тим и 

Ученички парламент 

Фебруар 
Снимање краткометражног филма на 

тему превенције насиља 

Вршњачки тим, 

наставници-ментори и 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Март 

Рад са ученицима млађих разреда-

ученици старијих разреда посећују 

одељења бивших учитеља/ица и 

укључују ученике у рад ВТ-промоција 

ВТ (израда беџева, флајера о насиљу, 

помоћ у задацима) 

Вршњачки тим, 

наставници-ментори и 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Април  

Израда и постављање "зидних новина" 

у хол школе (интервју са запосленима 

у школи 

"Из мог угла", фотографије разних 

ситуација у школи, најбољи радови 

литерарног конкурса 

"Пружи ми руку") 

Вршњачки тим, 

наставници-ментори и 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Мај 

Организација спортских турнира и 

хуманитарних акција (сакупљање 

ствари и играчака за социјално 

угрожену децу 

Вршњачки тим, 

наставници-ментори и 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Јун 

Вредновање активности Вршњачког 

тима; подношење извештаја 

наставничком већу 

Вршњачки тим, 

наставници-ментори 

 
 

26.3. Дечји савез 

Циљ рада Дечјег савезаје да допринесе складном развоју личности, срећном 

детињству и припремама за самосталан и креативан живот и рад у школи и 

друштву, а у духу демократије, солидарности и толеранције. 

Задаци рада савеза су: 

- омогућити да се на занимљив и забаван начин проведе део слободног времена у  

школи 

- допринесе развоју дечје личности проценом различитих могућностии потреба  

деце у здравственој, социјалној, културној, научно-техничкој, спортско- 
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рекреативној и друштвено забавној области живота 

- стварање равноправне, васпитне ситуације у којој се остварује активност детета  

кроз коју стиче конструктивно искуство и богати свој емотивни живот. 

 

Програмска подручја и садржаји рада: 

- игра као основна дечја активност,комуникација, дружење деце, друштвено- 

забавни живот 

- упознавање и усвајање здравих стилова живота, еколошко васпитање 

- подстицање радозналости за достигнућима науке, технике, културе, уметности и  

истраживачке игре 

- упознавање са културом, историјом, уметношћу и етичким вредностима и  

традицијама свог и других народа. 

26.3.1. План рада Дечјег савеза 

 

Дечји савез је васпитна, друштвена и добровољна организација у којој деца 

остварују и развијају своје потребе и интересе за дружењем, креативношћу и 

игром. 

Рад Дечијег савеза је програмиран  за целу школску годину, а заснован на Уставу 

Србије, одговарајућим законима и поштовању Конвенције УН о правима детета.  

Дечији савез окупља децу основношколског узраста у њиховом слободном 

времену и сви ученици школе су чланови Дечјег савеза. 

Ова организација учествује заједно са школом у остваривању циљева и задатака 

васпитања и образовања, а често у реализацији својих активности сарађује са 

локалном заједницом.  

У програму рада Дечјег савеза би требало да се поштује следеће: 

- предвиђене активности буду у складу са општим васпитним циљевима и 

задацима школе; 

- планиране активности буду повезане са осталим облицима и садржајима 

васпитно-образовног рада у школи; 

- планиране активности (садржаји, облици и начини рада) буду прилагођене 

узрасту, интересовању и потребама ученика; 
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ВРЕМЕ САДРЖАЈ   РАДА НОСИЛАЦ 

ПОСЛОВА 

 

С
еп

т
ем

б
а

р
 

➢ Програм  ДОБРОДОШЛИЦА  за  прваке 

➢ Операционализација годишњег плана рада 

већима од првог до осмог разреда 

➢ Програмирање Дечје недеље – припремање за 

обележавање Дечје недеље и припреме ученика 

првих разреда за приступање Дечјем савезу, 

обезбеђивање одговарајуће литературе, 

добродошлица, беџева, организација изложби 

дечјих радова, припремање и емитовање ведрих 

музичких програма преко разгласних станица... 

➢ Избор савета и секретара Дечијег савеза у 

школама 

➢ Акција солидарности „Деца – „Деци“ 

➢ Дечја  игра  „Тајанствени  пријатељ“ 

(социјализација  деце  у  групи) 

➢ Читалачка значка – упознавање са 

пропозицијама и почетак реализације ; 

 

 

Актив млађих 

разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

школе 

 

О
к

т
о
б
а
р

 

 

➢ Обележавање светског Дана детета – 5.октобар; 

➢ Дечја  недеља – од 7. до 13. октобра 

➢ Програм примене Конвенције о правима детета- 

Буквар Дечијих права; 

➢ Еколошки  програми  за  лепшу  и  чистију  

средину – уређење школског дворишта, 

учионица и  хола школе; 

➢ Програм „Заштитимо птице у Београду“ –  

израду цртежа и кућица за птице, еколошке 

пароле,... 

➢ Припреме за учешће  на  конкурсима 

➢ Припреме за учешће  на  семинарима 

 

Секретари Дечијег 

савеза 

 

 

 

Еколошка секција 

 

 

Наставници и 

учитељи са 

ученицима  

 

Н
о

в
ем

б
а

р
 

 

 

➢ Обележавање  5. новембра  -  Дана  Општине; 

➢ Припреме певача и рецитатора за такмичења;  

➢ Школска изложба радова са конкурса за дечију 

карикатуру „Мали Пјер“;  

➢ Припреме за спортска такмичења (спортиш) – 

полигон препрека 

 

 

Наставници и 

учитељи са 

ученицима 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 

 

 

➢ Дечије музичке свечаности – учешће; 

➢ Припреме  за  обележавање  Савиндана; 

➢ Пригодан новогодишњи  програм. 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 
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Ј
а

н
у

а
р

 

 

➢ Весели зимски распуст; 

➢ Јануарски дани просветних радника – семинари; 

➢ Прослава Светог Саве – школске славе- свечана 

академија. 

 

 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 

 

Ф
еб

р
у

а
р

  

➢ Учешће на конкурсима и такмичењима 

 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 

 

М
а

р
т
 

 

➢ Учешће певача и рецитатора на такмичењима; 

➢ Први дан пролећа - учешће  на  литерарно - 

ликовном  конкурсу  - пролеће;  акција  уређења  

школског  простора  -  еколошки  програм – 

сађење стабала и цвећа 

➢ У  сусрет  Васкрсу – осликавање ускршњих јаја 

и израда цртежа и других предмета са ускршњим 

мотивима (сарадња са родитељима – радионице); 

 

 

Еколози  

 

Учитељи и 

ученици  

 

А
п

р
и

л
 

 

➢ Априлијада – фестивал  маски, смеха, хумора 

➢ Учешће  на  ликовним  конкурсима, изложба 

радова; 

➢ Међународни дан дечје књиге 

➢ Читалачка значка – такмичење по школама; 

➢ Обележавање  светског  Дана  здравља – 7.април; 

➢ Превентивни програми у сузбијању наркоманије, 

алкохолизма, пушења и СИДЕ међу децом 

➢ Школска  изложба  поводом  Васкршњих  

празника; Школски вашар-дружење деце и 

родитеља у школи, изложба и продаја дечјих 

радова; 

➢ Акције  солидарности;  

 

 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 

 

 

 

 

 

М
а

ј 

 

➢ Час  цртања  на  земунском Кеју  поводом  Дана  

давалаца  крви 

➢ 9. мај – Дан победе, Дан Европе и Дан школе 

➢ Дан изазова- спортско – рекреативне  и  

културно – забавне  активности  у  школи; 

➢ Уређивање  околине, еколошки програм; 

 

 

 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 

 

 

Ј
у

н
и

 

 

➢ Дан Николе Тесле – 2. јун 

➢ Републичко такмичење хорова основних школа 

➢ Дружење деце и родитеља у школама- журке за 

кућне љубимце 

➢ Најбољи  у  раду  са  најмлађима,  похвале  и  

награде; 

➢ Активан  одмор 

 

 

Учитељи и 

наставници са 

ученицима 
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27. ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Септембар-Октобар 

Усвајање Плана рада 

Прикупљање чланарине подмлатка Црвеног крста 

Реализација акције ''Безбедност деце у саобраћају'', обезбеђивање пригодног материјала за све 

ђаке прваке 

Организовање рекреативно-хуманитарне акције ''Трка за срећније детињство'' 

Организовање акције''Друг другу'' 

 

Новембар-Децембар-Јануар 

Припрема и организовање акције ''Један пакетић много љубави'' 

Учешће у акцији ''Недеља борбе против сиде'' 

Предавање  наркоманија и друге болести и ХИВ и полно преносиве болести, четири часа, по 

два из сваке области 

 

Фебруар-Март-Април 

Реализација наградног конкурса на тему ''Крв живот значи'' 

Учешће ученика 4. разреда на Општинском такмичењу 

 

Мај-Јун 

Организовање традиционалних активности поводом „Недеље Црвеног крста“ 

Руководиоци : Марина Мркојевић и Младенка Јелић Топалић 

28. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВAЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 
Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним 

планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање 

насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди 

заштиту детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за 
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заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама (у даљем тексту Посебни протокол). 

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за 

превентивне активностирада унапређења стандарда за заштиту деце/ученика. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

 

Насиље може имати следеће облике: 

• Физичко 

• Емоционално/психолошко 

• Социјално 

• Сексуално насиље и злоупотреба деце 

• Насиље коришћењем информационих технологија 

• Занемаривање и немарно поступање 

• Експлоатација 

Главно подручје рада: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих 

облика насиља у школи. 

 

ЗАДАЦИ ШКОЛЕ  

 

У школи ћемо креирати климу у којој се: 

учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

не толерише насиље; 

не ћути у вези са насиљем; 

развија одговорност 

сазнања о насиљу обавезују да се реагује 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који 

доприносе њиховом оптималном максималном развоју 

Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде 

у школи или учествују у раду школе 

Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и 

ученика 
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Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и 

континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању 

ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење; 

Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични 

статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне 

карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и 

специфичности детета. 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом: 

мера превенције за стварање безбедне средине за  за живот и рад ученика 

мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи 

Специфични циљеви: 

Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

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

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

заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање 

насиља, злостављања и занемаривања. 

дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 

Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом 

Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља 

Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака 

Развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру 

васпитно-образовних активности 

Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља 

Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила 

Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски 

одбор,ученички парламент,наставничко веће) 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља 
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Сарадња са релевантним службама 

Континуирано евидентирање случајева насиља 

Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања 

и провере 

Подршка деци која трпе насиље 

Рад са децом која врше насиље 

Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

Саветодавни рад са родитељима 

 Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију 

предвиђеног програма. 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола 

и предложеним задацима. 

Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у 

присутност насиља у својој средини, а на основу: 

Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

Заступљености различитих врста насиља 

Броја повреда 

Сигурности објекта, дворишта 

За анализу стања важни су: 

Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

Сарадња са другим институцијама 

Сарадња са родитељима 

Активирање школског и рекреативног спорта 

Разноврсна понуда слободних активност 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на 

најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

Да ли се насиље дешава или постоји сумња 

Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 

Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања 

Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања 
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На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре . 

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

Случај се решава у установи 

Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

Случај се прослеђује надлежним установама 

 

ЗАДАЦИ ТИМА СУ ДА: 

Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље. 

Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне 

активности) 

Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика 

Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика 

Прате и процењују ефекте предузетих мера 

Сарађују са релевантним установама. 

Организују евидентирање појава насиља 

Прикупљају документацију 

Извештавају стручна тела и органе управљања. 

ПОТРЕБНЕ ВЕШТИНЕ: 

Квалитетна комуникација 

Умеће родитељства 

Вештине  успешног наставника и oдељењског старешине 

Медијација 

Менторски рад 

Круг  : наставник-дете-родитељ-заједница 

 

КОРАЦИ И ПОСТУПЦИ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 

ЗАНЕМАРИВАЊУ ДУЖНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ 

Откривање 

Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

Хитна акција 

Смиривање ситуације 
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Прикупљање информација 

Консултације 

Обавештавње стручне службе у школи 

Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације. 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: 

За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити 

унутрашњу заштитну мрежу и да се одреди ко, када и н који начин 

интервенише.Уколико постоји сумња о тежим облицима насиља, обавезно се 

укључују друге институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи. 

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог 

школе. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени понашања. 

Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа.Ситуације на првом 

нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава наставник, васпитач, 

одељенски старешина.На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом 

у у оквиру унутрашње мрежеНа трећем нивоу неопходно је укључивање 

спољашње мреже. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је 

укључивање Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља и обављених консултација ТИМ ДОНОСИ ОДУКУ О 

ПРЕДУЗИМАЊУ АКЦИЈА: 

Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља 

и у време консултација) 

Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање 

у ситуацијама насиља. 

Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је 

потребно). 

 

Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у 

установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности 

због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља.Потребно је 

пратити: 

• понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиње 

• како реагују пасивни посматрачи 

• шта се дешава у групи, одељењу 

• колико родитељи сарађују 

• како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа 

• колико су друге институције укључене и који су ефекти тога 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Евиденцију води: 

Одељенски старешина, наставник, васпитач 

Тим – уколико се укључи у интеграцију 

Стручна служба 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, 

последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна 

служба итд. 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља 

који захтевају њихово укључивање. 

Документација се чува на сигурном месту, код стручне службе, како би се 

обезбедила поверљивост података. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ 

УСТАНОВАМА 

Стево Јањанин- директор школе 

Мирјана Новаковић- професор француског језика,риководилац 

Снежана Ремовић - школски полицајац 

Јелена Станић- психолог 

Ана Ћирјанић- педагог 

Данијела Толимир- професор физичког 

Марина Мркојевић – професор разредне наставе 

Дуња Трајковић – професор разредне наставе 

представник локалне заједнице,ученик,представник родитеља Соња Керечки 

 

КОЈИ СУ ЗАДАЦИ ОВОГ ТИМА ? 

• учествују у свим обукама за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања али  и информишу и пружају основну обуку 

за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина 

неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву 

насиља, злостављања и занемаривања 

• организују упознавање деце/родитеља са Општим и Посебним протоколом 

за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

• координирају израду и реализацију програма заштите деце 

• процењују нивое ризика за безбедност деце 

• сарађују са релевантним установама 

• припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима 

• организују евидентирање појава насиља 
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• прикупљају документацију 

• извештавају стручна тела и органе управљања 

 

Запослени у школи ( учитељи, разредне старешине, стручна служба, директор ) у 

обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Тим за заштиту деце од насиља 

прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају њихово 

укључивање.  

 

28.1. План тима за заштиту деце и ученика од 

насиља,злостављања 

и занемаривања у образовно – васпитним установама 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ СПРОВОЂЕЊА 

1. Упознавање са 

правилима понашања 

( кућни ред школе ) 

Учитељи, одељењске 

старешине 

 

Почетак школске године 

2. Активна сарадња са 

Спољашњом заштитном 

мрежом 

Тим, Центар за социјални 

рад Земун, Дом здравља 

Батајница,СУП Батајница 

континуирано 

3. Организовање 

дежурства радника школе 

ради осигурања 

безбедности ученика у 

школи и дворишту, 

постојање камера 

 

Директор школе 

 

 

континуирано 

 

4. Вођење евиденције у 

Књизи дежурства везано 

за активности током дана 

 

Главни дежурни наставник 

 

континуирано 

5. Сарадња са МУП-ом  

( регулисање саобраћаја 

око школе, дежурство 

приликом школских 

игранки ) 

 

Директор школе 

 

 

континуирано 

6.Израда пано у сарадњи 

са ученицима на тему 

виртуелног насиља 

 

 

Обука на националној 

платформи за превенцију 

насиља у школама 

ЧУВАМ ТЕ 

 

 

Вршњачки тим,Тим за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

Е-обука 

У договору са предавачем 

 

 

Септембар 2021 

7. Израда паноа о борби 

против злоупотребе дроге 

Вршњачки тим, Тим за 

борбу против 

 

Октобар 2021. 
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насиља,разредне 

старешине 

8. Обележавање Дана 

толеранције 

- израда паноа 

- литерарни радови 

тим Новембар 2021. 

9.Превентивне радионице 

из програма Школа без 

насиља 

Одељенске старешине континуирано 

10. Акције вршњачког 

тима 

 

Вршњачки тим, разредне 

старешине 

континуирано 

11. Учешће у 

хуманитарним акцијама, 

са циљем да се код 

ученика развије емпатија 

и солидарност 

Ученици, родитељи, 

одељењске старешине, 

учитељи 

континуирано 

12. Укључивање родитеља 

у активности – активна 

партиципација родитеља 

 

 

тим 

 

 

континуирано 

13. Евидентирање појава 

насиља и њене 

учесталости и 

предузимање мера 

 

тим 

 

континуирано 

14. Праћење ефекта 

предузетих мера 

тим континуирано 

15. Радионица- Позитивне 

промене за поправљање 

односа-,Ненад Сузић, 

Психополис 

Одељенске старешине у 

сарадњи са п.п службом , 

наставник грађанског 

васпитања, уч. од 4-8. раз. 

Децембар 2021. 

16. Радионица –етничка 

толеранција,Ненад 

Сузић,Психополис 

Одељенске старешине у 

сарадњи са п.п службом , 

наставник грађанског 

васпитања 

Фебруар 2022. 

17. Радионица-социјалне 

компетенције, 

Ненад Сузић, Психополис 

Одењенске старешине у 

сарадњи са п.п службом , 

наставник грађанског 

васпитања, учениви од 4-8. 

разреда 

Март 2022. 

18. Сарадња са 

Инцесттраума центром 

Тим, одељенске старешине Током године, у 

зависности од понуђених 

активности Инцесттраума 

центра 

19. Спортски дан - Дан 

школе 

Одељенске старешине, 

наставници физичког 

васпитања 

Мај 2022. 
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 29. ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

ПРЕДЛОЗИ 

 

 

29.1. Програм рада одељенског старешине 

 

29.1.1. Програм рада одељењских старешина - пети разред 

 

Време Активности/теме Начин  Носиоци 

се
п

те
м

б
ар

 

Упознавање са ученицима и упознавање 

ученика са кућним редом 

Правила понашања у школи, лепо је- није 

лепо 

Избор руководства одељењске заједнице 

Ја у новој средини (утисци о протеклом 

времену у школи) 

прављење 

постера и 

разговор 

одељењски 

старешина 

о
к
то

б
ар

 

Методе успешног учења 

Избор активности за обележавање Дечје 

недеље 

Обележавање Дечје недеље и подсећање 

на Конвенцију о дечијим правима 

-разговор 

одељењски 

старешина 

-педагог и 

психолог 

школе 

н
о
в
ем

б
ар

 

Моје методе успешног учења: вршњачка 

едукација 

Ја и други 

Уређење учионице 

Анализа успеха и дисциплине и предлог 

мера за њихово побољшање 

-разговор 
-одељењски 

старешина 

д
ец

ем
б

ар
 Правила лепог понашања  

Хуманитарна акција: Друг-другу 

Здравствено васпитање: Здрава исхрана 

 

- разговор 
Завод за јавно 

здравље 

ја
н

у
ар

 Лик и дело Светог Саве 

Обележавање Дана Светог Саве Анализа 

успеха и дисциплине и предлог мера за 

њихово побољшање 

-уређење 

учионице и 

дворишта 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

ф
еб

р
у
ар

 

Израда Паноа одељења 

Информисање ученика у циљу 

препознавање насиља 

Упућивање ученика у начине реаговања 

на појаву насиља 

Уређење школског простора 

-разговор 

-одељењски 

старешина 

-ученици 
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м
ар

т 

Значај похађања редовне и допунске 

наставе 

Штетност алкохола, дроге и дувана 

Психичке и физичке промене у пубертету 

Право и привидно другарство 

-разговор 

 

-одељенски 

старешина 

 
ап

р
и

л
 

Критика и самокритика 

Мој хоби 

Уређење школског дворишта 

Анализа успеха и дисциплине и предлог 

мера за њихово побољшање 

-разговор  

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

м
ај

 

Како користим своје слободно време? 

Мишљења и запажања других наставника 

о раду и односу одељења према обавезама 

Ако не чувамо околину, уништићемо је 

Простор у коме учим и стварам 

-едукативне 

радионице 

-систематски 

преглед 

-сарадници 

Завода за јавно 

здравље,Дома 

здравља-

патронажна 

служба.. 

-одељенски 

старешина 

ју
н

 Разговор о утисцима са екскурзија 

Анализа успеха и дисциплине и предлог 

мера за њихово побољшање 

-договор око 

помоћи другу 

- одељењски 

старешина и 

ученици 

 
 
29.1.2. Програм рада одељењских старешина-шести разред 

В
р

ем
е 

 

Активности/теме 
Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 Избор руководства одељењске заједнице 

Правила понашања у школи 

Евиденција ученика о опредељенимх за остале 

облике васпитно-образовног рада 

Избор активности за обележавање Дечје недеље 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

о
к
то

б
ар

 

Обележавање Дечје недеље 

Подсећање на Конвенцију о дечијим правима 

Моје слободно време 

разговор 

-одељењски 

старешина, 

ученици, 

психолог и 

педагог школе 

н
о
в
ем

б
ар

 

Анализа успеха и владања ученика и предлог 

мера за побољшање успеха 

Информисање ученика у циљу стицања 

минимума знања и вештина неопходних за 

превенцију насиља у школи 

Упућивање  у начине реаговања на појаву 

насиља у школи 

Моје методе успешног учења 

разговор, 

дискусија. 

едукативне 

радионице 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

психолог и 

педагог 
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д
ец

ем
б

ар
 

Сви се трудимо да нам учионица буде чиста и 

пријатна 

Радним навикама побољшавамо свој успех у 

учењу 

Ми и родитељи 

 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ја
н

у
ар

 Учионица, мој други дом 

Значај очувања животне средине 

 Анализа успеха и владања ученика и предлог 

мера за побољшање успеха 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ф
еб

р
у
ар

 Како чувамо средину у којој живимо 

Штетност алкохола, дувана и дроге 

Развијање критике и самокритике 

Право и привидно другарство 

Шта ме брине ових дана 

разговор 

едукативне 

радионице 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

Завод за јавно 

здравље 

м
ар

т 

Физичке и психичке промене у пубертету 

Мој хоби 

Какве резултате постижемо у слободним 

активностима у школи 

Уз спортове се развијамо и јачамо дух и тело  

разговор 

едукативне 

радионице 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

Завод за јавно 

здравље 

ап
р
и

л
 Анализа успеха и владања ученика и предлог 

мера за побољшање успеха 

Уз друга смо када смо му најпотребнији 

разговор 

одељењски 

старешина 

ученици 

м
ај

 

Право је богатство имати правог пријатеља 

Како се забављамо 

Наша запажање и мишљења о раду и односу 

према обавезама 

5. јун-Дан планете Земље 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ју
н

 

Анализа успеха и владања ученика разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

 

29.1.3. Програм рада одељењских старешина - седми разред 

В
р

ем
е
 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

Избор руководства одељењске заједнице и 

представника одељењске заједнице у Ученички 

парламент И Вршњачки тим  

Упознавање ученика са Правилима понашања у 

школи, лепо је - није лепо. 

Евиденција ученика о опредељењу за остале 

облике образовно-васпитног рада. 

Професионална оријентација - представљање 

програма и портфолија за ученике. ПО и 

договарање о начину рада 

разговор 

педагог 

одељењски 

старешина 

ученици 
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о
к
то

б
ар

 

Методе и технике успешног учења. 

Обележавање Дечје недеље 

Подсећање на Конвенцију о дечијим правима. 

Поштовање своје и туђе личности. 

Професионална оријентација - У свету вештина и 

способности 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина 

ученици 

н
о
в
ем

б
ар

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода. 

Радионица: Превенција насиља у школи 

Професионална оријентација - У очима других 

Сређивање педагошке документације. 

разговор, 

радионица 

педагог, 

психолог 

одељењски 

старешина 

ученици 

д
ец

ем
б

ар
 Професионална оријентација - за родитеље и децу 

– Моја очекивања 

Професионална оријентација - Мој тип учења 

Сређивање педагошке документације. 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

стручни 

сарадници 

ја
н

у
ар

 

Однос међу половима 

Обележавање Савиндана  

Сређивање педагошке документације. 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

 

разговор 

одељењски 

старешина 

ученици 

ф
еб

р
у
ар

 Штетност дувана и алкохола 

Односи ученика у одељењу. 

Одабир предмета за такмичења. 

Професионална оријентација - Експерти у нашој 

школи. 

разговор 

одељењски 

старешина 

ученици,Тим 

за ПО 

м
ар

т 

Анализа ефеката допунске наставе 

Професионална оријентација - Осврт на резултате 

информисања  

Неопходност планирања рада и слободног времена 

ученика. 

Сређивање педагошке документације. 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина 

ученици 

ап
р
и

л
 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода. 

Анализа додатног рада, допунске наставе и 

резултата такмичења. 

Сређивање педагошке документације 

разговор 

одељењски 

старешина 

ученици 

м
ај

 

Ученичка радионица: Ненасилно решавање 

проблема. 

Разговор о извођењу екскурзије 

Професионална оријентација - Посета средњој 

школи 

Професионална оријентација - Посета 

предузећу/установи 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

Тима за 

ПО,стучни 

сарадници 

ју
н

 Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта и извештавање о раду Ученичког 

парламента. 

разговор 

одељењски 

старешина 

ученици 
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29.1.4. Програм рада одељењских старешина-осми разред 
В

р
ем

е 
 

Активности/теме 
Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

Избор руководства одељењске заједнице и 

представника одељењске заједнице у Ученички 

парламент и Вршњачки тим 

Професионална оријентација - Представљање 

програма и портфолија за ученике 

Упознавање ученика са Правилима понашања у 

школи,лепо је- није лепо. 

Евиденција ученика о опредељењу за остале 

облике образовно-васпитног рада.. 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

о
к
то

б
ар

 

Обележавање Дечје недеље 

Подсећање на Конвенцију о дечијим превима 

Професионална оријентација - У свету 

интересовања 

Професионална оријентација - У свету врлина 

и вредности 

Методе и технике успешног учења. 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици 

н
о
в
ем

б
ар

 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода. 

Спречавање насиља у школи 

Професионална оријентација -Самоспознаја – 

то сам ја 

Професионална оријентација - Слика 

савременог света рада и кључне компетенције 

за занимање 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

стручни 

сарадници 

д
ец

ем
б

ар
 Полно преносиве болести 

Професионална оријентација - Захтеви 

занимања  способности и контраиндикације 

 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ја
н

у
ар

 

Професионална оријентација - Избор занимања 

и приходи 

Обележавање Савиндана 

Сређивање педагошке документације. Анализа 

успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ф
еб

р
у
ар

 Очување животне средине. 

Адекватно коришћење слободног времена. 

Оптерећеност ваннаставним активностима 

Сређивање педагошке документације. 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

м
ар

т 

Професионална оријентација - Припрема за 

реалне сусрете 

Наркоманија 

Лична одговорност ученика 

Сређивање педагошке документације. 

разговор, 

радионица 

педагог, 

психолог, 

одељењски 

старешина, 

ученици 
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ап
р
и

л
 

Професионална оријентација - Остварујемо 

учење путем реалних сусрета и документација 

за реалне сусрете  

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода. 

Дан планете Земље. 

разговор, 

радионица 

одељењски 

старешина, 

ученици, 

педагог, 

психолог 

м
ај

 

Професионална оријентација - Рефлексија 

учења у оквиру реалних сусрета  

Професионална оријентација - Моја одлука о 

школи и занимању 

Професионална оријентација - Саветодавни рад 

Презентације средњих школа 

разговор, 

радионица 

педагог, 

психолог, 

одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

 

30. ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

У школској 2021/22. години, реализација програма ПО оствариваће се кроз 

предмете српски језик, грађанско васпитање, кроз информатику и кроз часове 

одељењског старешине. 

Програм ПО конципиран је на основу процесног, динамичног, петофазног модела 

ПО. По овој концепцији, основни циљ програма ПО је подстицање развоја 

личности ученика да промишљено, ваљано и реално донесу одлуке o избору 

школе и занимања, да планирају каријере и укључивање у свет рада. Aктивности 

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

примерено узрасту, израде сазнања, развију умења, способности и вредности које 

ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о 

врсти школе коју ће уписати при завршетку осмог разреда. 

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула: 

1.Самоспознаја –препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнуће 

и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења; 

Информисање о занимањима и каријери; 

Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – која води ка остваривању 

жељеног занимања; 

Реални сусрети са светом рада  

Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, одговорно, 

промишљено доношење одлуке о избору школе или занимања. 

ПО подразукмева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају 

пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења 

одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: 
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родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној 

служби за запошљавање и други. 

 

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

старешине, наставници, стручни сарадници и директор школе.  

31. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

 
Планирана активност Начин реализације Носиоци активности Време реализације 

 

Организовање 

свечаног пријема 

првака,прилагођено 

новонасталим 

просторним 

могућностима 

Обавештење 

родитељима о датуму 

пријема 

Свечана приредба 

Прозивка ученика 

Родитељски састанак 

и подела поклона за 

прваке 

Учитељи првог 

разреда, Стручно 

веће разредне 

наставе 

Стручни 

сарадници 

Директор школе 

Септембар  

Издавање школског 

часописа 

Прикупљање 

материјала и штампа 

Чланови 

литерарне секције, 

Ученички 

парламент 

Новембар и мај 

Приказивање 

делатности школе 

Панои, флајери, 

изложбе 

Ученици и 

наставници 

континуирано 

Обележавање 

Дечије недеље 

Презентовање радова 

ученика родитељима 

и локалној заједници 

Ученици и 

наставници 

Октобар/новембар  

WEB презентације Ажурирање сајта 

школе 

Теодора Савић  Континуирано 

Презентовање 

најуспешнијих 

ученика и њихових 

постигнућа 

ученицима, 

родитељима и 

локалној заједници 

Израда фото паноа 

најуспешнијих 

ученика, афирмација 

успешних ученика на 

сајту школе 

Одељенске 

старешине, 

Теодора Савић 

континуирано 
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Перманентно 

обавештавање 

родитеља о 

активностима у 

школи 

Израда паноа за 

информисање, 

флајери, сајт школе 

Наставници и 

ученици 

континуирано 

Изложба дечијих 

радова у Дому 

здравља, 

Парохијском дому, 

Пошти... 

Постављање паноа са 

дечијим радовима у 

холовима или 

адекватним 

просторијама 

наведених 

институција 

Учитељи, 

наставници 

ликовне културе и 

ученици 

Октобар, 

децембар, март и 

мај 

Едукативне 

трибине, концерти и 

разне 

манифестације 

Организовање 

културних и 

спортских 

манифестација у 

просторијама школе 

Ученици и 

наставници, 

библиотекар 

Током године 

Организовање 

турнира спортских 

игара 

Утакмице измежу 

ученика и  

наставника 

Ученици, 

наставници 

Сепрембар/мај 

школске  

Припремање 

новогодишње 

приредбе 

Приредба за децу и 

родитеље 

Ученици и 

учитељице 

Децембар . 

Школска Слава Организовање 

свечане академије 

Ученици, 

наставници, 

директор 

27. јануар 2021. 

године 

 

Сарадња са дечијим 

вртићем „Чворак“, 

“Петар Пан”,” Дечји 

врт”, “Прво 

другарство”, “Оаза” 

Организовање 

приредбе за 

предшколце Велики 

за мале, 

Родитељски састанци 

у дечијем вртићу и 

дружење са 

предшколцима 

Учитељице и 

ученици 

Мај . 

Прослава Дана 

школе 

Организовање 

приредбе и свечаног 

ручка 

Сви запослени Мај  
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Континуирана 

сарадња са осталим 

школама у 

Батајници и са 

локалном 

заједницом 

састанци Сви запослени континуирано 

Сарадња са 

школама-

партнерима  у 

оквиру ЕРАЗМУС+ 

К229 пројеката из 

следећих земаља: 

Румуније, Турске, 

Грчке, Бугарске, 

Италије, Литваније  

Шпаније, Шведске 

Састанци 

Пројектне 

активности 

Мобилност ученика 

и наставника 

Ученици и 

наставници 

континуирано 

 

 

Интерни маркетинг подразумева информације и приказивање делатности школе 

путем разгласа, школског листа, билтена, изложби, приказа, трибина и сл. 

Екстерни маркетинг подразумева информације и приказивање делатности школе у 

средствима јавног информисања, локалне и шире средине . 

32. План културних дешавања у школи 

Све планиране активности биће реализоване у зависности од просторних  могућности и 

ситуације  изазване епидемијом  Ковид 19. 

 

АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

Пријем првака приредба Учитељице будућих 

првака , п.п. служба, 

библиотекар, директор 

Август 

Европски дан 

језика 

Радионице и музичко 

такмичење 

Ученици и одељенске 

старешине 

Септембар 

 

Обележавање 

верских празника 

Посете храму Ученици и вероучитељи септембар 
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Међународни дан 

писмености 

посета школа септембар 

Упис првака  у 

библиотеку Свети 

Сава у 

Батајницици 

посета Ученици, учитељице и 

библиотекар 

октобар 

Посета сајму 

књига 

посета Одељенске старешине, 

библиотекар, помоћник 

директора и ученици 

октобар 

Дечја недеља школа Учитељице, библиотекар, 

п.п. служба 

октобар 

Фестивал науке посета Одељенске старешине и 

ученици 

новембар 

Посета позоришту посета Одељенске старешине и 

ученици 

децембар 

Припреме 

обелешавања 

новогодишњих и 

божићних 

празника 

Приредба и креативне 

активности 

Одељенске старешине, 

професори ликовне 

културе и ученици 

децембар 

Школска слава 

“Свети Сава” 

Свечана приредба Свештена лица, 

вероучитељи, ученици и 

сви запослени 

јануар 

Посета позоришту посета Одељенске старешине и 

ученици 

фебруар 

Посета 

природњачком 

музеју 

посета Нставници биологије март 

Обилазак 

зоолошког врта 

посета Вршњачки тим и 

ученички парламент 

април 

Гостовање писца 

за децу 

радионица библиотекар април 

Посета 

Београдској 

обилазак Професор музичке 

културе, психолог, 

мај 
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филхармонији библиотекар 

Такмичење 

читалачка значка 

такмичење Градска библиотека, 

школска библиотека, 

психолог 

мај 

Обележавање 

Дана школе 

приредба Сви запослени мај 

 

33. СЕКЦИЈЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ 

 

33.1. РУКОВОДИОЦИ ШКОЛСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Дечији савез :  Жана Перић,Зорана Плавшић 

Црвени крст: Младенка Јелић- Топалић,  Марина Мркојевић и Биљана Поповић 

Ученички  парламент: Алимпић Снежана, Пајић Јасминка и Ћирјанић Ана 

Вршњачки тим:  Милош Гајић, Курајица Мирјана 

Школско спортско друштво: Војновић Игор, Весна Вуковић, Бољановић Весна, 

Ђурић Драгана , Дуња Трајковић, Милош Гајић 

Сарадња са позориштем : Дабовић Мирка и Бојана Јањанин 

Сарадња са Саветом родитеља – помоћник директора Јасминка Пајић, педагог - 

Ћирјанић Ана 

Руководиоци тима за Школско развојно планирање – Ћирјанић Ана, 

Даниловић Александра и Станић Јелена 

Руководиоци тимова за самовредновање: координатор Станић Јелена, Ћирјанић 

Ана, Велемир Снежана, Комазец Љиљана,  Дабовић Мирка и Толимир  Данијела. 

Руководилац  Наставничког већа и Педагошког  колегијума – директор  

Јањанин  Стево 

Назив секције Ученици Наставник- руководилац секције 

Драмска секција 5. до 8. разреда Бранислава Савић - Облешчук 

Рецитаторска секција 5. до 8. разреда Мирка Дабовић 

Новинарска секција 5. до 8. разреда Недјељка Димитријевић 

Литерарна секција 5. до 8. разреда Татјана Стојановић 

Ликовна секција 1. до 4. разреда Марина Мркојевић, Милена 

Живковић  
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Хор 5. до 8. разреда Влатка Костић 

Рецитаторска секција 3. разред Јелена Шарац 

Ликовна секција 5-8. разреда Никола Алексић 

Оркестар 5-8. разреда Жарко Бунош 

Библиотечка секција 1-4. разреда 

5-8. разреда 

Ингрид Граорац 

Биолошка секција 5-8. разреда Младенка Јелић Топалић 

Информатичка секција и 

ажурирање школског сајта 

5-8. разреда Теодора Савић 

Бојан Благојевић 

Саобраћајна секција 1-2. разред Весна Бољановић 

Саобраћајна секција 5-8. разред Драгана Косановић 

Електротехника и 

елетроника, 

мултидисциплинарна 

сексија 

7-8. разред Марко Петровић 

Александра Дамјанац 

Аутомоделарство  5-8. разред Александра Дамјанац 

Секција рукомет и фудбал 5-8. разреда Милош Гајић 

Секција одбојка и кошарка 5-8. разреда Игор Војновић 

Фудбал и атлетика 5-8. разреда Данијела Толимир 

Неговање традиције- 

веронаука 

1-8. разреда Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

eTwinning клуб 2. разред 

5-8. разреда 

Божица Вукадиновић Самарџија  

Ивана Пушица 

Александра Даниловић 

 

Праћење реализације ГПРШ вршиће се на следећи начин:  

 

Сваки појединац, учесник у реализацији програмских задатака пратиће 

остваривање свог дела програма током целе године 

на класификационим периодима, по завршетку 1. и 2.  полугодишта, стручни 

органи ће разматрати успех и резултате реализације за одређени период 

током 1. и 2. полугодишта, Наставничко веће, одељенска већа и стручна већа, као 

и руководство ученичких организација разматраће реализацију свог програма 

рада 

Наставничко веће и Школски одбор разматраће извештај о целокупном раду 

школе и остваривања ГПРШ 

предметни наставници и разредне старешине обавезно дневно прате реализацију 

наставних планова и програма 

директор школе и  стручни сарадници током целе школске године пратиће 

остваривање свих програмских задатака кроз непосредан увид у рад и одређену 

документацију 

увид у благовремено и уредно вођење педагошке документације вршиће током 

целе школске године разредне старешине, стручни сарадници и директор школе 
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секретар школе ће у сарадњи са директором школе пратити рад помоћно-

техничког особља 

директор школе ће пратити рад стручних сарадника и административног особља 

у току праћења реализације одређених програмских садржаја, обавеза је свих 

субјеката да реагују на уочене пропусте, предлажу одређене мере за побољшање 

квалитета и квантитета рада 

процену остварених резултата рада вршиће директор школе са стручним 

сарадницима, а на основу документације и општих аката школе 

 

34. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 

 

34.1. План и програм рада тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

 

Садржаји 

рада/активности 

Начин остваривања Носиоци Време 

Формирање Стручног 

тима 

Избор координатора, 

подела задужења 

Чланови 

Стручног тима 

Август 

Плана и програма рада 

Стручног тима 

Анализа закона и 

упутстава,  предлагање, 

договор, развијање плана 

и програма рада 

Чланови 

Стручног тима 

Август 

Успостављање 

интерног система 

квалитета рада у школи 

и старање о његовом 

функционисању, 

посебно у: 

Анализа резултата 

самовредновања и 

спољашњег вредновања, 

резултата ОВ рада у 

претходној школској 

години, утврђивање 

критеријума квалитета ОВ 

рада, динамике праћења и 

начина вредновања, 

развијање акционог плана, 

предстаљање акционог 

плана свим актерима ОВ 

рада 

Чланови 

Стручног тима 

Први 

квартал 

Развој методологије 

самовредновања у 

односу на стандарде 

квалитета рада 

установа 

Договор о методама и 

техникама, начинима 

прикупљања и анализе 

података, конструисање 

методолошких 

инструмената, 

успостављање и развијање 

критеријума и фаза 

Директорка, 

педагог, 

психолог, 

Стручни тим за 

самовредновање 

Први 

квартал 

Према 

плану 

самовредн

овања 
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самовредновања, 

вредновање ефеката 

акционог плана 

самовредновања 

Коришћењу аналитичко 

– истраживачких 

података за даљи развој 

школе 

Сагледавање реалног 

стања квалитета ОВ рада и 

утврђивање мера за 

повећање квалитета 

коришћењем резултата 

квантитативних и 

квалитативних анализа  

ОВ рад 

Чланови 

стручног тима 

Квартално 

Праћењу развоја 

компетенција 

наставника и стручног 

сарадника у односу на 

захтеве квалитетног 

образовно – васпитног 

рада, резултата 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

Праћење развоја 

компетенција наставника 

и стручног сарадника уз 

потпуну примену 

Правилника о 

стандардима компетенција 

за професију 

наставника/стручних 

сарадника и њиховог 

професионалног развоја 

Чланови 

Стручног тима, 

Стручни тим за 

професионални 

развој 

Током 

школске 

године 

Праћењу напредовања 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

Сагледавање стања и 

утврђивање мера за 

напредовање ученика 

након спроведеног 

самовредновања, провере 

остварености стандарда 

постигнућа (национални и 

школски ниво), 

вредновања остварености 

Развојног плана, извештаја 

о развијености 

међупредметних 

компетенција, евалуације 

ИОП-а 

Чланови 

стручног тима, 

Стручни тим за 

самовредновање, 

Стручни актив 

за развој 

Школског 

програма, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

Стручни тим за 

ИО, Стручни 

тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Децембар/ј

ануар, 

мај/јун, 

након ЗИ... 

Предлагање мера за 

повећање квалитета 

образовно – васпитног 

рада 

Развијање акционих 

планова и праћење 

ефеката њихове примене 

Чланови 

стручног тима 

Током 

школске 

године 

Начин праћења остваривања плана и програма: 

Увидом у записнике са састанака Стручног тима, извештаји са седница Наставничког 

већа, Педагошког колегијума, акционе планове, сајт школе, резултате праћења... 
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34.2. План рада Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 
Састанцима Тима, осим чланова Тима, обавезно присуствују руководиоци 

стручних већа предмета, као и психолог, педагог и директор школе. 

 

 
Ред. 

број 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

Динам

ика 

1. формирање 

Тима и 

подела 

активности 

одабир 

наставника 

који ће 

чинити Тим 

одабир на 

основу ком. 

(присуство 

обукама, 

семинар. ) 

чланови 

педагошког 

колегијума 

записниц

и 

август 

2. креирање и 

усвајање 

Плана рада 

Тима 

операциона

лизација 

рада 

дефинисање 

активности 

чланови 

Тима, 

психолог, 

педагог 

записниц

и, усмена 

комуника

ција 

август 

3. упознавање 

наставника са 

појмовима: 

међупредмет

не 

компетенције

, пројекатска 

настава и 

предузетниш

тво 

предавање, 

активно 

слушање и 

дискусија 

тематско 

предавање 

уз ппт и 

дискусију 

 ппт, 

записниц

и 

септем

бар 

4. реализација 

пилот 

радионица 

којима би се 

кроз 

креирање 

пројекта 

увежбавале 

међупредмет

не 

компетенције 

и 

предузетниш

тво 

стицање 

знања, 

вештина и 

формирање 

ставова о 

међупредме

тним 

компетенциј

ама и 

предузетни

штву кроз 

радионичар

ски рад 

радионица  радни 

материја

л, 

продукти 

рада 

октоба

р 

5. изношење 

предлога и 

критичка 

анализа 

предлога 

пројеката које 

ће 

наставници 

брејнсторми

нг 

усмена 

комуникаци

ја и 

презентациј

а 

руководиоц

и стручних 

већа 

предмета, 

психолог, 

педагог 

извештав

ање и 

нацрти 

новемб

ар, 

децемб

ар 
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реализовати 

током другог 

полугодишта 

 

 

6. реализација 

пројеката 

припрема, 

планирање, 

реализација 

и евалуација 

пројеката 

реализација 

пројеката са 

применом 

међупредме

тних 

компетенциј

а и 

предузетни

штва 

стручна 

већа 

предмета 

продукти 

пројекатс

ког рада 

март, 

април, 

мај 

8. праћење и 

вредновање 

резултата 

рада 

евалуација 

рада и 

самоевалуац

ија рада 

Тима 

анализа 

спроведених 

активности 

и 

самоевалуац

ија рада 

Тима 

 записниц

и, 

продукти 

активнос

ти 

јун 

 

 

35. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНИРАНИХ ЗАДАТАКА И ОБАВЕЗА У ШКОЛИ 
 

У школи се води следећа документација на ћириличном писму а на основу које ће 

се сагледавати реализација васпитно-образовних и других задатака свих учесника 

у реализацији ГПРШ: 

 

• Глобални и оперативни планови рада 

• Писане припреме наставног особља 

• Разредне књиге 

• Дневници рада слободних активности 

• Књига дежурства наставног особља 

• Матичне књиге 

• Књига записника Наставничког већа 

• Књига записника Педагошког колегијума 

• Свеске записника стручних већа 

• Документација директора 

• Документација педагога 
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• Документација психолога 

• Документација библиотекара 

• Документација пројекта „Школа без насиља“ 

• Књига записника управних и других друштвених органа у школи 

• Књига записника о раду ученичких организација 

• Књига записника састанака Савета родитеља школе 

• Дневник рада домара школе 

• Књига запажања о хигијенским и техничким условима рада у школи 

• Књига дежурства ученика 

• Књига евиденције о стручном усавршавању наставног особља 

• Евалуација Развојног плана школе- стратешког документа установе. 

 

Саставни део наведене документације су и извештаји које подносе предметни 

наставници и разредне старешине, одељенска већа, стручна већа, стручни 

сарадници, руководства ученичких организација, директор школе, итд. 

 

          Поменути извештаји дају се по завршетку 1. и 2. полугодишта. 

 

          Поред наведених послова предметни наставници у оквиру 40- часовне радне 

недеље  недеље и укупно 1760 часова рада радиће и следеће послове: 

 

Дежурства        40 часова 

Комисије и такмичења                                          30 часова 

Припремна настава и поправни испити              50 часова 

Уређење кабинета                                                 30 часова 

Израда дидактичког материјала                          20 часова 

Припрема програма                                              30 часова 

Остали послови                                                     40 часова 
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ПРИЛОЗИ 

36. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
 

Саставни део овог плана су :  

 

• Тимови и комисије у Основној школи „Светислав Голубовић Митраљета“ 

• Структура 40-о часовне радне недеље 

• Списак уџбеника који ће се користити у настави 
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36.1. ТИМОВИ  И КОМИСИЈЕ 

 

 

Тим за праћење реализације и придржавања мера заштите од КОВИД 19 

1. Младенка Јелић Топалић, професор биологије-координатор 

2. Марина Мркојевић 

3. Снежана Алимпић 

4. Данијела Толимир 

5. Јована Ивановић 

6. Татјана Јефтић 

7. Душанка Квочка 

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

1. Ана Ћирјани, педагог - координатор Тима 

2. Стево Јањанин, директор школе 

3. Јелена Станић, психолог 

4. Гордана Главаш, професор математике 

5. Божица Вукадиновић Самарџија, професор разредне наставе 

6. Јелена Шарац, професор разредне наставе 

7. Ингрид Граорац, библиотекар 

8. Нада Илић, председник  Школског одбора 

9. Горана Кожул, председник Савета родитеља 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

1. Јелена Станић, психолог - координатор Тима 

2. Ана Ћирјанић, педагог 

3. Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе 

4. Александра Даниловић, професор математике 

5.  Татјана Јефтић, професор разредне наставе 

6. Претставник локалне  заједнице 
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ЕТОС 

1. Бранислава Савић Облешчук, професор српског језика и књижевности -

координатор  

2. Милош Гајић, професор физичког васпитања 

3. Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности 

4. Мирјана Курајица, професор физике 

5. Зорана Плавшић, професор разредне наставе 

6. Моравка Ивановић, професор разредне наставе 

7. Ингрид Граорац, библиотекар 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

1. Катарина Павловић, професор разредне наставе - координатор  

2. Комазец Љиљана, професор историје  

3. Наташа Ласан, професор енглеског језика 

4. Зорица Бура, професор разредне наставе 

5. Милена Живковић, професор разредне наставе 

6. Михајло Цветковић, професор ликовне културе 

7. Снежана Алимпић, професор хемије 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

1. Марина Мркојевић, професор разредне наставе - координатор 

2. Ивана Пушица, професор енглеског језика 

3. Драгана Томашевић, наставник разредне наставе 

4. Александра Дамјанац, професор технике и технологије 

5. Марко Петровић, професор технике и технологије 

6. Петар Петровић, професор верске наставе 

7. Марина Драгић, професор француског језика 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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1. Ана Ћирјанић, педагог  

2. Стево Јањанин, директор школе 

3.  Јелена Станић, психолог 

2. Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе 

3. Ингрид Граорац, библиотекар 

4. Бојан Благојевић, професор информатике-координатор 

5. Жана Перић, професор разредне наставе 

6. Бојана Јањанин, професор разредне наставе 

7. Александра Даниловић, професор математике 

8. Драгана Ђурић, професор разредне наставе 

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ, УПРАВЊАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

1. Данијела Толимир, професор физичког васпитања-координатор 

2. Јелена Шарац, професор разредне наставе 

3. Весна Тишма, професор историје 

4. Гордана Главаш, професор математике 

5. Горанка Детера, професор разредне наставе 

6.  Аница Милетић, професор енглеског језика 

7. Смежана Велемир, професор математике 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

1. Недјељка  Јокић, професор српског језика и књижевности-координатор 

2. Олгица Станојевић, професор географије 

3. Игор Војновић, професор физичког васпитања 

4. Влатка Костић, професор музичке културе 

5 Младенка Јелић Топалић, професор биологије 

6. Драгана Косановић, професор технике и технологије 
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7. Драгана Кончаревић, професор верске наставе 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И СПРОВОЂЕЊА ИНТЕГРИТЕТА 

1. Татјана Лучић Вујчетић, правник-координатор 

2. Теодора Савић, професор информатике 

3. Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности 

4. Наташа Каназир, шеф рачуноводства 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

1. Мирјана Новаковић, професор француског језика – координатор Тима 

2. Стево Јањанин, директор школе 

3. Јелена Станић, психолог 

4. Ана Ћирјанић, педагог 

5. Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе 

6. Младенка Јелић Топалић, професор биологије 

7. Данијела Толимир, професор физичког васпитања 

8. Шпиро Иванишевић, локална заједница 

9. Марина Мркојевић, професор разредне наставе 

10. Дуња Трајковић, професор разредне наставе 

11. Горана Кожул, председник Савета родитеља 

12. Бојана Митровић, представник Савета родитеља 

13. Сара Ашћерић, Ученички парламент 

14. Маја Ђермудски, школски полицајац 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ/пружање додатне подршке ученицима 

1. Јелена Станић, психолог-координатор 

2. Ана Ћирјанић, педагог 

3. Никола Алексић, професор ликовне културе 
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4. Милена Анђелковић, професор математике 

5. Одељенски старешина ученика коме је намењена додатна подршка 

6. Родитељ ученика коме је намењена додатна подршка 

7. Стручни мобилни тим школа за едукацију деце са развојним и другим 

потешкоћама/представник 

8. Релевантне институције/представник 

ТИМ ЗА ЕРАЗМУС+  И ЕTWINNING ПРОЈЕКТЕ 

1. Ивана Пушица, професор енглеског језика-координатор 

2. Марина Драгић, професор француског језика 

3. Александра Даниловић, професор математике 

4. Ингрид Граорац, библиотекар 

5. Божица Вукадиновић Самарџија, професор разредне наставе 

6. Жана Перић, професор разредне наставе 

7. Јасминка Пајић, заменик директора 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

1 Ана Ћирјанић, педагог-координатор 

2. Јелена Станић, психолог 

3. Марија Гавриловић, професор географије 

4. Александра Даниловић, професор математике 

5. Снежана Велемир, наставник математике 

6. Мирјана Новаковић, професор француског језика 

7. Весна Вуковић, професор разредне наставе 

ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ САЈТА И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

1. Теодора Савић, професор информатике-координатор 

2. Александра Даниловић, професор математике 

3. Милена Анђелковић, професор математике 
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4. Ивана Пушица, професор енглеског језика 

5. Биљана Поповић, наставник разредне наставе 

6. Ингрид Граорац, библиотекар 

7. Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

1. Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности-координатор 

2. Стево Јањанин, директор школе 

3. Ана Ћирјанић, педагог 

4. Јелена Станић, психолог 

5. Моравка Ивановић, професор разредне наставе 

6. Марко Петровић, професор технике и технологије 

7. Наташа Ласан, професор енглеског језика 

8. Петар Петровић, професор верске наставе 

9. Младенка Јелић Топалић, професор биологије 

10. Снежана Велемир, наставник математике 

11. Влатка Костић, професор музичке културе 

12. Игор Војновић, професор физичког васпитања 

13. Нада Илић, председник Школског одбора 

14. Сара Ашћерић, Ученички парламент  

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

1. Јасминка Пајић, заменик директора-координатор 

2. Марко Петровић, професор технике и технологије 

3. Теодора Савић, професор информатике и рачунарства 

4. Драгана Ђурић, професор разредне наставе 

5. Горанка Дерета, професор разредне наставе 
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6.  Дубравка Шојат, професор физике 

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

1. Разредне старешине осмих разреда 

2. Марко Петровић, професор технике и технологије-координатор 

3. Јелена станић, психолог 

4. Ана Ћирјанић, педагог 

5. Снежана Велемир, наставник математике 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊА КОРИШЋЕЊЕМ СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА 

1. 1. Јелена Станић, психолог 

2. Ана Ћирјанић, педагог 

3. Александра Даниловић, професор математике 

 

КОМИСИЈЕ 

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА 

1. Татјана Лучић Вујчетић 

2. Мирка Дабовић 

3. Јелена Станић 

4. Наташа Ласан 

5. Данијела Толимир 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА СВИХ ТИМОВА И КОМИСИЈА 

1. Стево Јањанин 

2. Татјана Лучић Вујчетић 

3. Ана Ћирјанић 

4. Јелена Станић 

5. Мирка Дабовић 

6. Божица Вукадиновић Самарџија 
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7. Ингрид Граорац 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА 

1. Татјана Стојановић 

2. Петар Петровић 

3. Весна Вуковић 

4. Милан Квочка 

5. Дубравка Шојат 

6. Милена Анђелковић 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ 

1. Зорана Плавшић 

2. Недјељка Јокић 

3. Татјана Јефтић 

4. Ингрид Граорац 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

1. Теодора Савић 

2. Марко Петровић 

3. Валерија Вујовић 

4. Марина Мркојевић 

5. Милан Квочка 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

1. Весна Бољановић 

2. Весна Тишма 

3. Горанка Дерета 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

1. Јелена Станић 

2. Катарина Павловић 
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3. Татјана Лучић Вујчетић 

КОМИСИЈА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА 

1. Ивана Пушица 

2. Марија Гавриловић 

3. Зорица Бура 

4. Мирјана Кураица 

5. Снежана Алимпић 

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКЕ ВИШКОВЕ 

1. Влатка Костић 

2. Драгана Косановић 

3. Зорана Плавшић 

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ 

1. Наташа Каназир 

2. Весна Вуковић 

3. Ивана Пушица 

КОМИСИЈА ЗА ОПШТА АКТА 

1. Татјана Лучић Вујчетић 

2. Наташа Каназир 

3. Александра Бура 

КОМИСИЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

1.  Стево Јањанин 

2. Татјана Лучић Вујчетић 

3. Ана Ћирјанић 

4. Јелена Станић 

5. Теодора Савић 

6. Одељенске старешине  ученика осмог разреда 
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КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА РАДА 

1. Стево Јањанин 

2. Татјана Лучић Вујчетић 

3. Ана Ћирјанић 

4. Јелена Станић 

5. Александра Даниловић 

6. Жана Перић 

7. Ингрид Граорац 

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ 

1. Стево Јањанин 

2. Ана Ћирјанић 

3. Мирка Дабовић 

БИБЛИОТЕЧКИ ОДБОР 

1. Ингрид Граорац 

2. Стево Јањанин 

3. Татјана Стојановић 

4. Татјана Јефтић 

КОМИСИЈА ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ГОРИВА 

1. Милан Квочка 

2 Татјана Лучић Вујчетић 

3 Марко Петровић 

4 Игор Војновић 

 

ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

1. Младенка Јелић Топалић 

2. Катарина Павловић 
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3. Татјана Јерковић 

4. Милан Квочка 

5. Милош Гајић 
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36.2. ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 

36.2.1. Структура четрдесетчасовне радне  недеље наставника 1–4. разреда за шк. 2021/22. год.   
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1.  Весна 

Бољановић 

I1 18 1 4 
17,5% 

 1 1 

ф 

1 1 1 24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

2.  Бојана 

Јанјанин 

I2 18 1 4 
17,5% 

 1 1 

ф 

1 1 1 24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

3.  Горанка 

Дерета 

I3 18 1 4  1 1 

ф 

1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

4.  Биљана 

Поповић 

I4 18 1 4  1 1 

ф 

1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

5.  Драгана 

Ђурић 

II1 18 1 4  1 1 

ф 

1 1 1 24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

6.  Божица 

Самарџија 

II2 18 1 4  1 1 1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

7.  Милена 

Живковић 

II3 18 1 4  1 1 1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

8.  Татјана 

Бабић 

II4 18 1 4  1 1 1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

9.  Јелена 

Шарац 

II5 18 1 4  1 1 1 1 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

10.  Дуња 

Трајковић 

III1 19 

3 

1 3 
25% 

 1 1 

ф 

1  1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

11.  Моравка 

Ивановић 

III3 19 1 3  1 1 1  1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  
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12.  Катарина 

Поповић 

III3 19 1 3  1 1 1  1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

13.  Жана 

Перић 

III4 19 1 3  1 1 1  1 24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

14.  Весна 

Вуковић 

IV1 19 1 3 0,

5 

1 1 1  1 24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

15.  Марина 

Мркојевић 

IV2 19 

4 

1 3 
25% 

0,

5 

1 1 

ф. 

0,

5 

 1 24 0,

5 

0,5 10  

 

0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

16.  Зорица 

Бура 

IV3 19 1 3 0.

5 

1 1 0,

5 

 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

17.  Зорана 

Плавшић 

IV4 19 1 3 0,

5 

1 2 0,

5 

 1 24 0,

5 

0,5 10 СВ 

1-4. 

0,5 

0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760  

18.  Татјана 

Јефтић 

IV5 19 1 3 0,

5 

1 1 0,

5 

 1 24 0,

5 

0,5 10  0,5 0,

5 

0,

5 

1 1 0,

5 

 05 40 1440 1760  

Е
н

гл
ес

к
и

 ј
ез

и
к
 

Ласан 

Наташа 

2.р, 

3.р 

4/5 

20 

5 

 

 4 
25% 

 3  1   24 1  10  0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

0,5 40 1440 1760  

Вујовић 

Валерија 

4/1,2, 

3,4 

5. р,  

8/4 

20 

5 

1 4 
25% 

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

5 

0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760 100

% 

Аница 

Милетић 

1/1,2, 

3,4 

8/1,2, 

3,5 

16   2 2                     80 

% 

В
ер

ск
а 

н
ас

та
в
а Петровић 

Петар 

3. р, 5. 

р, 6. р, 

7. р, 8. 

р. 

20 

7 

 4 
35% 

  2 2   24 0,

5 

0,5 10 0,5 0,5 0,

5 

 1 1,

5 

0,

5 

0,

5 

 40 1440 1760 100

% 

Кончаревић 

Драгана 

2/1 

1,3,4. 

12 

3 

 3 
15% 

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

5 

 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 28 864 1056 60% 

 

У четрдесет-часовну додат је рад на даљину-онлајн то су осенчени часови/сати/ процентуално кад се саберу дају збирни рад -20% или.... 

 Легенда:          С.В. - РУКОВОДИЛАЦ  СТРУЧНОГ ВЕЋА   

                           Р.В. - РУКОВОДИЛАЦ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА     

                          Д.С. - ДЕЧИЈИ  САВЕЗ     

                          Ц.К. - ЦРВЕНИ  КРСТ
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36.2.2. Структура четрдесетчасовне радне  недеље наставника 5–8. разреда за шк. 2021/22. год.   

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

П
р

ез
и

м
е 

и
 и

м
е 

н
ас

та
в
н

и
к
а
 

 

П
р

ед
м

ет
 

О
д

ељ
ен

ск
и

 с
та

р
еш

и
н

а
 

О
д

ељ
ењ

љ
 у

 к
о

ји
м

а 
п

р
ед

ај
е 

Р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а
 

 
Р

аз
р

ед
н

и
 ч

ас
 

Д
о

д
ат

н
а 

н
ас

та
в
а
 

И
зб

о
р

н
а 

н
ас

та
в
а
 

Д
о

п
у

н
ск

а 
н

ас
та

в
а
 

С
л
о

б
о

д
н

е 
ак

ти
в
н

о
ст

и
 

П
р

и
п

р
ем

н
а 

н
ас

та
в
а
 

 
У

К
У

П
Н

О
  

Ч
А

С
О

В
А

 

К
у

л
ту

р
н

е 
ак

ти
в
н

о
ст

и
 

З
ам

ен
е 

В
о

ђ
ењ

е 
н

а 
та

к
м

и
ч

ењ
е
 

П
р

и
п

р
ем

е 
и

 п
л
ан

и
р

ањ
е
 

Р
у

к
о

в
о

д
и

л
ац

 С
тр

у
ч

н
о

г 
в
ећ

а 

Р
ад

 у
 с

тр
у

ч
н

и
м

 о
р

га
н

и
м

а
 

У
р

еђ
ењ

е 
к
аб

и
н

ет
а
 

С
тр

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
ав

ањ
е
 

М
ен

то
р

ск
и

 р
ад

 

Р
ад

 с
а 

р
о

д
и

те
љ

и
м

а 

Д
еж

у
р

ст
в
о
 

С
и

н
д

и
к
ат

  
- 

к
о

м
и

си
је

 

ес
Д

н
ев

н
и

к
 

О
ст

ал
и

 п
о

сл
о

в
и

 

У
К

У
П

Н
О

  
З

А
Д

У
Ж

Е
Њ

А
 

У
к
у

п
н

о
 з

ад
у

ж
ењ

а 
к
р

о
з 

ч
ет

р
д

ес
ет

ч
ас

о
в
н

у
 

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
 н

ас
т.

 о
со

б
. 

Н
 А

 П
 О

 М
 Е

 Н
 А

 

1. Дабовић 
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 Мирка 
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2. Стојановић 

Татјана 
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3. Недјељка 
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36.3. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ 
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