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 На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања (’’Службени 
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I УВОДНИ ДЕО 

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 Годишњи план рада заснован је на следећим законским и подзаконским актима: 

• Закон о основном образовању и васпитању  (’’Службени гласник РС" бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - други закон и 10/2019) 

• Закон о основама система и образовања и васпитања ("Сл.гл. РС" бр. 88/2017, 27/2018 -  други 

закони и 10/2019) 

• Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину 

("СЛ.гл.РС- Просветни гласник", бр .5/2020.) 

• Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи 

(’’Службени гласник РС - Просветни гласник’’ бр.  4/90.)  

• Правилник о норми часова непосреног рада са ученицима, наставника, стручних сардника и 

васпитача у основној школи (’’Службени гласник РС - Просветни гласник’’ бр. 2/92. и 2/2000.) 

• Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 

3/2017, 13/2018 и  број 11/19) 

• Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 

изборних предмета у основној школи ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 

15/2013, 10/2016, 11/2016 , 2/2017 и 11/2017) 

• Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадних (’’Службени гласник 

РС - Просветни гласник’’ бр. (22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016)  

• Програм здравственог васпитања ученика основних школа 

• Програмске основе васпитног рада у школи (Београд, 2000.) 

• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (’’Сл.гл. РС" - бр.  

67/2013) 

• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (’’Сл.гл. РС" -  

бр.34/2019, 59/2020 и 81/2020) 

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

васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије, Грађанске иницијативе, 

2007. године 

• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (’’Службени гласник РС - Просветни гласник’’ бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. 

јула 2020.) 

• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања ( „Службени 

гласник РС - Просветни гласник”, бр. 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

• Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број  16/18 и 3/19 ) 

• Правилник о наставном програму за трећи и  четврти разред основног образовања и васпитања  

(15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94) 

• Правилник о наставном програму за четврти  разред основног образовања и васпитања (“Сл. 

гласнику РС - Просветни гласник”, број 3/2006, 15/2006 - др. правилник, 2/2008 - др. правилник, 

3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014 и 11/2016)  

• Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања  и 

програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ – Просветни гласник”, бр. 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 

6/2020-94) 
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• Правилник о наставном програму за седми и осми  разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласнику - Просветни гласник", број . 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-

94) 

• Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи 

(„Службени гласник РС“, број 30/19) 

• Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете 

српски језик, математика и природа и друштво ("Службеном гласнику - Просветни гласник", 

број 5/2011) 

• Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног 

образовања ("Службеном гласнику - Просветни гласник", број 5/2010) 

• Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања ("Сл. 

гласнику РС", број 38/2013 ) 

• Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18) 

• Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 

• Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој 

компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа 

вежбаоница („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2014 и 14/2014) 

• Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени  гласник РС", број 14/2018) 

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

школи "Службени гласник РС", бр. 66 од29. августа 2018, 82 од 28. октобра 2018, 37 од 29. маја 

2019, 56 од 7. августа 2019. ) 

• Правилник о стручно-педагошком надзору ( „Сл. гласнику РС“, број 34/2012, 87/19) 

• Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18) 

• Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 

• Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 20/19) 

• Правилник о модел установи („Службени гласник РС“, број 20/19) 

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

стручних сарадника („Сл. гласнику РС“, број 81/2017 и 48/2018.) 

• Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Сл. гласнику - Просветни 

гласник", број 5/2012 ) 

• Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 

13/18 и 11/19) 

• Правилник о критеријуму и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања ("Сл. гласнику", број 73/2016 и 45/2018 и 115/20) 

• Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама  за школску 2020/21. 

• Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 

и вређања угледа, части или достојанства личности-  на основу члана 110. став 5. и члана 112. 

став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 

27/18 – други закон), 
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• Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика („Службени гласник 

РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон). 

• Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18) 

 

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 

Основна школа "Свети Сава" у Трстенику је основана Решењем СО Трстеник бр. 610 - 18 / 91 - 

03 од 27. 06. 1991. године као самостална државна установа. Школа је основана ради остваривања  

задатака основног образовања и васпитања деце школског узраста. 

Школа се налази у приградском насељу Трстеник 2 које је југоисточно од Трстеника на путу за 

Крушевац. Насеље Трстеник 2 је новијег датума. Настало је у перидоду интензивног развоја Прве 

Петолетке која у том времену доживљава свој пуни напредак. То се одражава и на развој насеља 

Трстеник 2 и изградњу основне школе у њему. Куће у насељу су мрежом улица повезане са школом 

и нису удаљене од ње. Ђаци у школу долазе пешице. 

Дешавања из деведесетих година су утицала  и на живаљ нашег места и школе. Некада 

просперитетна и напредна фабрика више не пружа сигурност великом броју радника из разних 

места Србије. Један број родитеља је силом прилика остао без посла, што утиче на тренд пресељења 

једног броја наших ученика у друга, стабилнија места за њивот, као и на пораст социјалних 

проблема у окружењу.  

И поред наведених проблема, школа успешно сарађује са родитељима ученика и локалном 

заједницом. Месна заједница редовно учествује и подржава активности које се одржавају у школи. 

Од радних организација школа сарађује са онима које су у ближем окружењу (мање приватне 

радионице - "Минеграф" Трстеник) и са установама „Електродистрибуција Трстеник”, „Прва 

Петолетка” и тд. 

 У насељу не постоји ниједна културна установа, па те садржаје ученици добијају у Трстенику. Зато 

се школа труди да у окружењу делује као културни центар у домену својих могућности (гостовања 

књижевника, организовање ликовних колонија, организовање општинске смотре  караоке , 

спортских сусрета и сл.) 

Трстеник се налази између Крушевца и Врњачке Бање. Са овим градовима је повезан аутобуском 

линијом.  

 

 Школа постоји 29 година. Настава се изводи у матичној школи и издвојеним одељењима у 

Оџацима, Попини, Брезовици, Дубљу и Стублици. 

 

2.1. МАТИЧНА ШКОЛА 

Зграда у матичној школи је зидана од чврстог материјала. У свом саставу има 11 учионица, 

библиотеку, канцеларије за директора, наставнике (зборница), секретара, шефа рачуноводства, 

педагога и психолога, кухињу са трпезаријом, мокри чвор за наставнике, за ученике. Школа је 

прикључена на градски систем грејања. У оквиру предшколске установе  Бисери  у школи раде две  

предшколске групе: у матичној школи  и подручном одељењу у Попини. 

Матична школа поседује велико школско двориште са изграђеним теренима за фудбал и кошарку. У 

току је изградња фискултурне сале, па извођење наставе физичког и здравственог васпитања 

представља проблем у зимском периоду.  

У саставу школе је пет подручних одељења, четири су од I - IV разреда, а у једном одељењу настава 

се одвија од I до VIII разреда.  

 

2.2.ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА 

 

Оџаци - Налазе се у близини магистралног пута Трстеник-Крушевац и од матичне школе је 

удаљено 3 км. Школска зграда саграђена је 1973. године. Од чврстог је материјала, састоји се од три 

учионице , ходника и кухиње. Постоји мокри чвор , грејање је централно и користе се дрва и угаљ. 

Становништво   се углавном бави пољопривредом. 
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Попина - Удаљена је од матичне школе 11 км и налази се на споредном путу који се одваја од 

магистралног пута Трстеник-Краљево. Једнако је удаљена од Трстеника и Врњачке Бање. Зграда је 

из 1964. године и састоји се из 6 учионица, кухиње, наставничке канцеларије  и ходника. После  

реконструкције и доградње, школа функционише као модерна осмогодишња школа која поседује 

мокри чвор за ученике и наставнике, централн грејање као и  велико школско двориште са 

полигоном, а остали део је травнат и уређен.  У школи је организована осморазредна настава у две 

смене. 

У школи ради предшколска група која је у саставу Дечјег вртића  Бисери.  Ова група обухвата рад 

са децом из Стублице, Брезовице, Попине и Дубља. 

 

Брезовица - Школа је од матичне школе је удаљена 14 км. и налази се на споредном путу од 

магистрале. Од школе у Попини је удаљена 5 км, у којој ђаци из овог одељења прате наставу у 

старијим разредима. Зграда је саграђена 1912. године и у лошем је стању. Школа у свом објекту има 

две учионице, кухињу, ходник и мокри чвор. Учионице нису адекватно опремљене. Грејање је на 

чврста горива. Становништво Брезовице се бави пољопривредом, а један број и производњом креча, 

по чему је село и познато. Место је погодно за развој сеоског туризма. 

 

Дубље - Од матичне школе је удаљена 15 км. Зграда је саграђена 1981. и у добром је стању. Састоји 

се од две учионице, кухиње, оставе и ходника. Има мокри чвор и централно грејање. Изграћен је 

школски полигон и ограђено школско двориште. Село је на благим обронцима Гоча, а школа је у 

окружењу здраве и нетакнуте природе. На таквом је месту одакле се види Врњачка Бања, Морава и 

обронци Гледићких планина. У перспективи је реконструкција школе у циљу прилагођавања 

постојећих услова организацији рекреативне наставе за ученике. 

Мештани се баве пољопривредом и израдом млинова.  

 

Стублица - Школа је најудаљенија од свих подручних одељења од матичне школе - 18 км и налази 

се на 800 м надморске висине, на обронцима планине Гоч. Зграда је из 1960. године и састоји се из 

једне учионице, кухиње и ходника. Има мокри чвор, а грејање је на чврста говрива. Таван је од 

трске и учионица није адекватно опремљена. У школи се организује настава у једном одељењу за 

сва четрири разреда - неподељена школа. Становници села се углавном баве земљорадњом и 

сточарством, један број је запослен у радним организацијама, а има и радника на привременом раду 

у иностранству.У селу има 60 породица, и приметаан је процес миграције у градове и стално 

смањење броја ученика. Потенцијали  места су чиста и незагађена природа, развој воћарства и 

близина познатих туристичких центара - Гоч и Врњачка Бања. 

 

Током школске 2012/2021. године настава ће се одвијати у матичној школи и подручним 

одељењима. Настава у матичној школи је организована тако да млађи разреди имају наставу у 

својим учионицама, као и старији у својим. У матичној школи ученици млађих разреда у својим  

учионицама  имају одговарајући намештај, телевизор. Ученици немају друга наставна средства 

(касетофон, видео) која би користили без деобе са ученицима других разреда. 

 

Настава физичког васпитања одвијаће се у школском дворишту, учионици и холу школе. 

 

Ученицима матичне школе је на располагању богата библиотека. Поред лектире, библиотека 

поседује научно популарне књиге, као и књиге савремених дечијих писаца. 
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3. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

3.1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
3.1.1. НАСТАВНИ ПЛАН  ЗА ПРВИ,   ДРУГИ  И ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И    

ВАСПИТАЊА 

Ред. 

Бр. 
A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
 

нед. год. нед. год. нед. год.   

1. 
Српски језик 

____________ језик1 
5 180 5 180 5 180   

2. Српски као нематерњи језик 2 2 72 2 72 3 108   

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72   

4. Математика 5 180 5 180 5 180   

5. Свет око нас 2 72 2 72 – –   

6. Природа и друштво – – – – 2 72   

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72   

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36   

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108   

УКУПНО: A 
19–

21* 

684–

756* 

20–

22* 

720–

792* 

20–

23* 

720–

828* 
  

Ред. 

бр. 
 Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 1 36   

2. 
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 4 
2 72 2 72 2 72   

УКУПНО: Б 1–3* 
36–

108* 
1–3* 

36–

108* 
1–3* 

36–

108* 
  

УКУПНО: A + Б 
20–

22* 

720–

792* 

21–

23* 

756–

828* 

21–

24* 

756–

864* 
  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни 

програми и активности 

Ред. 

бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
 

нед. год. нед. год. нед. год.   

1. Редовна настава 
20–

22* 

720–

792* 

21–

23* 

756–

828* 

21–

24* 

756–

864* 
  

2. Пројектна настава/дигитални свет 1 36 1 36 1 36   

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36   
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4. Додатна настава         

5. Настава у природи** 
7–10 дана 

годишње 

7–10 дана 

годишње 

7–10 дана 

годишње 

 

 

Ред. 

бр 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
 

нед. год. нед. год. нед. год.   

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36   

2. Ваннаставне активности6  1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72   

3. Екскурзија 
1–3 дана  

годишње 

1–3 дана  

годишње 

1–3 дана  

годишње 
 

 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику 

националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере 

овај програм али није у обавези. 

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике. 

6 Школа реализује ваннатавне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 

спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

 

3.1.2. НАСТАВНИ ПЛАН  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

 Српски језик  5 180 

 Енглески језик 2 72 

 Математика 5 180 

 Свет око нас - - 

 Природа и друштво 2 72 

 Ликовна култура 2 72 

 Музичка култура 1 36 

 Физичко васпитање 3 108 

 Здравствено васпитање - - 

УКУПНО: А 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

      

1. 
Верска настава/   

Грађанско васпитање 
1 36 

2. Народна традиција 1 36 
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3. 
Рука у тесту - Откривање 

света 
1 36 

4. Чувари природе 1 36 

5. Лепо писање - - 

6. Од играчке до рачунара 1 36 

7. Шах 1 36 

УКУПНО: Б 22 72 

УКУПНО: А + Б 22 792 

 

Ред. број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 
 

Ред. Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 

2. 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

 

 

3.2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
3.2.1. НAСTAВНИ ПЛAН 

ЗA ПETИ И ШEСTИ   РAЗРEД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

Рeд. 
брoj 

A. OБAВEЗНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

ПETИ РAЗРEД ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 
блoк 

нaстaвa 
нeд. гoд. 

блoк 
нaстaвa 

1. 
Српски jeзик 
___________jeзик1 

5 180   4 144   

2. Српски jeзик кao нeмaтeрњи2 3 108   3 108   

3. Стрaни jeзик 2 72   2 72   

4. Ликoвнa културa 2 72   1 36   

5. Mузичкa културa 2 72   1 36   

6. Истoриja 1 36   2 72   

7. Гeoгрaфиja 1 36   2 72   

8. Физикa       2 72   

9. Maтeмaтикa 4 144   4 144   

10. Биoлoгиja 2 72   2 72   

11. Хeмиja             

12. Teхникa и тeхнoлoгиja 2 72   2 72   

13. Инфoрмaтикa и рaчунaрствo 1 36   1 36   
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14. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 2 72   2 72   

УКУПНO: A 24-27* 864-972*   25-28* 900-1008*   

Рeд. 
брoj 

Б. ИЗБOРНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ             

1 Вeрскa нaстaвa/ Грaђaнскo вaспитaњe3 1 36   1 36   

2. Други стрaни jeзик4 2 72   2 72   

3. 
Maтeрњи jeзик/гoвoр сa eлeмeнтимa 
нaциoнaлнe културe 5 

2 72   2 72   

УКУПНO: Б 3-5* 108-180*   3-5* 108-180*   

УКУПНO: A + Б 27-30* 972-1080*   28-31* 1008-1116*   

____________ 
1 Нaзив jeзикa нaциoнaлнe мaњинe у шкoлaмa у кojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм jeзику нaциoнaлнe мaњинe. 
2 Рeaлизуje сe у шкoлaмa у кojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм jeзику нaциoнaлнe мaњинe. 

* Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa 
3 Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних нaстaвних прeдмeтa. 
4 Учeник бирa стрaни jeзик сa листe стрaних jeзикa кojу нуди шкoлa у склaду сa свojим кaдрoвским мoгућнoстимa и изучaвa гa дo 

крaja другoг циклусa 
5 Учeник мoжe дa изaбeрe oвaj прeдмeт, aли ниje у oбaвeзи. 

Oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кojимa сe oствaруjу oбaвeзни и избoрни нaстaвни прeдмeти 

Рeд. 
Брoj 

OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 
ПETИ РAЗРEД ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116* 

2. Дoпунскa нaстaвa 1 36 1 36 

3. Дoдaтни рaд 1 36 1 36 

  

Рeд. 
Брoj 

OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ 
РAДA 

ПETИ РAЗРEД ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. нeд. гoд. 

1. Oбaвeзнe вaннaстaвнe aктивнoсти         

  Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 1 36 

  Физичкe aктивнoсти 1,5 54 1,5 54 

  Хoр/Oркeстaр* 1-2 36-72 1-2 36-72 

2. Слoбoднe aктивнoсти         

  
Друштвeнe, тeхничкe, хумaнитaрнe, спoртскe и 
културнe aктивнoсти 

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

  Eкскурзиja Дo 2 дaнa гoдишњe Дo 2 дaнa гoдишњe 

* Oбaвeзaн je зa свe учeникe кojи су сe oпрeдeлили зa пeвaњe у хoру, a прoшли су прoвeру музичких спoсoбнoст 
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3.2.1. НAСTAВНИ ПЛAН 

ЗA СЕДМИ  И ОСМИ  РAЗРEД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

 

 

Рeд. брoj A. OБAВEЗНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ 
СЕДМИ - ОСМИ  РAЗРEД 

нeд. гoд. блoк нaстaвa 

1. 
Српски jeзик 
___________jeзик1 

4 144   

2. Српски jeзик кao нeмaтeрњи2 3 108   

3. Стрaни jeзик 2 72   

4. Ликoвнa културa 1 36   

5. Mузичкa културa 1 36   

6. Истoриja 2 72   

7. Гeoгрaфиja 2 72   

8. Физикa 2 72   

9. Maтeмaтикa 4 144   

10. Биoлoгиja 2 72   

11. Хeмиja  2 72   

12. Teхникa и тeхнoлoгиja 2 72   

13. Инфoрмaтикa и рaчунaрствo 1 36   

14. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108   

УКУПНO: A 28-31* 1008-1116*   

Рeд. брoj Б. ИЗБOРНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ       

1 Вeрскa нaстaвa/ Грaђaнскo вaспитaњe3 1 36   

2. Други стрaни jeзик4 2 72   

3. Maтeрњи jeзик/гoвoр сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe 5 2 72   

УКУПНO: Б 3-5* 108-180*   

УКУПНO: A + Б 31-34* 1116-1224*   

 

Oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кojимa сe oствaруjу oбaвeзни и избoрни нaстaвни прeдмeти 

 

Рeд. 
Брoj 

OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 
СЕДМИ – ОСМИ  РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 31-34* 1116 -1224* 

2. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

3. Дoдaтни рaд 1 36 

4. Слободне наставне активности 1 36 

  
 

Рeд. 
Брoj 

OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 
СЕДМИ – ОСМИ  РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Oбaвeзнe вaннaстaвнe aктивнoсти     

  Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 
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  Ваннаставне активности 1 36 

  Екскурзија 1-2 36-72 

 

1.Нaзив jeзикa нaциoнaлнe мaњинe у шкoлaмa у кojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм jeзику нaциoнaлнe мaњинe. 

2 Рeaлизуje сe у шкoлaмa у кojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм jeзику нaциoнaлнe мaњинe. 

3 Ученик бира један од понуђених изборноих  предмета. 

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до 

краја другог циклуса.  

5Ученик припадник насционслне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези. 

 6Слободне наставне активности шкопла планира Школским програмом и Годишњим планом рада. 

7 Ученик обавезно бира једну од понуђених активности са листе од три слободне наставне активности које школа нуди. 

8 Ваннаставне активности могу да  биту: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са 

просторним и људским ресурсима школа. 

*Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
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II ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА И РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

1.УСПЕХ УЧЕНИКА У 2019/20. ГОДИНИ  

 

На крају школске 2019/2020. године број ученика у школи био  је 267  распоређених у 21 одељењe и 

то: 10 одељења у матичној школи са 194 ђака, 2 комбинована одељења у подручном одељењу у 

Оџацима са 15 ђака, 5 одељења у подручном одељењу у Попини са 51 ђака, 2 комбинована одељења 

у Брезвици са 17 ђака, 1 комбиновано одељење у Дубљу са 7  ђака и  1 комбиновано  одељење у 

Стублици са 4  ђака.  

На крају школске 2019/2020. године успех ученика је следећи: 

 

Успех ученика по разредима Укупно Средња 

оцена 

разреда 
Разред Одличан Вр.добар Добар Довољан Недов. 

II 29 3    32 4,92 

III 34 7    41 4,83 

IV 22 5 1   28 4,83 

Укупно 

II-IV 

85 15 1   
101 4,86 

84,15 14,85 0,99   

V 17 10 3   30 4,43 

VI 14 16 5   35 4,30 

VII 10 11 1   22 4,11 

VIII 17 23 4   44 4,24 

Укупно 

V-VIII 

58 60 13   
131 4,27 

44,27 45,80 9,92   

Укупно 

II-VIII 

143 75 14   
232 4,52 

61,63 32,32 6,03   

 

 

Сви ученици првог разреда су успешно завршили разред. Савладали су основна знања из обавезних 

и изборних наставних предмета и спремни су да усвоје знања која су планирана у другом разреду 

основног образовања. Владање свих ученика представљено је у следећој табели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

У осмом разреду 7 ученика су носиоци  дипломе "Вук Караџић": из VIII1  Михајло Мијаиловић и 

Страхиња Павловић  и  из VIII2  Петар Ђорђевић, Мина Максић, Андреа Шљивић, Каћа Бабић и 

Ксенија Полић, а за ученика генерације Школски одбор (на предлог наставничког већа) прогласио је 

ученика Михајла Мијаиловића из одељења VIII1. Ученици осмог разреда који су  носиоци дипломе 

"Вук Караџић" награђени су књигама, као и ученици који су  са одличним успехом завршили 

разред, а ученик генерације је уз књигу и диплому добио  и посебне награде.     

 

Разред Примерно- 5 Врло добро- 4 Добро-3      

I 35   

II 32   

III 41   

IV 28   

V 30   

VI 35   

VII 22   

VIII 44   

УКУПНО 267 0 0 
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2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И УПИС УЧЕНИКА 

У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

СТАНДАРД: 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева 

учења 
 

Резултати завршног испита ученика осмог разреда у школској 2019/2020. години показују следеће: 

Просечан број бодова на нивоу школе из српског језика и књижевности  је 12,66. 

 

Просечан број бодова на нивоу школе из математике је 11,83. 

Просечан број бодова на нивоу школе из комбинованог теста је 16,14. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 81: 

 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 12,53. 

Просечан број бодова из математике је 11,19. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 82: 

 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 13,26. 

Просечан број бодова из математике је 12,47. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 83: 

 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 11,91. 

Просечан број бодова из математике је 11,57. 

 

Предмет Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Просечан број бодова 

VIII1 96,87%          90,62% 68,30% 4,1 

VIII2 94,11% 100% 76,46% 4,29 

VIII3 100% 100% 50% 4,25 

Биологија(5)    Укупно 4,21 

VIII1     93,75% 100%    100% 3,81 

VIII2 100% 100% 100%. 4,00 

VIII3 95% 100% 100% 3,90 

Историја (4)    Укупно 3,91 

VIII1 100% 93,75% 50% 3,57 

VIII2 100% 82,35% 76,47% 3,59 

VIII3 100% 90% 77,8% 3,6 

Географија (4)    Укупно 3,59 

VIII1 81,25% 50% 31,25% 2,12 

VIII2 82,35% 58,82% 38,24% 2,4 

VIII3 90% 45% 30% 2,14 

Физика (4)    Укупно 2,22 

VIII1 100% 93,75% 37,50% 2,31 

VIII2 100% 100% 35,29% 2,35 

VIII3 100% 80% 30% 2,1 

Хемија(3)    Укупно 2,25 
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                         3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

3.1. Извештај о реализацији часова редовне наставе, допунске наставе, додатног рада, 

ваннаставних активности и припремне наставе 

У току године часови обавезне и изборне наставе рализовани су плану. Часови које су ученици 

изгубили због реализације екскуирзије реализовани су у току радне суботе. 
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I1 I2 I3 I4 I5 I6 Ук II1 II2 II3 II4 II5 Ук III1 III2 III3 III4 III5 III6 Ук IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 Ук

Српски језик 180 180 180 180 180 180 1080 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 180 180 1080 180 180 180 180 180 900 3960

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 432 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 72 72 432 72 72 72 72 72 360 1584

Ликовна култура 36 36 36 36 36 36 216 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 72 72 432 72 72 72 72 72 360 1368

Пројектна настава 36 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 36 180 369

Музичка култура 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 792

Прир. др./Свет око на. 72 72 72 72 72 72 432 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 72 72 432 72 72 72 72 72 360 1584

Математика 180 180 180 180 180 180 1080 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 180 180 720 180 180 180 180 180 900 3600

Физичко васпитање 108 108 108 108 108 108 648 108 108 108 108 108 540 108 108 108 108 108 108 648 108 108 108 108 108 540 2376

Изборни предмет 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 792

Веронаука 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 792

Грађанско васпитање 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 36 36 216 36 36 36 36 36 180 792

Укупно 828 828 828 828 828 828 4932 864 864 864 864 864 4320 828 828 828 828 828 828 4608 828 828 828 828 828 4140 18009

Реализација часова редовне наставе на крају школске 2019/2020. годину од I до IV разреда

У
к

у
п

н
о
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V1 V2 Ук VI1 VI2 Ук VII1 VII2 Ук VIII1 VIII2 VIII3 Ук

Српски језик 180 180 360 144 144 288 144 144 288 136 136 136 408

Енглески језик 72 72 144 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Ликовна култура 72 72 144 36 36 72 36 36 72 34 34 34 102

Музичка култура 72 72 144 36 36 72 36 36 72 34 34 34 102

Историја 36 36 72 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Географија 36 36 72 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Физика 0 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Математика 144 144 288 144 144 288 144 144 288 136 136 136 408

Биологија 72 72 144 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Хемија 72 72 144 68 68 68 204

Физичко и здравствено 

васпитање (плус ОФА) 108 108 216 108 108 216 108 108 216

Информатика 36 36 72 36 36 72 36 36 72

Техника и технологија 72 72 144 72 72 144 72 72 144

Техничко и информатичко 

образовање 0 0 0 68 68 68 204

Физичко васпитање 0 0 0 68 68 68 204
Физичко васпитање - 

изабрани спорт 0 0 0 34 34 34 102

Француски језик 72 72 144 72 72 144 72 72 144 68 68 68 204

Слободне активности 36 36 72 36 36 72 36 36 72

Изборни предмет 0 34 34 34 102

Веронаука 36 36 72 36 36 72 36 36 72 34 34 34 102

Грађанско васпитање 36 36 72 36 36 72 36 36 72 34 34 34 102

Укупно 1080 1080 2160 1116 1116 2232 1188 1188 2376 1088 1088 1088 3264

Реализација часова редовне наставе на крају школске 2019/2020. годину од V до VIII разреда
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Настава је била стручно заступљена из свих наставних предмета. У свим подручним одељењима настава 

се одржва у преподневној смени, а у матичној школи у две смене. 

 

 

Рeализација додатног рада у школској 2019/2020. години 

 

Током године организован је додатни образовно-васпитни рад за ученике који су са изузетним успехом 

савладавали програмске садржаје и показивали интересовање за продубљивање знања из одређених 

предмета. Додатним радом омогућавао се потпунији развој личности ученика у складу са 

индивидуалним могућностима. Додатни рад се реализовао са групом ученика и био је планиран 

недељним распоредом образовно-васпитног рада. 

 

Трстеник + Подручна одељења 

ПРЕДМЕТ IV V VI VII VIII V-VIII IV-VIII 

  ТС ПО ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. Укупно 

Српски језик 18 90 9 8 12 8 12 8 12 8 45 32 185 

Математика 18 90 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 180 

Енглески језик     9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 72 

Француски 

језик     4 4 4 4 5 5 5 5 18 18 36 

Историја           9 9 9 9 18 18 36 

Географија             9 9 9 9 18 18 36 

Биологија        6 6 6 6 6 6 18 18 36 

Физика         8 6 9 6 9 6 26 18 44 

Хемија             9 9 9 9 18 18 36 

УКУПНО 36 180 31 30 48 42 77 70 77 70 233 212 661 

 

Реализација допунске наставе у школској 2019/2020. години 

Школа је организовала допунску наставу за ученике који су имали тешкоћа у савладавању програмских 

садржаја из одређених предмета. Овај рад изводио се са групом ученика и био је планиран распоредом 

образовно-васпитног рада.  

Трстеник + Подручна одељења 

 

ПРЕДМЕТ I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII IV-VIII 

  ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС ПО 

Српски језик 18 90 18 72 18 72 18 90 72 324 9 8 12 8 12 8 12 8 45 32 117 356 

Математика 18 90 18 72 18 72 18 90 72 324 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 108 360 

Енглески језик                    9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 36 36 

Француски 

језик                     4 4 4 4 5 5 5 5 18 18 18 18 

Биологија                        6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 

Физика                         8 6 9 6 9 6 26 18 26 18 

Хемија                             9 9 9 9 18 18 18 18 

УКУПНО 36 180 36 144 36 144 36 180 144 648 31 30 48 42 59 52 59 52 197 176 341 824 

 

 

Реализација слободних активности ученика у школској 2019/2020. години 
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Поред наставе као најдоминантнијег облика рада, значајну улогу, посебно у остваривању васпитне 

функције, имали су разноврсни програми ваннаставних и осталих активности у основној школи. У току 

године реализоване су научно-истраживачке, културно-уметничке, теничке, спортско – рекреативне и 

друштвене активности.  
 

Слободне активности у матичној школи 

 

 

Слободне активности у подручном одељењу у Попини 

 

ВРСТА И 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ                 РАЗРЕД     МЕСТО       ЧАС.       Задужени наст. 

Биолошка V-VIII Попина 18 Ј. Павловић 

Литерарно-рецитаторска IV-VIII Попина 36 С. Бељаковић 

Ликовна IV-VIII Попина 18 В. Банашевић  

Хор, Oркестар V-VIII Попина 36 Б. Лазаревић 

Моделарска V-VIII Попина 36 М.Ђурић 

Стони тенис V-VIII Попина 18 Љ. Манџукић 

Дечији савез I-VIII Трстеник и 

подручна 

одељења 

36 

36 

36 

36 

В.Банашевић 

М. Куманвић 

А. Јочић 

Љ. Јовановић 

Подмладак Црвеног 

крста 

I-VIII Трстеник 36 

36 

36 

И. Младеновић 

О. Јанковић 

Д. Радосављевић 

 
 

У подручним одељењима у свим одељењима од I до IV разреда реализовани су елементи слободних 

активности.   

Ове ученичке организације су активно радиле у континуитету током године укључујући значајан број 

ученика. Обележене су значајне манифестације на примерен и за ученике оптималан начин.  

 

ВРСТА И 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ                 РАЗРЕД     МЕСТО       ЧАС.       Задужени наст. 

I НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ 

Еколошка V-VIII Трстеник 18 Ј. Павловић 

Драмска секција V-VIII Трстеник 18 Д. Станковић 

Рецитаторска V-VIII Трстеник 18 Д. Станковић 

Литерарна секција V-VIII Трстеник 18 М. Стојановић 

Ликовна IV-VIII Трстеник 18 В. Банашевић  

Хор, Oркестар V-VIII Трстеник 36 Б. Лазаревић 

Саобраћајна V-VIII Трстеник 36 Д. Јовановић 

      Мини атлетика V-VIII Трстеник 18 Љ. Манџукић 

Рукомет V-VIII Трстеник 36 С. Јовановић 

Дечији савез I-VIII Трстеник и 

подручна 

одељења 

36 

36 

36 

36 

В.Банашевић 

М. Куманвић 

А. Јочић 

Љ. Јовановић 

Подмладак Црвеног крста I-VIII Трстеник 36 

36 

36 

И. Младеновић 

О. Јанковић 

Д. Радосављевић 
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Реализација часова припремне наставе за полагање завршног испита у школској 2019/2020. 

години 

 

Часови припремне наставе за полагање завршног испита реализовани су из свих предмета из којих 

ученици полажу завршни испит. 

 

Број часова припремне наставе за полагање завршног испита у матичној школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Број часова припремне наставе за полагање завршног испита у подручном одељењу у Попини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

       Седнице стручних органа су реализоване према плану. На  одржаних 16 седница наставничког 

већа,  6 седница одељењских већа и стручних већа разредне наставе и области предмета разматране су 

и анализиране теме које су предвиђене програмом рада ових стручних органа. План стручног 

усавршавања у оквиру установе није у потуности реализован, због увођења ванредног стања. Посебно 

сматрамо значајним организовање угледних часова у оквиру свих стручних већа, као и предавања на 

Наставничким већима.  Овакав вид стручног усавршавања наставника предметне наставе функцонише 

већ више од  20 година. Организовани часови су савремени, одговарају актуелним тенденцијама у 

развоју дидактичко методичке науке и корисни су у смислу унапређивања наставне праксе. Током 

првог полугодишта систематски су се одвијали састанци стручног актива за развој школског 

програма и школско развојно планирање и школских тимова за заштиту деце од насиља, стручног 

тима за инклузивно образовање и самовредновање. Програми самовредновања, реализација школског 

развојног плана, као и програми инклузивног образовања и заштите деце од насиља су анализирани на 

седницама Наставничког већа. 

 

Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2019/2020. годину 

 

У школи активно ради Ученички парламент, који је ангажовао ученике 7. и 8. разреда да својим 

конструктивним предлозима помогну остваривање ученичких права и одговорности.        

Наставни предмет Презиме и име 

наставника 

Број часова  

Српски језик Станковић Далибор 20 

Математика Бајић Дарко 20 

Физика Мијајловић Бојан 10 

Хемија Зечевић Марија 10 

Биологија Нешић Аница 10 

Историја Младеновић Ивана 10 

Географија Стојановић 

Јелисавета 

10 

Наставни предмет Име и презиме 

наставника 

Број часова  

Српски језик Слађана Бељаковић 20 

Математика Бајић Дарко 20 

Физика Снежана Белоица 10 

Хемија Љубинка Нешић 10 

Биологија Јована Павловић 10 

Историја Ивана Младеновић 10 

Географија Јелисавета 

Стојановић 

10 
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Одржано је   две  седница  ученичког  парламента, због увођења ванредног стања. Теме за ученички 

парламент биране су у складу са интересовањима  ученика. Сарадња са ученицима била је на 

одговарајућен нивоу. Ученици су сами показивали иницијативу за  одређене активности. Ученици 

седмог и осмог разреда су учестовали у хуманитарним акцијама.  

За следећу годину требало би анализитари  теме за Ученички парламент, као и да треба подстаћи 

ученике да више сарађују  међусобом.   

Ученици од 5. до 8. разреда су били укључени  у рад  Вршњачког тима који је усмерен на пружање 

помоћи, заштиту од насиља и промоцију ненасилне комуникације. Дефинисана су правила понашања у 

установи, као и мере за остваривање заштите и безбедности  ученика у време остваривања образовно 

васпитног рада и других активности школе. Ове програме усвојио је Школски одбор. Рад у школи је 

функционисао у складу са усвојеним програмима и у инцидентним случајевима  реаговало се у складу 

са Правилником поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

 

Извештај о раду Стручног тим за инклузивно образовање и Тим за израду ИОП-а зa школску 

2019/2020 

 

Ове школске године је Стручни тим за инклузивно образовање и Тим за израду ИОП-а  

активно радио како би се ученицима са тешкоћама у учењу пружила додатна подршка у образовању. 

Реализоване су све планиране активности у оквиру Програма инклузивног образовања. На крају 

школске 2019/2020. године наставу је похађало 4 ученика по прилагођеном индивидуалном образовном 

плану и  4  ученика по измењеном индивидуалном образовном плану.  У  четвртом  разреду 2 ученика 

похађа наставу по измењеном индивидуалном образовном плану,  у седмом  разреду 1   ученик по 

прилагођеном индивидуалном образовном плану, у  осмом  разреду 1  ученик по ученик по 

прилагођеном индивидуалном образовном плану и 1 ученик по измењеном индивидуалном образовном 

плану.   

Одржано је шест састанака Тима за заштиту ученика од насиља у току школске године. На 

сваком састанку анализирана су понашња и напредовања ученика по ИОП-у, такође планиране  су и  

активности које ће помоћи ученицима да више напредују.  

Сви ученици су напредовали у учењу у складу са својим могућностима. Ревизија ИОП-а 

обављала се на сваких шест месеци. Током ванредног стања ученици су похађали онлајн наставу. 

Требало им је  неко време да се навикну на такав начин рада. Родитељи су помагали ученицима у раду и 

сарађивали су са родитељима. Стручни сарадници су сарађивали са учитељима и наставницима. 

Логопед школе је помагао ученицима по утврђеном распореду. Ученици из подручних одељења нису 

долазили редовно код логопеда. Код психолога долазили су ученици на тестирања. Педагог и  психолог  

су  помагали ученицима, који су имали потешкоћа у савладавању градива.  

На задњој седници тима закључено је да би у  следећој школској години потребно је 

интензивирати сарадњу  између  наставника, учитеља, стручних сарадника и родитељима ученика у 

циљу давања упутстава родитељима за рад код куће, како би могли да се активније укључе у пружање 

подршке деци  при савлађивању  градива у школи  и  програма логопедског третмана. 

 

 

Извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020 години 

 

Савет родитеља је одржао шест  седница на којима се расправљало о питањима из делокруга његове 

надлежности. Осим тих основних задатака Савет је у току школске године на својим седницама: 

расправљао и предлагао мере за осигурање квалитета и унапређивање услова за рад школе; 

разматрао питања безбедности ученика у школи и Извештај о остваривању плана заштите ученика од 

насиља, као и План заштите за наредну школску годину; 

разматрао Извештај о самовредновању и План самовредновања за наредну школску годину; 

разматрао Извештај о реализацији Школског развојног плана и планиране активности за наредну 

школску годину; 

разматрао Извештаје са изведених екскурзија; 

разматрао Извештај о раализацији Годишњег плана рада и успеха ученика, а информисан је и о 

садржају Годишњег плана рада за наредну годину; 

разматрао Извештаје о успеху и дисциплини ученика на  класификационим периодима; 
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вршио избор агенција за извођење екскурзија. 

Преко својих представника Савет родитеља узимао је учешће у раду: стручног актива за развојно 

планирање, тима за самовредновање и школског одбора. На тај начин Савету родитеља је било 

омогућено да у већој мери буде укључен у живот и рад школе и да активно доприноси побољшању 

услова за стицање квалитетнијег образовања и васпитања ученика. 

 

Извештај о раду Школског одбора за школску 2019/2020. годину 

 

     Школски одбор је, у току школске 2019/20. године, пословао у саставу од 9 чланова од којих су: три 

члана из реда Савета родитеља школе (Славољуб Мијаиловић, Далибор Манђукић и Ана Поповић), три 

члана из реда наставничког већа школе (Дарко Бајић , Ђорђе Обрадовић  и Мирко Тошовић); и три 

члана из локалне самоуправе (Љубиша Мијаjловић, Иван Петрашиновића и Ана Веселиновић). 

     У току школске 2019/20. године одржано је шест  седница школског одбора. 

     Школски одбор је пословао у оквиру својих надлежности прописаних чланом 119 Закона о основама 

система образовања и васпитања и надлежности утврђених статутом школе. 

     Седнице су заказиване према потреби, а дневни ред за сваку понаособ је формиран уз оквирно 

придржавање Плана рада школског одбора садржаног у годишњем плану рада школе за школску 

2019/20. годину. 

     На првој седници, одржаној дана 13.09.2019. године, конституисан је Школски одбор, изабрани су 

председник и подпредседник. На истој седници усвојен је и Годишњи извештај о раду школе у току 

школске 2018/19. године. 

     У току године на седницама  расправљало и доносили су  се  битни документи за рад школе, као што 

је одабир уџбеника за следећу школску годину, анекс годишњег плана школе, Школски развојни план, 

успех и дисциплина, разни извештаји ( О Самовредновању, Развојном планирању, Стручном 

усвршавању, Насиља од дискриминације, насиља, злоставања и занемаривања),  

 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину 

 

Педагошки колегијум је одржао три седнице на којима је расправљао о важним питањима из свог 

делокруга рада, као што су: 

организација прославе и припрема свечане академије поводом дана школе. 

набавка материјала наставних средстава и опреме; 

унапређивање наставе ( обуке, семинари, стручна литература и сл. ); 

рад секција и припреме за такмичења; 

реализација часова на класификационим периодима и успех ученика; 

организација додатне и допунске наставе; 

сарадња са стручним институцијама у граду и шире; 

припрема за полагање завршног испита и план активности до краја школске године; 

постигнути резултати на организованим такмичењима почев од школског до републичког; 

анализа посећених часова од стране директора, психолога и педагога. 
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5. ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА  

 
 

Ове школске године, као и претходних, велики број ученика, матичне школе и подручних 

одељења,  узео је учешће у такмичењима. Због ванредног стања нека такмичења нису одржана. 

Постигнути су добри резултати, и у односу на број ученика у школи, можемо бити задовољни. 

Посебно се истичу резултати у области српског језика, хемије, биологије, затим у области 

ликовних и литерарних такмичења у разредној и предметној  настави. Ове године су ученици 

учествовали у такмичењу за читалачку значку и добили похвале и награде.  У области ликовне 

културе, физичког васпитања, као и здравственог васпитања, учествовали су на бројним 

такмичењима, конкурсима и смотрама.  

 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ОРГАНИЗОВАНИМ ТАКМИЧЕЊЕИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 

 

 

Назив предмета Екипно или 

појединачно 

Број учесника по нивоима такмичења 

Збир Општински Окружни Међуокружни Републички 

Математика Појединачно 21 3   24 

Српски језик и језичка 

култура - Књижевна 

олимпијада Појединачно      

Српски језик и језичка 

култура Појединачно 6     

Српски језик и језичка 

култура - Такмичење 

рецитатора Појединачно      

Енглески језик Појединачно 1    1 

Француски језик Појединачно 2    2 

Историја Појединачно 11    11 

Биологија  Појединачно 5    5 

ТИО Појединачно 2    2 

Информатика и рачунарство Појединачно 2    2 

Техника и технологија Појединачно      

Физика Појединачно 6    6 

Хемија Појединачно 5     

Географија Појединачно      

"Шта знаш о саобраћају" Екипно      

Шах 

Екипа      

Појединачно     0 

Кошарка Мушка екипа 9     

Мали фудбал  Мушка екипа (од 

VI - VIII разреда)       

 Женска екипа (од 

VI - VIII разреда) 9     

Атлетика 
Екипа      

Појединачно      
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Мини атлетика Појединачно      

Стрељаштво  

Женска екипа      

Мушка екипа      

Појединачно      

Стони тенис Женска екипа 3    3 

 Мушка екипа 3    3 

 Појединачно 2    2 

Укупно учесника 
Појединачно 63    63 

Екипно 24    24 

На математичком такмичењу "Мислиша" учествовало је 83 ученика . 

На манифестацији "Читалачка значка" учествовало је 10 ученика.    

 

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОРГАНИЗОВАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

Ниво такмичења Екипно/ 

Појединачно 1. место 2. место 3. место Укупно 

Општинско  
Појединачно 1 4 8 13 

Екипно   5 5 

Окружно 
Појединачно     

Екипно     

Републичко 
Појединачно     

Екипно     

Укупно 
Појединачно    13 

Екипно    5 

 

Школа се труди да наши ученици узимају учешће у свим видовима такмичења који подстичу 

мотивацију и интересовања ученика. Ове године ученици су учествовали на  ликовним и 

литерарним конкурсима „Здравље на уста улази“, „Пчела и и њени дарови“, Литерарни темат о 

Светом Сави,  „Христос  Воскресе, радост донесе“ ,  „Осмехни се, здраво“, „Крв живот значи“. 

 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХ АКТИВНОСТИ   

 
Школска година је почела приредбом, Добродошлица  првацима, која је припремила Мира Мишић 

са ученицима  трећег разреда.  Приредбу за пријем ђака првака  у   дечији савез организовале су  

учитељице  Љубинка Јовановић и Виолета Мијаиловић  са ученицима  трећег и четвртог разреда.                                                                                                                                              

У току дечје  недеље  био је и маскенбал ученика од  првог до четвртог разреда и дефиле кроз 

Пејовац.  У  другој половини  октобра организоване су радионице школске библиотеке  са 

ученицима у школи у Попини.  Ученици петог и шестог разреда школе у Пејовцу посетили су ново 

отворено дечије одељење градске  библиотеке и народни музеј Трстеник, а ученици  осмог разреда 

представили су се са једном музичком тачком.   
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Ученици наше школе ове школске године били су учесници приредбе поводом дана Светог Саве, 

школске славе. Приредбу су припремили са својим наставницима која је била свечано изведена у 

холу школе.Након много проба,музичких и драмских тачака ученици су приказали своје умеће .  

Због Короне вируса , многа такмичења и манифестације су одложене  ,  осим   Рецитатора које је 

одржано у јуну месецу након укидања ванредног  стања.  

Реализован је  и  једнодневни излет на Копаоник.  

Завршетак школске године је скромно обележен, због актуелне ситуације . Награде су примили  

ученици од првог до осмог разреда,као и њихови учитељи и наставници. 

Очекујемо да ће успех наших ученика следеће школске године бити још бољи.  

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА УНУТАР И ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ  

 
     Наставници и стручни сарадници у школској 2019/2020. години усавршавали су се у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 81/2017 од 31. августа 2017.) и Листе програма стручног 

усавршавања које доноси министар.  На почетку школске године наставници, стручни сарадници и 

директор школе сачинили су План професионалног развоја према коме су реализовали активности. 

На крају школске године наставници, стручни сарадници и директор  поднели су Извешај о 

реализованом стручном усавршавању.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАНОВЕ 

 

    1. У оквиру установе на седницама Наставничког већа: 

представљенo је пет  стручних чланака: 

 

• „Настава усмерена на исходе“ – Миодраг Пешић 

• „Индивидуализована настава“ – Гордана Асентић 

• „Пројектна настава“ - Марија Кузмановић 

• „Сарадња са родитељима“ - Љубинка Јовановић  

• "Како постављати питања“ - Ана Јочић  

 

 

      2. представљени су резултати истраживања о професионалним намерама ученика осмог 

разреда- Јелена Чајетинац; 

      У оквиру стручног већа друштвено – језичке групе предмета и стручног већа за природно – 

математичку групу предмета реализовано је следеће: 

               -  предавање: Мотивација ученика – Марија Јовановић 

               -  угледни час: Грађа и пропорција тела  - Јована Павловић, Владимир Банашевић  

               -  угледни час: Сумпор,својство, примена и оксиди – Љубинка Нешић                 

       

     Наставници су угледне часове организовали како у  међусобној сарадњи ( тако што су у 

старијим разредима повезивали садржаје два наставна предмета), а у млађим разредима 

организовали тематске дане или самостално.  

     Стручно усавршавање наставника унутар установе одвијало се и кроз:   
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Организовање изложби радова у школи, паноа на тему Ненасилног решавања сукоба, Заштите 

животне средине,обележавање дана планете земље, изложба радова ученика на тему Путујемо 

светом 

Обележавање светског дана планете земље, заштите животне средине, светски дан воде, светски 

дан књиге,обележавање дана толеранције... 

Организовање приредби у школи 

Организовање одласка ученика на разне спортске и културне манифестације ( одлазак у биоскоп, 

позориште, јесењи крос...) 

Координисање рада Ученичког парламента 

Саветодавни рад са приправницима 

Организација и учешће у радионицама и презентацијама у вези вршњачког насиља, дигиталног 

насиља,ненасилног решавања конфликта 

Предавање за ученике првог разреда о прилагођавању школи и школским обавезама 

Предавање и презентација о учењу и техникама успешног учења за ученике петог разреда 

 

Стручно усавршавање унутар установе у току године пратили су и евидентирали стучни 

сарадници. Сви наставници и стручни сарадници су остварили предвиђен број сати у односу на 

проценат ангажовања у школи.  

Све активности реализоване у области стручног усавршавања имале су за циљ побољшање наставе 

и унапређивање квалитета рада школе. Као добра пракса показало се реализовање часова 

сарадње,одржавање угледних часова који  значајно утичу на размену искустава наставника. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ   

Стручно усавршавање ван установе рализовано је према финансијским могућностима запослених 

будући да локална самоуправа није успела да обезбеди средстава и у складу са понудом семинара.  
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Р.бр. Име и презиме Назив обуке или семинара Назив институције К
ат

ал
о

ш
к
и

 б
р

о
ј 

К
о

м
п

ет
ан

ц
и

ја
 

П
р

и
о
р

и
те

т 

Д
ат

у
м

 

о
д

р
ж

ав
ањ

а 

се
м

и
н

ар
а 

Б
р

о
ј 

са
ти

 

У
к

у
п

а
н

 б
о
ј 

са
т
и

 

П
р

о
ц

ен
ат

 

р
ад

н
о

г 

в
р

ем
ен

а 

П
о

тр
еб

н
и

 

са
ти

 з
а 

у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

1 Марина Бабић 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клетт 

      

10.3.2020. 1 

1 1 -23 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.05.2020.   

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

2 

Славица 

Цилић 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

1 1 -23 Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

3 

Радуловић 

Славица 

Хоризонтално учење Завод за вредновање       26.10.2019. 8 

19 1 -5 

Презентација уџбеника - Вулкан Вулкан       4.12.2020. 2 

Црвени Крст - Безбедност  Друштво учитеља       29.2.2020.  8 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020.  1 

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

4 

Миљковић 

Јасмина 

Спољашње вредновање установа - 2. 

круг 

Завод за 

унапређивање       29.11.2019. 3 

6 1 -18 

Презентација уџбеника - Вулкан Вулкан       4.12.2019. 2 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   
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5 Мишић Мира Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   0 1 -24 

6 

Биљана 

Ђурковић 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 1 1 -23 

7 

Мијаиловић 

Виолета  

Обука запослених у основним и 

средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање и 

процену дигиталних капацитета 

школе Завод за вредновање     14.10.2019. 8 

9 1 -15 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

8 Јочић Ана 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

1 1 -23 

Дежурство на завршном испиту Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

9 

Мирко 

Тошовић 

Црвени Крст - Безбедност  Друштво учитеља       29.2.2020. 8 

9 1 -15 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

10 

Марија 

Кузмановић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   8 1 -16 

11 

Душан 

Радосављевић 

Израда вибер стикера за инерактивну 

комуникацију са ученицима током 

онлајн наставе 

Институт  за 

модерно образовање       13.05.2020. 3 

3 1 -21 Дигитална учионица Завод за       25.5.2020.   
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унапређивање 

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

12 

Јасмина 

Ристић 

Црвени Крст - Безбедност  Друштво учитеља       29.2.2020. 8 

9 1 -15 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020. 1 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

13 

Љубинка 

Јовановић 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020.  1 

1 1 -23 

Дежурство на завршном испиту Министарство 

просвете       17.6.-19.6.   

14 

Марина 

Стојановић 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

8 0,44 -11,36 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

15 

Данијел 

Миленковић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   0 0,5 -12 

16 

Обрадовић 

Ђорђе  Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 1 -16 

17 

Слађана 

Бељаковић 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       3.10.2020. 1 

9 1 -15 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

18 Медар Милан 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

8 1 -16 Дежурство на завршном испиту Завод за       17.6. - 19.6. 8 
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унапређивање 

19 

Јовановић 

Марија 

Обука за примену образовних 

стандарда и образаца за процес 

самовредновања у основним и 

средњим школама Завод за вредновање       25.1.2020. 8     

-4 Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.    8 0,5 

20 

Лазаревић 

Братислав 

Боља сарадња - безбедније школско 

окружење 

Центар за стручно 

усавршавање, 

Крушевац    1.11.2019. 8 

16 0,5 4 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       25.5.2020. 8 

21 

Младеновић 

Ивана 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

8 0,75 -10 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

22 

Јелисавета 

Стојановић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 1 -16 

23 

Бојан 

Мијајловић 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

8 0,2 -16 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6.2020. 8 

24 

Белоица 

Снежана 

Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   

0 0,3 -7,2 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

25 Бајић Дарко 

Презентација уџбеника - Клет Клет       31.1.2020.   

0 1 -24 

Дежурство на завршном испиту – 

прегледач 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

26 Нешић Аница Дигитална учионица 

Завод за 

унапређивање       25.5.2020.   8 0,4 -1,6 
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Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

27 

Зечевић 

Марија 

Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом Клет       10.3.2020.  1 

1 0,8 -18,2 

Учестовање у реализацији завршног 

испита - одељенски старешина 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.   

28 Мишко Ђурић 

Учестовање у реализацији завршног 

испита - информатичар 

Министарство 

просвете       17.6.-19.6. 8 8 0,8 -11,2 

29 

Љиљана 

Манџукић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6.- 19.6. 8 8 1 -16 

30. 

Јовановић 

Саша Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 0,25 2 

31 

Оливера 

Јанковић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 0,6 -6,4 

32 

Наташа 

Стаменковић 

Обука за примену образовних 

стандарда и образаца за процес 

самовредновања у основним и 

средњим школама 

Завод за 

унапређивање       25.1.2020. 8 8 0,5 -4 

33 

Јелена 

Јовановић 

 Развој животних вредности код 

ученика и партнерских односа с 

њиховом децом. Клет       3.10.2020. 1 

8 0,6 -6,4 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6.  8 

34 

Владимир 

Банашевић 

Дигитална учионица Клет       25.5.2020.   

8 0,65 -7,6 Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

35 

Дејан 

Јовановић Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 0,1 5,6 

36 

Тијана 

Брођанац Дежурство на завршном испиту 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 8 0,1 5,6 

37 

Горрдана 

Асентић 

Обука за примену образовних 

стандарда и образаца за процес 

самовредновања у основним и 

средњим школама 

Завод за 

унапређивање       25.1.2020. 8 16 1 -8 
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Учестововање у реализацији 

завршног испита - председник 

школске комисије 

Министарство 

просвете       17.6. - 19.6. 8 

 

У току школске године укупан број сати стручног усавршавања ван установе износи 246.  
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8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

2. Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Развојни циљ 2.1.: Стручно усавршавање наставника ради развијања компетенције за 

подучавање и учење 

Задатак 2.1.1.: Организација семинара: „Aктивно оријентисана настава- методе и технике 

учења” каталошки број 411, К2, П4 

Овај семинар није реализован у току школске 2019/20. године. Међутим, један број наставника је 

похађао семинаре “Обука за примену образовних стандарда”, “ Обука за процес самовредновања у 

основним и средњим школама”, Стручни скуп- трибина “Учимо креативно, градимо партнерства”, 

као и онлајн обука “ Дигитална учионица” за време наставе на даљину. 

Задатак 2.1.2.: Провера примене стечених знања са посећених семинара 

-Кроз посету часова наставника разредне и предметне наставе, од стране стручне службе , 

директора школе и наставника извршена је провера примене стечених знања са посећених 

семинара ван установе, као и стручног усавршавања унутар установе. Израђен је план посете 

часовима у првом и другом полугодишту. Посећено је укупно 15 часова редовне, додатне и 

допунске наставе и попуњавани су протоколи о посећеним часовима. Након посећених часова, 

вођени су разговори и консултације, као и повратна информација о посећеним часовима.  

Развојни циљ 2.2.: Унапређивање наставе, стицање функционалних знања ученика, усвајање 

вредности и развијање вештина и компетенција 

 Задатак 2.2.1.: Већa заступљеност метода и техника које доводе до активног учешћа ученика 

на часу 

-У току ове школске године у циљу праћења реализације планова и квалитета васпитно-

образовног рада и заступљености метода активне наставе на часовима, директор школе, стручни 

сарадници и наставници међусобно, посећивали су часове редовне наставе и о томе водили 

евиденцију. Након сваког одржаног часа обављан је разговор са наставником у циљу 

унапређивања наставе и пружања подршке у развоју наставничких компетенција. 

-Приликом посете часовима уочено је да наставници из већине предмета доносе на часове 

разноврсан материјал који је у вези са оним што предају, као и да користе рачунаре, пројектор, цд 

– плејер, енциклопедије, интернет часописе и слично. Наставници су у току године примењивали 

и методе активне наставе и то евидентирали у својим дневним припремама.  

Наставници су у току ове школске године реализовали  часове применом метода пројектне, 

проблемске и истраживачке наставе. Такође, наставници су реализовали и часове применом 

медија и савремене образовне технологије, с обзиром да је од 15.марта настава реализована на 

даљину, употребом савремених информационих технологија. 

Задатак 2.2.2.: Размена примера добре праксе између наставника 

     У току године на седницама Наставничког већа у циљу размене знања и искуства, наставници 

су представљали стручне чланке значајне за њихов рад на теме:  

• Настава усмерена на исходе- Миодраг Пешић 

• Индивидуализована настава- Гордана Асентић 

• Пројектна настава- Марија Кузмановић 

• Сарадња са родитељима-Љубинка Јовановић 

• Како постављати питања- Ана Јочић 

    Наставници су међусобно посећивали часове редовне наставе и попуњавали протоколе о посети 

часовима. 

3. Област промене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
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Развојни циљ 3.1.: Остваривање образовних стандарда на завршном испиту 

Задатак 3.1.1.: Израда плана и изрицање мера за унапређивање образовно – васпитног рада 

на основу резултата завршног испита 
 

     Наставници су извршили анализу резултата завршног испита према нивоима и областима. 

Сваки наставник је предложио мере за унапређивање ОВР на основу анализе завршног испита. 

Наставници српског језика, математике, биологије, географије, хемије, историје и физике 

извршили су детаљну анализу остварених резултатата на завршном испиту. У складу са 

иницијалним тестирањем и знањем ученика осмог разреда предложили су мере за побољшање 

резултата из области из којих су ученици постигли слабије резултате. 

Задатак 3.1.2.: Припрема ученика за завршни испит 

У школи су реализоване две симулације завршног испита за ученике осмог разреда из српског 

језика, математике, хемије, физике, биологије, географије и историје. Извршена је анализа свих 

спроведених тестова и предложене су мере за побољшање резултата. тата 

Припремна настава ученика за заршни испит реализовала се у току наставне године и две недеље 

пре завршног испита. Реализовано је по 20 часова припремне наставе из српског језика и 

математике и по 10 часова из биологије, физике, хемије, географије и историје. Укупно је 

реализовано 180 часова припремне наставе у матичној школи и подручном одељењу у Попини.  

4. Област промене: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ 4.1.: Побољшати систем пружања подршке ученицима 

Задатак 4.1.1.: Пружање подршке ученицима у учењу 

Ученици су информисани и подсећани на врсте подршке у учењу које пружа школа на часовима и 

путем огласне табле за ученике; 

У току школске године, индивидуaлно наставници и на одељењским већима, пратили су успех 

ученика.  

Стручни сарадници су по потреби радили са ученицима којима је потребна додатна подршка у 

учењу или саветаовања везане за технике успешног учења као и са ученицима који наставу 

похађају по ИОП-у. Педагог је често посећивала ученике 1. разреда, одржала предавање на тему 

Прилагођавање школи и школским обавезама. У петом разреду, педагог је одржала предавање о 

учењу и техникама успешног учења. 

Сарадња са родитељима свих ученика остваривала се крој индивидуалне и родитељске састанке. 

На огласној табли за родитеље били су истакнути термини за пријем родитења. Родитељи су 

долазили на разговоре код одељењских старешина и предметних наставника самоиницијативно 

или на позив.  

Педагог и психолог у току године сарађивали су са родитељима ученика код којих је постојао 

проблем у понашању, савладавању школског градива или породични проблеми. У пружању 

подршке ученицима школа остварује комуникацију са родитељима, а нарочито када су у питању 

ученици који наставу похађају по ИОП-у. Родитељима се дају смернице шта и на који начин 

требају да раде са децом код куће.  

За време наставе на даљину, педагог и психолог су пружале помоћ и подршку ученицима у учењу, 

тако што су слали разне материјале о учењу, техникама успешног учења, као и савете како учити 

на даљину. Такође, ученицима и родитељима је пружана и психосоцијална подршка. 

Задатак 4.1.2.: Израда идивидуалних образовних планова и пружање додатне подршке у 

образовању и васпитању 

Где је утврђено да је потребно, за ученике је сачињаван индивидуални образовни план.На крају 

школске 2019/2020. године  у школи    имамо    3 ученика који  уче по прилагођеном 

индивидуалном  образовном  плану: Анђелија Вигњевић (VIII), Вук Лекић (VII) и   3 ученика  који   
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уче  по измењеном индивидуалном образовном плану:  Никола Бабић (VIII), Марко Недељковић 

(IV) и Николина Јовановић (IV). 

 Стручни тим за ИОП након праћења ефеката извршене подршке и евалуације ИОП-а дошао је до 

закључка да су сви ученици који су наставу похађали по прилагођеном или измењеном 

образовном плану напредовали у складу са својим способностима.  

Развојни циљ 4.2.: Подстицањеличног, професионалног и социјалног развоја ученика 

Задатак 4.2.1.: Развијање социјалних вештина код ученика 

У школи на часовима одељењског старешине и грађанског васпитања реализоване су бројне 

активности на развијању социјалних вештина као што су: 

- Култура слушања и говора 

- Другарство – и шта то значи бити ђак 

- Понашање у школи, у учионици, дворишту, на путу од куће до школе...          

- Правила понашања на нивоу одељења 

- Упознавање са правилима и одговорним понашањем ученика у школи  

- За и против надимака 

- Зашто се свађамо, тучемо, вређамо... 

- Упознавање ученика са правима и одговорностима свих у школи 

- Дефинисање правила у нашем одељењу  

- Насиље је и физичко и вербално – употреба Кутије добрих намера 

- Упознавање ученика са вештинама разрешавања конфликта 

- Предлози и избор адекватних правила понашања 

- Колико смо толерантни?  

- Какодапрепознамнасиљеикомедасеобратимзапомоћ 

- Сви за једног, један за све (припадност одељењу); 

- Прича о дежурном кривцу; 

- Агресивност и како је каналисати? 

- Решавање сукоба у одељењу; 

- Како помоћи некоме ко има непријатно искуство? 

- Да ли прихватамо различитости? 

- Ученички доживљај школе и како решавамо сукобе? 

Реализоване су и бројне ваннаставне активности на развијању социјалних вештина. 

Професионални развој ученика подстицао се кроз редовну наставу реализацијом наставног 

програма, али и кроз ваннаставне активности. Додатни рад на професионалној оријентацији у току 

године остваривао се крој пројекат "Професионална оријентација на преласку у средњу школу" у 

оквиру кога је реализовано 5 радионица за ученике 7. разреда и 10 радионица за ученике 8. 
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разреда. Активности на професионалној оријентацији ученика детаљније су приказане у 

Извештају о остваривању професионалне оријентације ученика.  

Реализоване су приредбе поводом: 

o  пријема првака,  

o у оквиру Дечје недеље поводом свечаног пријема првака у Дечји савез,  

o Дана Светог Саве – Дан школе и 

o Крај школске године 

Велики број ученика био је укључен у реализацију ових приредби. 

5. Област промене: ЕТОС 

Развојни циљ 5.1.: Унапређивање рада школе, као центра образовних, културних и 

спортских дешавања у окружењу. 

Задатак 5.1.1.: Промоција школе и унапређивање сарадње са родитељима и локалном 

заједницом 

На крају школске године организована је приредба поводом промоције резултата ученика и 

наставника, а њихови резултати су се промовисали и на приредби поводом обележавања Дана 

школе. 

Родитељи су редовно информисани о свим активностима у школи путем огласне табле – за 

родитеље; 

     Родитељи су на родитељским састанцима, Савету родитеља и Школском одбору редовно 

информисани о законским прописима и стратешким документима у образовању. 

Евиденција о сарадњи са родитељима током године вођена је у електронском дневнику. 

 

6. Област  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Развојни циљ 6.1.: Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 

Задатак 6.1.1.Развијање иницијативе и предузетничког духа 
 

У току школске 2019- 2020. године у нашој школи организоване су и успешно спроведене 

активности којима се подржава иницијатива и развија предузетнички дух код ученика. Најчешће 

су ове активности реализоване кроз различите пројекте и пројектну наставу, као и наставне и 

ваннаставне активности. 

Реализоване активности којима је развијан предузетнички дух и иницијатива ученика су: 

- Пројекат „Природа као лек“- ученици ПО у Брезовици и учитељи Ана Јочић и Мирко Тошовић- 

брање, сушење, припрема и продаја чајева од лековитог биља (септембар, октобар, новембар)  

- Међушколска сарадња ученика и учитеља Душана Радосављевића и Марије Кузмановић из ПО 

Дубље и ученика и учитеља из ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“ ПО Грабовац- реализација 

пројекта „Ко је здрав године не броји“- припремање здраве хране  (октобар) 

 - Ликовна активност „Обуцимо царицу Јесен“- ученици првог разреда, учитељица Биљана 

Ђурковић 

- Ваннаставна активност којом је обележен месец здраве хране (октобар) „Здрава храна“- ученици 

првог разреда, учитељица Биљана Ђурковић 

- Посета Дечјем одељењу градске библиотеке и Музеја у Трстенику (28. 10. 2019.) - ученици петог 

и шестог разреда, наставници Јелисавета Стојановић Ђорић, Ђорђе Обрадовић и Марина 

Стојановић 

- Пројекат „Од сликовнице до енциклопедије“- Ученици ПО у Попини и учитељица Марина Бабић 

(октобар) 

- Пројекат „Јесење чаролије“- Ученици ПО у Стублици и учитељица Јасмина Ристић- припрема 

здраве хране (октобар) 
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- Новогодишњи вашар – ученици I-1, II-1, III-1 и IV- 1, њихови родитељи и учитељице Славица 

Цилић, Биљана Ђурковић, Виолета Мијаиловић и Љубинка Јовановић (27. 12. 2019.) У холу школе 

одржан је новогодишњи вашар у оквиру кога су ученици продавали своје рукотворине са часова 

народне традиције, ликовне културе и пројектне наставе. Продавали су и посластице које су 

правили уз помоћ родитеља који су на тај начин узели учешће у организацији ове манифестације у 

нашој школи. Вашар је био медијски пропраћен. Прикупљена средства су употребљена за 

опремање учионица- купљени су ормарићи за две учионице. 

- На иницијативу неколико ученика, а уз помоћ учитељице, на часу народне традиције у одељењу 

III-1 (10. 12. 2019.) реализован је час у оквиру кога су наведени ученици својим друговима из 

одељења презентовали народну ношњу, народне игре и песме које уче на фолклору. Позвали су 

своје другове да размисле о томе да се и они прикључе њиховом КУД- у. 

- На иницијативу ученика, на часу музичке културе у одељењу III-1 (18. 12. 2019.) реализован је 

час у оквиру кога је ученик својим друговима из одељења презентовао музички инструмент који 

свира- гитару и предмете које похађа у музичкој школи. Позвао је своје другове да размисле о 

томе да и они упишу музичку школу и науче да свирају неки инструмент. 

- Активности везане за обележавање Међународног дана енергетске ефикасности (5. 3. 2020.)- 

Реализоване су различите активности међу којима су израда паноа (ученици од 1. до 4. разреда), 

предавање ученика од 5. до 8. разреда и презентација, давање предлога за лични допринос у 

очувању енергије. Ове активности су биле медијски пропраћене. 

- Мини online пројекат „Креативна рециклажа“- ученици одељења III-1 и нјихови родитељи (јун 

2020.)- Израда употребних предмета рециклирањем већ коришћених предмета и материјала са 

циљем очувања животне средине. 

 

Пројектна настава у старијим разредима организована је углавном преко активности ученика у 

онајн учењу путем израде презентација, игара, или огледа код куће. 

Показан је добар ниво информатичке писмености и користили су се ИКТ алати. Мали пројекти 

стварани у току другог полугодишта користиће се наредне године као примери добре праксе или 

као презентације и изложбе радова за наредне генерације.  

 

 

ЕРАСМУС + пројекат (Сарадња и размена ученика – трајање 2 године) 

Утврђен је план рада и потврђени учесници и сарадници у пројекту. Активно учешће наше школе 

у пројекту  представља начин на који се  ученици повезују са вршњацимаиз других држава.  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 - Опште међупредметне компетенције: Компетенција за учење; естетичка компетенција; 

комуникација; предузимљивост и оријентација ка предузетништву; рад са подацима и 

информацијама; сарадња; дигитална компетенција. 

 - Стандарди: Област 2 (Настава и учење)- Стандард 2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника;  

Област 4 (Подршка ученицима) -  4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални 

развоj ученика;  

Област 5 (Етос) - 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи; 5.2. Резултати ученика и 

наставника се подржаваjу и промовишу; 5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима; 5.5. 

Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

Област 6 (Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима)-  

 

У марту 2020. реализацију пројекта прекинула је епидемиолошка ситуација у свету и стопиране су 

све активности.  Наставак активност очекује се са прекидом ванредних околности и 

стабилизацијом система учења. 
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9.ИЗВЕШТАЈ О  САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 

  

У школској 2019/2020. години процес самовредновања се вршио на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања, Правилника о вредновању квалитета рада установе, Правилника 

о стандардима квалитета рада установе и Правилника  о стучно педагошком надзору. Остваривање 

самовредновања у школској 2019/20. години је предвиђено планом наставничког већа, 

одељењских већа  и стручних већа. 

 У оквиру процеса самовредновања извршен је преглед школске документације, листа 

евиденција  и увид у реализацију наставних часова у циљу утврђивања квалитета рада школе у 

поједним областима дефинисаних у Правилнику о стандардима квалитета рада установе. 

 

Школа је својим годишњим планом планирала вредновање 6  кључних области, као и 13 стандарда 

и то: 

 

-  у оквиру области ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

                       1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметним и предметним компетенцијама 

 

- у оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

- у оквиру области ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

 

- у оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

                        4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

                        4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

 

     -      у оквиру области ЕТОС 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

 

- у оквиру области  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

                        6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 
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 Начин рада: Самовредновање се вршило на основу анализе квалитета евиденције и 

педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и 

развојног плана установе, стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања 

спроведених у установи, ефеката реализованих активности у пројектима и других извора, затим на 

основу праћења различитих активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, 

стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и др.Тим за самовредновање 

прикупљао је и обрађивао податке везане за предмет самовредновања и вршио анализу квалитета 

предмета самовредновања на основу обрађених података. 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР.1– ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

СТАНДАРД  : 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметних и предметних компетенција 

 
Индикатор 1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 

Индикатор 1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу 

Индикатор 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 

постигнућа ученика 

Индикатор 1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 

ученика 

Индикатор 1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко- истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења 

Индикатор 1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника или напомене о 

реализацији планираних активности 

 

 

     На основу прегледа и анализе глобалних и оперативних планова наставника, као и дневних припрема, 

утврђено је да они садрже све елементе који су предвиђени Правилником о стандардима квалитета рада 

установе. У оперативним плановима видљиви су исходи постигнућа, као и предметне и међупредметне 

компетенције. У глобалном планирању наставе видљиви су стандарди постигнућа (исходи постигнућа), 

међупредметна повезаност,као и предметне и међупредметне компетенције. На основу прегледа припрема 

приликом посете часова , утврђено је да оне садрже методе и технике за  активно укључивање ученика 

на часу, садрже самоевалуацију планираних активности, као и критички осврт. С обзиром да је 

критика од стране просветних саветника била усмерена на садржај критичког осврта, који је био 

више усмерен на активности ученика, а не наставника, наставници су у складу са потребама 

кориговали своје оперативне планове што се тиче критичког осврта. 

      Наставници су за време наставе на даљину писали планове на недељном нивоу.  На основу 

прегледа и анализе оперативних планова , утврђено је да сви планови садрже: планирану 

активност (наставну јединицу, тему и пројекат који се обрађује), приступ у раду/ платформа која се 

користи/ начин комуникације са ученицима, активности ученика/наставника, начин реализације за 

ученике који немају матeријално техничких могућности за реализацију наставе на даљину, начин 

праћења напредовања и постигнућа ученика, као и белешку о реализацији и проценат обухваћених 

ученика. 

     Додатни рад се изводио са ученицима који са изузетним успехом савлађују програмске садржаје 

и показују интересовање за продубљивање знања из одређених предмета. 

     Допунски рад се изводио са ученицима који имају тешкоћа у савладавању програмских 

садржаја из одређених предмета. На основу испитивања интересовања ученика, у току ове школске 

године организоване су и слободне активности чији је циљ да сваком ученику основне школе 
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омогући откривање, задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и способности за 

поједине области живота, рада и стваралаштва. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР. 2- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

СТАНДАРДИ: 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

  2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним   потребама 

ученика 

  2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

  2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

  2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

 

 

Директор, стручни сарадници и наставници вршили су вредновање кључне области наставе 

и учења на основу посете часовима, међусобне посете часовима од стране наставника и разговора 

са наставницима. 

У току ове школске године, у првом полугодишту је посећенo  15 часова редовне и 

допунске наставе у матичној школи и подручним одељењима и попуњени су протоколи за 

посматрање и вредновање школског часа. Након посећених часова, вођени су разговори са 

наставницима, а све у циљу побољшања наставне праксе. Приликом посете часовима уочено је да 

већина наставника у свом раду користи савремена наставна средства као што су рачунар, 

пројектор, интернет, аудио и видео записе, као и друге наставне материјале који свакако обогаћују 

наставни час. На тај начин, рекло би се да је примена информационо комуникационих технологија 

изузетно велика. Такође, уочено је да наставници у великој мери на часовима оспособљавају 

ученике  да повезују ново градиво са претходно наученим, да у процесу учења повезују садржаје 

из различитих предмета, затим да повезују наставне садржаје са примерима из свакодневног 

живота. На већини часова, ученици су активно учествовали у раду, били заинтересовани за рад, 

повезивали градиво са другим предметима, са претходно наученим градивом, са примерима из 

свакодневног живота.  

. 

 На основу обрађених протокола добијени су следећи подаци: 

 

- Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Процена стандарда: неостварен стандард: 0 наставника, делимично остварен 

стандард: 2 наставника, добро остварен стандард: 2 наставника, у потпуности 

остварен стандард: 11 наставника 

 

          

- Стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно- васпитним потребама 

ученика 

 Процена стандарда: неостварен стандард: 10 наставника, делимично остварен 

стандард: 2 наставника, добро остварен стандард:0 наставника, у потпуности 

остварен стандард: 3 наставника 

 

          

-  Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

 Процена стандарда: неостварен стандард: 9 наставника, делимично остварен 

стандард: 2 наставника, добро остварен стандард:3 наставника, у потпуности 

остварен стандард:1 наставник 

 

-  Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
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 Процена стандарда: неостварен стандард: 14 наставника, делимично остварен 

стандард: 0 наставника, добро остварен стандард:1 наставник, у потпуности остварен 

стандард:0 наставника 

  

-  Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

  

Процена стандарда: неостварен стандард: 6 наставника, делимично остварен стандард: 3 

наставника, добро остварен стандард:2 наставника, у потпуности остварен стандард:4 

наставника 

 

У мањој мери присутни индикатори 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности материјале на основу ИОП-а и 

плана индивидуализације 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 

ученика 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје , одговоре и решења 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме , обликом рада или 

материјала 

- Предлог мера за унапређивање: 

• Припремити материјал за сваког ученика који ради по ИОП-у;  

• Материјале додатно разјаснити илустрацијама, шемама;  

• Задатке ускладити са направљеним планом индивидуалног рада;  

• Укључивати технике и методе рада које дају позитивне резултате са учеником који наставу 

похађа по ИОП-у;  

• Давање посебних домаћих задатака;  

• Приликом провере знања пружити подршку у виду додатног објашњења; 

• Јасно дефинисати циљеве и задатке, где се тачно зна шта би ученик требало да научи, и које 

исходе да усвоји;   

• Задаци треба да буду груписани по степену напредовања- корак по корак; Ученици се на 

овај начин осамостаљују, тако што планирају свој рад; анализирају, уче сопственим 

темпом, а наставникова улога је да прати их  упућује;  

• Израда задатака у више нивоа тежине, имајући у виду састав и карактеристика одељења.  

•  У току часа смислити активности у којима ученик који наставу похађа по ИОП-у може да 

учествује са другом децом; 

• Омогућити му да и он ради задатке пред таблом; 

• Омогућити му да пред одељењем презентује задатке које је успешно решио, урадио. 

• Планирати пројекте које ученици могу самостално да ураде у виду реферата, додатних 

материјала, презентација; 
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• Упућивање ученика на интернет сајтове где могу да пронађу додатне информације; 

Тражити од ученика да направе план неке активности која може да буде корисна за одељење, 

школу, итд 

 

 

• Сваки ученички одговор и активност евидентирати испред одељења у свеску праћења, 

похвалити ученика; 

• Редовно оцењивати писменим проверама (тестови, контролне вежбе, петнаестоминутне 

провере); 

• Редовно оцењивати усмене одговоре, пројекте; 

• Закључну оцену доносити на основу свих ових активности; 

• На писменим проверама уписати колико бодова носи који задатак; 

• Графички представити кључ за оцењивање писмених одговора; 

• На почетку усмене или писмене провере тражити од ученика да процене колико задатака 

могу да ураде; 

• Тражити од ученика да планирају оцену коју би желели да добију на провери, крају 

класификационог периода; 

• Повратном информацијом информисати ученике о напретку и давати препоруке ученику за 

даље напредовање; 

• Захтевати од ученика да се унапред информишу о некој теми која ће се обрађивати; 

• Подстицати ученике да дају идеје шта из понуђених вежби, огледа могу да практично 

реализују; 

• Да ученици заједно са наставником припреме материјал за час; 

• Уважавати интересовања ученика и припремити додатну литературу у складу са тим 

интересовањима. 

 

 

У оквиру међусобне посете часовима, у периоду од 17.12.2019. год. до 20.01.2020.год. , 

посећено је 19 часова редовне наставе, допунске и додатне наставе, као и слободних 

активности. Анализирајући достављене обрасце за посматрање и вредновање школског 

часа дошло се до следећих података: 

- Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу је 100% 

успешно реализован; 

- Проценат остварености стандарда 2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно- васпитним потребама ученика је 93,18% 

- Проценат остварености стандарда 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 

развијају вештине и компетенције на часу је 75%; 

- Проценат остварености стандарда 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег 

учења је 79,54%; 

- Проценат остварености стандарда 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

је 88,63% 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР.3 - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

СТАНДАРД: 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева 

учења 
 

Резултати завршног испита ученика осмог разреда у школској 2019/2020. години показују следеће: 

Просечан број бодова на нивоу школе из српског језика и књижевности  је 12,66. 

 

Просечан број бодова на нивоу школе из математике је 11,83. 

Просечан број бодова на нивоу школе из комбинованог теста је 16,14. 
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ОДЕЉЕЊЕ 81: 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 12,53. 

Просечан број бодова из математике је 11,19. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 82: 

 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 13,26. 

Просечан број бодова из математике је 12,47. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 83: 

 

Просечан број бодова из српског језика и књижевности је 11,91. 

Просечан број бодова из математике је 11,57. 

 

Предмет Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Просечан број бодова 

VIII1 96,87% 90,62% 68,30% 4,1 

VIII2 94,11% 100% 76,46% 4,29 

VIII3 100% 100% 50% 4,25 

Биологија(5)    Укупно 4,21 

VIII1 93,75% 100% 100% 3,81 

VIII2 100% 100% 100%. 4,00 

VIII3 95% 100% 100% 3,90 

Историја (4)    Укупно 3,91 

VIII1 100% 93,75% 50% 3,57 

VIII2 100% 82,35% 76,47% 3,59 

VIII3 100% 90% 77,8% 3,6 

Географија (4)    Укупно 3,59 

VIII1 81,25% 50% 31,25% 2,12 

VIII2 82,35% 58,82% 38,24% 2,4 

VIII3 90% 45% 30% 2,14 

Физика (4)    Укупно 2,22 

VIII1 100% 93,75% 37,50% 2,31 

VIII2 100% 100% 35,29% 2,35 

VIII3 100% 80% 30% 2,1 

Хемија(3)    Укупно 2,25 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР. 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

СТАНДАРД: 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 

Индикатор: 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу 

     Ученици су информисани и подсећани на врсте подршке у учењу које пружа школа на 

часовима и путем огласне табле за ученике. Педагог школе је у току школске године посећивала 

ученике првог разреда и разговарала са њима на тему прилагођавања школи и школским 

обавезама. Такође, педагог је одржала предавање за ученике петог разреда о учењу и техникама 

успешног учења. Том приликом, ученици су анкетирани о томе како организују своје учење, о 

мотивацији за учење, као и препрекама ка бољем и квалитетнијем учењу. Такође, на часовима 

одељењске заједнице , као и на часовима грађанског васпитања, наставници су разговарали са 

ученицима о техникама успешног учења. Ученицима је приказана и презентација на ову тему. 

Педагог је водила и индивидуалне разговоре са ученицима којима је била потребна помоћ у учењу. 
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     За време учења на даљину, ученицима и њиховим родитељима је пружана подршка и помоћ у 

учењу, тако што су стручни сарадници слали материјале за помоћ при учењу на даљину, као и 

како квалитетно организовати време код куће. Велику помоћ и подршку ученицима и њиховим 

родитељима пружали су наставници, а посебно одељењске старешине. 

 

Индикатор: 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима 
     На почетку школске године, формиран је тим за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу. Тим су чинили учитељи разредне наставе, као и наставници енглеског језика 

који предају ученицима млађих и старијих разреда. Будући да предају ученицима од првог разреда 

они су најлакше уочавали промене код ученика при преласку из четвртог у пети разред и 

правовремено указивали на потребу за додатним радом са тим ученицима.Члан и руководилац 

тима била је и психолог школе која је индивидуално разговарала са ученицима у циљу пружања 

подршке. 

 

Индикатор: 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима 

     У току школске године, индивидуално наставници , као и на одељенским већима, пратили су 

успех и понашање ученика и у том смислу сарађивали са родитељима, педагогом и психологом 

школе. Педагог и психолог су по потреби радили са ученицима  којима је потребна додатна 

подршка у учењу, као и саветовања везана за технике успешног учења. Такође, у току првог 

полугодишта, директор, педагог и психолог пратили су успех и дисциплину ученика и на тај начин 

предлагали мере за пружање подршке ученицима у учењу.  

За време наставе на даљину, наставници, као и стручни сарадници свакодневно су пружали 

подршку ученицима у учењу. Посебно је подршка ипомоћ пружана ученицима који наставу 

похађају по ИОП- у. 

 

Индикатор 4.1.4..У пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно 

законске заступнике 

 

Сарадња са родитељима свих ученика остваривала се кроз индивидуалне и родитељске састанке. 

На огласној табли за родитеље били су истакнути термини за пријем родитеља. Родитељи су 

долазили на разговоре код одељенских старешина и предметних наставника самоиницијативно 

или по позиву.  

Педагог и психолог у току године сарађивали су са родитељима ученика код којих је постојао 

проблем у понашању, савладавању школског градива или породични проблеми. У пружању 

подршке ученицима школа остварује сарадњу са родитељима, а нарочито када су у питању 

ученици који наставу похађају по ИОП- у. Родитељима се дају смернице на који начин би требало 

радити са децом код куће. 

С обзиром да су родитељи за време наставе на даљину доста били укључени, нарочито родитељи 

деце млађих узраста, родитељима је такође пружана подршка од стране наставника и стручних 

сарадника. Наставници су свакодневно комуницирали са ученицима и родитељима, а стручни 

сарадници су слали материјале за ученике и родитеље као вид подршке у условима ванредног 

стања. 

 

Индикатор: 4.1.5.Упружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима 

 

     Школа је сарађивала са Центром за социјални рад у виду пружања информација за ученике који 

имају проблема у понашању, породичних проблема и проблем са изостајањем из школе. Школа је 

у току школске године сарађивала и са Домом здравља „Др. Сава Станојевић“, као и са Црвеним 

крстом у Трстенику. Министарство унутрашњих послова је и ове године организовало предавања 
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за ученике млађих и старијих разреда. За ученике који наставу похађају по ИОП-у , школа 

остварује сарадњу са Интерресорном комисијом. 

 

Индикатор: 4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања 

 

     Пред почетка школске 2019-2020. године, школа је успоставила сарадњу са средњим школама 

које су уписали ученици који су наставу похађали по ИОП-у 2, размењујући податке везане за ове 

ученике, а све у циљу настављања пружање подршке овим ученицима. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР.5 - ЕТОС 

 

 

СТАНДАРД: 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

 

Индикатор: 5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу 

     У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. Сви ученици на часовима 

одељењског старешине упознати су са правилима понашања у школи, а правила су истакнута и у 

холу школе. У школи се реагује на све облике насилног понашања и ученици их пријављују када 

за то постоји потреба.  

 

Индикатор: 5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама 

     У школи постоји Програм за заштиту ученика од насиља који је саставни део Годишњег плана 

рада школе. Програмом су дефинисане одговорности свих актера школског живота: предметних 

наставника, одељењских стрешина, стручних сарадника, директора, ученика, помоћно- техничког 

особља, као и Тима за заштиту ученика од насиља. 

У току првог полугодишта, предметни наставници и одељењске старешине решавале су насилне 

ситуације првог и другог нивоа. 

На класификационим периодима пратила се ситуација у свим одељењима и одељењске старешине 

подносиле су извештај на одељењским већима о евалуацији евиденције првог нивоа насиља. 

У решавању ових проблема унутрашња заштитна мрежа је успешно функционисала. 

 

Индикатор: 5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи , ученике и родитеље, 

које су директно усмерене на превенцију насиља 

     У оквиру свих наставних предмета садржаји се у овиру могућности повезују са ситуацијама  у 

циљу  васпитног деловања на ученике, а ради  превенције насиља.  

На  часовима ОС  велики број тема био је посвећен превенцији насиља, као нпр:   

- Другарство – и шта то значи бити ђак 

- Понашање у школи, у учионици, дворишту, на путу до школе... 

- Правила понашања на нивоу одељења        

- Како потреба да нас други прихвате утиче на понашање 

- Предлог ученика за превенцију насиља у школи 

- За и против надимака 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине  

- Насиље је и физичко и вербално  

- Упознавање ученика са вештинама разрешавања конфликта 

- Предлози и избор адекватних правила понашања 

- Колико смо толерантни?  

- Шта ме то понекад избаци из равнотеже? 

- Шта је то солидарност? 

- По чему се разликују дечаци од девојчица и односи међу половима 
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- Како да препознам насиље и коме да се обратим за помоћ 

- Сви за једног, један за све (припадност одељењу); 

- Љубав према себи и љубав према другима 

- Агресивност и како је каналисати? 

- Решавање сукоба у одељењу; 

- Како помоћи некоме ко има непријатно искуство? 

- Да ли прихватамо различитости? 

- Ученички доживљај школе и како решавамо сукобе? 

- Моје лоше навике 

На часовима одељенске заједнице, као и на часовима грађанског васпитања, реализоване су 

бројне радионице на тему вршњачког насиља, ненасилног решавања конфликта, као  и 

радионице и предавања из области дигиталног насиља. На родитељским састанцима, родитељи 

су упознати са појмом и облицима дигиталног насиља. Такође, за родитеље ученика 

направљена је и брошура из које су могли детаљније да се информишу о тој теми. 

Све културно – просветне и спортске активности у оквиру редовне наставе и разноврсних 

слободних и ваннаставних активности имале су превентивни значај у заштити ученика од насиља.  

Све реализоване активности које доприносе безбедности у школској заједници дате су у 

Извештају о остваривању програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања.   

 

Индикатор: 5.3.4. Школа организује посебне активности подршке  и васпитни рад са 

ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или 

су сведоци) 

     За ученике који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци) школа организује посебне активности подршке и васпитни рад, који подразумева појачан 

индивидуални рад са ученицима,  укључивање родитеља,појачан рад на часовима одељењске 

заједнице, реализовање радионица за ученике. Ове активности су саставни део плана подршке за 

ученике који су на неки начин укључени у насиље. 

     За време наставе на даљину, није било пријављених случајева дигиталног насиља. Ученици и 

родитељи су били упознати и са Приручником о дигиталном насиљу. 

 

СТАНДАРД: 5.5. Школа је центар иновација и васпитно- образовне изузетности 

 

 Као и сваке године одређени број часова у млађим разредима користи се за активности пројектне 

наставе.  

Прво полугодиште протекло је редовно, а у делу другог је настава организована онлајн, па су се и 

неке пројектне активности прилагодиле таквом начину извођења.  

 

Пројекти: 

 

1.  „Ми смо првачићи, а не пачићи“  (септембар, 1. разред – Трстеник 2); 

2.  „Првачић није колачић, већ здрав ђачић“  (октобар, 1. разред – Трстеник 2); 

3.  „Веште руке у нашега ђака, од њег стрепи пертла свака 

  ( новембар, 1. разред – Трстеник 2); 

4.  „У свету Деда Мраза“   (децембар, 1. разред – Трстеник 2); 

5.  „Сачувајмо птице“    (II полугодиште ; 1. разред – Трстеник 2); 

6.  „Црвено јаје – моја чуваркућа“  (април, мај ; 1. разред – Трстеник 2); 

7.  „Зелено море мога краја“     (мај – јун, 1. разред – Трстеник 2); 

8.  „Годишња доба“ (I полугодиште ; 1. разред – Оџаци); 

9. „Осми март“ (II полугодиште ; 1. разред – Оџаци); 

10. „Права и обавезе у месту и породици“  (I полугодиште ; 1. разред – Оџаци); 

11. „Зимски празници“ (I и II полугодиште ; 1. разред – Оџаци); 

12. „Здрава исхрана“ (1. разред – Дубље); 
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13. „Правила су лака за ђака првака“ (1. разред – Дубље); 

14. „Наша права и обавезе“ (октобар, 2. разред – Трстеник 2); 

15. „Позориште лутака“ (новембар, 2. разред – Трстеник 2); 

16. „Радујемо се Новој години“ (децембар, 2. разред – Трстеник 2); 

17. „Од тањира до сувенира“ ( јануар, 2. разред – Трстеник 2); 

18. „Друштвене игре некад могу и сада“ (март, 2. разред – Трстеник 2); 

19. „Разгледница мога краја“ ( април,  2. разред – Трстеник 2); 

20. „Ризница биљног блага“ ( мај, 2. разред – Трстеник 2); 

21. „Креативна рециклажа“ ( мини онлајн пројекат, мај – јун; 3. разред – Трстеник 2). 

 

Пројектна настава у старијим разредима организована је углавном преко активности ученика у 

онајн учењу путем израде презентација, игара, или огледа код куће. 

Показан је добар ниво информатичке писмености и користили су се ИКТ алати. Мали пројекти 

стварани у току другог полугодишта користиће се наредне године као примери добре праксе или 

као презентације и изложбе радова за наредне генерације.  

 

 

ЕРАСМУС + пројекат (Сарадња и размена ученика – трајање 2 године) 
Утврђен је план рада и потврђени учесници и сарадници у пројекту. Активно учешће наше школе 

у пројекту  представља начин на који се  ученици повезују са вршњацимаиз других држава.  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 - Опште међупредметне компетенције: Компетенција за учење; естетичка компетенција; 

комуникација; предузимљивост и оријентација ка предузетништву; рад са подацима и 

информацијама; сарадња; дигитална компетенција. 

 - Стандарди: Област 2 (Настава и учење)- Стандард 2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника;  

Област 4 (Подршка ученицима) -  4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални 

развоj ученика;  

Област 5 (Етос) - 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи; 5.2. Резултати ученика и 

наставника се подржаваjу и промовишу; 5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима; 5.5. 

Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

Област 6 (Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима)-  

-  Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 

 

У марту 2020. реализацију пројекта прекинула је епидемиолошка ситуација у свету и стопиране су 

све активности.  Наставак активност очекује се са прекидом ванредних околности и 

стабилизацијом система учења. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ БР.6- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

СТАНДАРД 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 

 

 

У току школске 2019- 2020. године у нашој школи организоване су и успешно спроведене 

активности којима се подржава иницијатива и развија предузетнички дух код ученика. Најчешће 

су ове активности реализоване кроз различите пројекте и пројектну наставу, као и наставне и 

ваннаставне активности. 

Реализоване активности којима је развијан предузетнички дух и иницијатива ученика су: 

- Пројекат „Природа као лек“- ученици ПО у Брезовици и учитељи Ана Јочић и Мирко Тошовић- 

брање, сушење, припрема и продаја чајева од лековитог биља (септембар, октобар, новембар)  

- Међушколска сарадња ученика и учитеља Душана Радосављевића и Марије Кузмановић из ПО 

Дубље и ученика и учитеља из ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“ ПО Грабовац- реализација 

пројекта „Ко је здрав године не броји“- припремање здраве хране  (октобар) 
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 - Ликовна активност „Обуцимо царицу Јесен“- ученици првог разреда, учитељица Биљана 

Ђурковић 

- Ваннаставна активност којом је обележен месец здраве хране (октобар) „Здрава храна“- ученици 

првог разреда, учитељица Биљана Ђурковић 

- Посета Дечјем одељењу градске библиотеке и Музеја у Трстенику (28. 10. 2019.) - ученици петог 

и шестог разреда, наставници Јелисавета Стојановић Ђорић, Ђорђе Обрадовић и Марина 

Стојановић 

- Пројекат „Од сликовнице до енциклопедије“- Ученици ПО у Попини и учитељица Марина Бабић 

(октобар) 

- Пројекат „Јесење чаролије“- Ученици ПО у Стублици и учитељица Јасмина Ристић- припрема 

здраве хране (октобар) 

- Новогодишњи вашар – ученици I-1, II-1, III-1 и IV- 1, њихови родитељи и учитељице Славица 

Цилић, Биљана Ђурковић, Виолета Мијаиловић и Љубинка Јовановић (27. 12. 2019.) У холу школе 

одржан је новогодишњи вашар у оквиру кога су ученици продавали своје рукотворине са часова 

народне традиције, ликовне културе и пројектне наставе. Продавали су и посластице које су 

правили уз помоћ родитеља који су на тај начин узели учешће у организацији ове манифестације у 

нашој школи. Вашар је био медијски пропраћен. Прикупљена средства су употребљена за 

опремање учионица- купљени су ормарићи за две учионице. 

- На иницијативу неколико ученика, а уз помоћ учитељице, на часу народне традиције у одељењу 

III-1 (10. 12. 2019.) реализован је час у оквиру кога су наведени ученици својим друговима из 

одељења презентовали народну ношњу, народне игре и песме које уче на фолклору. Позвали су 

своје другове да размисле о томе да се и они прикључе њиховом КУД- у. 

- На иницијативу ученика, на часу музичке културе у одељењу III-1 (18. 12. 2019.) реализован је 

час у оквиру кога је ученик својим друговима из одељења презентовао музички инструмент који 

свира- гитару и предмете које похађа у музичкој школи. Позвао је своје другове да размисле о 

томе да и они упишу музичку школу и науче да свирају неки инструмент. 

- Активности везане за обележавање Међународног дана енергетске ефикасности (5. 3. 2020.)- 

Реализоване су различите активности међу којима су израда паноа (ученици од 1. до 4. разреда), 

предавање ученика од 5. до 8. разреда и презентација, давање предлога за лични допринос у 

очувању енергије. Ове активности су биле медијски пропраћене. 

- Мини online пројекат „Креативна рециклажа“- ученици одељења III-1 и нјихови родитељи (јун 

2020.)- Израда употребних предмета рециклирањем већ коришћених предмета и материјала са 

циљем очувања животне средине. 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У 

ТРСТЕНИКУ ЗА  ШКОЛСКУ 2019/ 20. ГОДИНИ 

На почетку школске 2019/ 2020. године сви ученици првог разреда су на часовима одељењског 

старешине упознати, а остали ученици подсећени на Правила понашања у школи, Протокол за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Сви запослени, као и родитељи упознати су са Протоколом поступања у установи у 

одговору на  насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о безбедности и сигурности 

ученика у школи. 

У току школске 2019/ 2020. године, пријављене су инцидентне ситуације. 

На основу извештаја одељенских старешина о пријављеним случајевима насиља првог ниво  

у току школске године добијени су следећи подаци: 

- физичко насиље: гурање 9 , шутирање 1, уједање 2,  ударање 4 , ударање чврга 1,- 

укупно 17 

- психичко насиље:  ругање 2 , псовање 1, називање погрдним именима 1 , вређање 4 ,  

- укупно 8 

- социјално насиље: подсмевање 3 , искључивање из групе 2,   -  укупно   5 
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- електронско насиље: слање порука СМС-ом,  1, узнемиравајуће позивање 1   - 

укупно 2 

Облици насиља првог нивоа - укупан број 32 .  

Наведени случајеви насиља спадају у први ниво. Предузете мере и активности су: појачан 

индивидуални рад, разговор са родитељима, укључивање одељењске заједнице, опомена 

одељењског старешине, разговори на часовима грађанског васпитања, радионице на тему 

ненасиља на часовима одељењског старешине, укор одељењског старешине, разговор са стручним 

сарадницима и обављање друштвено-корисног рада. 

Предузете интервентне мере и активности имале су за резултат да се неки случајеви насиља 

више нису понављали, док су неки облици насиља смањени.  

У току школске године имали смо  5 случаја  насиља другог нивоа. За  ученике је 

направљен индивидуални план заштите. Праћено је понашање ученика, вођени су разговори  са 

учеником и родитељима ученика. Такође, ученици су  били  укључени  у обављање друштвено-

корисног рада.  

У  току  школске 2019/ 2020. године није било случајева трећег нивоа насиља.  

Повреда на школским екскурзијама, рекреативној настави, као и за време посета културим 

и јавним манифестацијама није било. На часу физичког васпитања једног ученика је у току игре 

ударила лопта у прст и том је задобио прелом палца десне руке. 

У току школске  године примењивали смо Правилник о обављању друштвеног – корисног и 

хуманитарног рада. Активности у оквиру друштвено –корисног рада су: писање реферата на тему 

особине доброг друга а и других саства на различите теме,  дежурство ученика на одморима,.... 

    Што се тиче стручног усавршавања наставника и стручних сарадника из области насиља, 

злостављања и занемаривања, наставници и стручни сарадници ове школске године нису похађали 

ни један семинар везан за ову тему.  

   Велики број активности током године које је школа реализовала имале су за циљ 

промоцију сарадње, разумевања, толеранције  и узајамне помоћи вршњака, као и 

конструктивно решавање евентуалних сукоба. Евидентна је превентивна и заштитна улога 

школског спорта и спортских активности у заштити ученика од насиља – реализоване су 

многобројне спортске активности почев од спортских такмичења на школском, општинском и 

окружном нивоу,  међуодељењски спортски сусрети, такмичење  у атлетици, и ако је ове школске 

године због ванредне ситуације био смањен број активности. За време ванредног стања, 

ученицима и родитељима су  прослеђени приручници којисе тичу безбедног коришћења интернета 

и друштвених мрежа. 

Бројне активности у оквиру редовне наставе и разноврсних слободних и ваннаставних 

активности имале су превентивни значај у заштити ученика од насиља. Реализоване су следеће 

активности:  

 
СЕПТЕМБАР 

- Педагог школе је направио брошуре везане за  превенцију дигиталног насиља. Учитељи су    

родитељима ученика првог разреда на родитељском састанку поделили    брошуре. 

- Учиници трећег   разреда са својом  учитељицом су  организовали  приредбу поводом пријема 

ученика првог разреда; 

- Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда матичне школе  на тему 

„Заштита од пожара“; 
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- Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда подручних одељења Брезовица, 

Стублица и Дубље  на тему „Заштита од пожара“; 

- Полицајци су одржали предавање ученицима шестог  разреда матичне школе и подручног 

одељења у Попини  на тему „Заштита од пожара“; 

 

ОКТОБАР 

 

- Активности везане за дечију недељу:  

- 1.Приказ презентације о правима детета, 

- 2.Акција: "Имам право.... немам право.." 

- 3.Изложба: "Имам право.. немам право" 

- 4.„Први корак у библиотеци“ 

- 5.Читање из брошуре "Свет по мери детета" 

- 6.Креативна радионица "Помоћ другу" 

- 7.Шарена улица  

- 8.Акција ученика: "Ја у улози наставника" 

- 9.Спортски дан  

- 10.Креативна радионица: "Израда реквизита за навијање" 

- 11.Спортске и штафетне игре млађих разреда 

- 12.Приредба поводом пријема првака у Дечји савез 

- Обележен је месец „ Здраве хране“ 

 

- Одржана екскурзија за ученике млађих  са терена Брезовица, Стублица, Дубље и Попина и 

ученике првог и четвртог разреда у Оџацима на релацији Трстеник – Београд 

- Одржана екскурзија за ученике  првог и другог разреда из матичне школе на релацији 

Трстеник – Јагодина 

- Одржана екскурзија за ученике   трећег  и четвртог разреда из матичне школе на релацији 

Трстеник – Топола  

- Одржана дводневна екскурзија за ученике петог и шестог разреда на релацији  Трстеник – 

Ваљево –Лозница  

- Одржана дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог  разреда на релацији  Трстеник– 

Нови Сад 

- Полицајци су одржали предавање ученицима шестог  разреда матичне школе и подручног 

одељења у Попини  на тему „Заштита од техничко - технолошких несрећа и природних 

непогода " ; 

- Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда подручних одељења Брезовица, 

Стублица и Дубље и у ченицима четвртог разреда матичне школе  на тему „Заштита од 

техничко - технолошких несрећа и природних непогода " ; 

 

 

НОВЕМБАР 

     На часу грађанског васпитања приказан је филм „Не газите туђе снове“ученицима петог разреда 
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У сарадњи психолошке службе и учитеља школе одржане су радионице за млађе разреде везане за 

дигитално насиље из приручника „Tagget“: Дигитална медијска      писменост, Вршњачка и лична 

безбедност, Мере заштите на друштвеним мрежама 

У сарадњи психолошке службе и одељенских старешина одржане су  радионице за старије  

разреде везане за дигитално насиље из приручника „Tagget“: Налажење и идентификовање 

прихватљивог интернет садржаја, Позитивно понашање на интернету, Безбедност на интернету 

     Према препоруци Министарства просвете, 1. час 16.11.2020.год.  је био посвећен толеранцији 

   Обележавање празника „ Дана примирија“ 

Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда подручних одељења Брезовица, 

Стублица и Дубље  и матичне школе на тему „Безбедност деце у саобраћају“; 

Полицајци су одржали предавање ученицима шестог  разреда матичне школе и подручног 

одељења у  Попини  на тему „Безбедност деце у саобраћају“ 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

  Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда подручних одељења Брезовица, 

Стублица и Дубље и матичне школе  на тему „Полиција у служби грађана“ ; 

Полицајци су одржали предавање ученицима шестог  разреда матичне школе и подручног 

одељења у Попини  на тему „Полиција у служби грађана“; 

 

ЈАНУАР 

 

Обележавање Светог Саве, школске славе 

 

ФЕБРУАР 

 
Полицајци су одржали предавање ученицима шестог  разреда матичне школе и подручног 

одељења у Попини  на тему „Насиље: како га препознамо, врсте“. 

Полицајци су одржали предавање ученицима четвртог разреда подручних одељења Брезовица, 

Стублица и Дубље и матичне школе  на тему „Насиље као негативна друштвена појава“. 

 
МАРТ 

 
У сарадњи са психолошком службом и учитељима  одржане су  радионице везане за превенцију 

дигиталног насиље „Реаговање у случајевима дигиталног насиља“ и „Вредности, правила и 

реституција“  из приручника „Tagged“ и „Дигитално насиље – превенција реаговања“ 

У сарадњи са психолошком службом и одељенским старешинама  одржане су  радионице везане за 

превенцију дигиталног насиља: „Приладан онлине садржај“, „Сајбер малтретирање“ и  „Позитивна 

комуникација на интернету“  
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АПРИЛ - МАЈ 

 

У овом периоду је уведено ванредно стање стога је реализованих активности било много мање. У 

овом периоду највише су реализоване активности као што су радионице и предавања на часу 

одељенске заједнице. 

 

        ЈУН 

Ученици у млађим разредима су ишли на рекреативну наставу на Златибор. 

Организован је једнодневни излет на Копаоник за све ученике школе.  

Организоване су матуре за ученике четвртог и осмог разреда.  

 

У оквиру свих наставних предмета садржаји се у овиру могућности повезују се са 

ситуацијама  у циљу  васпитног деловања на ученике, а ради  превенције насиља.  

На  часовима ОС  велики број тема био је посвећен превенцији насиља, као нпр:   

- Како смо се припремили за нову школску годину; 

- Правила понашања у одељењу; 

- У очима других; 

- Понашање у школи, у учионици, дворишту, на путу до школе... 

- Безбедно понашање на интернету;       

- Предлог ученика за превенцију насиља у школи; 

- За и против надимака; 

- Како решавамо сукобе?; 

- Лепо понашање- манири; 

- Другарство и равноправност међу половима; 

- Колико смо толерантни?; 

- Насиље је и физичко и вербално;  

- Упознавање ученика са вештинама разрешавања конфликта;  

- Предлози и избор адекватних правила понашања; 

- Колико смо толерантни?; 

- Како пријавити електронско насиље?; 

- Како да препознам насиље и коме да се обратим за помоћ?; 

- Шта је то солидарност? ; 

- По чему се разликују дечаци од девојчица и односи међу половима?; 

- Како да препознам насиље и коме да се обратим за помоћ; 

- Сви за једног, један за све (припадност одељењу); 

- Отворено говоримо једни о другима;  

- Агресивност и како је каналисати?; 

- Шта је то пубертет и како га осећамо?;  

- Решавање сукоба у одељењу; 

- Како помоћи некоме ко има непријатно искуство?; 

- Да ли прихватамо различитости?; 

- Ученички доживљај школе и како решавамо сукобе?; 

- Моје лоше навике; 

- Прича о дежурном кривцу; 

- О опраштању; 

- Како стећи и задржати пријатеља?; 
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- Отворено говоримо једни о другима. 

 

 

 

            У току школске 2019/ 2020. године, реализоване су радионице везане за дигитално насиље 

из приручника „Tagget“:  У млађим разредима, одржане су радионице: „Мере заштите на 

друштвеним мрежама“, „Дигитална медијска      писменост“ и „Вршњачка и лична безбедност“. У 

старијим разредима одржане су следеће радионице:: “Налажење и идентификовање 

прихватљивог интернет садржаја“, „Безбедност на интернету“ , „Позитивно понашање на 

интернету“ , „Прикладан онлине садржај“, „Сајбер малтретирање“ и „Позитивна комуникација 

на интернету“.  

 

          На родитељским састанцима, родитељи су упознати са облицима и ризицима дигиталног 

насиља. Такође, родитељи ученика првог разреда  добили су брошуру, у којој су могли да 

прочитају и да се упознају и информишу са самим термином дигиталног насиља, облицима 

дигиталног насиља, као и превенцији дигиталног насиља. 

Сви наставници, а посебно одељењске старешине инсистирају на развијању  културе 

понашања код ученика и уважавања личности, креирања атмосфере која не толерише насиље и не 

ћути у вези са насиљем. На тај начин развија се одговорност свих, која обавезује на реаговање 

оних који имају било какво сазнање о насиљу.  

Стручни сарадници и одељењске старешине водили су разговоре са ученицима и 

родитељима, и о томе имали евиденцију и релевантне податке размењивали водећи рачуна о 

њиховој поверљивости. Такође, саветодавни рад са ученицима, по потреби, вршио је и директор 

школе. 

Реализоване активности и акције повећале су осетљивост ученика на насиље и допринеле 

да у школи нема ситуација насиља виших нивоа. Велики број ученика узео је учешће у 

реализованим активностима што је допирнело стварању добре социјалне климе и дружења међу 

ученицима. Ученици су имали прилике да се искажу на различите начине у зависности од 

интересовања што је у великој мери имало утицало да створе позитивну слику о себи.  

Сарадња са спољашњом заштитном мрежом била је квалитетна и са њима се сарађивало 

само на превентивним активностима.  

Што се тиче квалитета сарадње са МУП-ом, можемо рећи да је она била успешна у том 

смислу што су њихови службеници учествовали у едукацији ученика о врстама  и  превенцији 

насиља, о безбедном учествовању у саобраћају. Сарадња са МУП-ом се огледaла и у томе што су 

њихови службеници пратили све важне догађаје везана за рад школе која могу евентуално да 

угрозе  безбедност ученика, а ту спадају: ученичке екскурзије, полагање завршних испита, 

прослава матурске вечери, спортски сусрети и тд.  

Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сталну сарадњу 

са Домом здравља „Сава Станојевић“ у Трстенику: организују се редовни систематски и 

стоматолошки прегледи ученика, лекари учествују у едукацији ученика на разичите теме, ученици 

узимају учешће на ликовним и литерарним конкурсима на тему здравог живата, исхране итд. Није 

било потребе за интервентном сарадњом са здравственим установама. 

Школа такође успешно сарађује и са Црвеним крстом, Општином Трстеник,   осталим 

основним школама у општини, Гимназијом "Вук Караџић" у Трстенику, Техничком школом у 

Трстнику, Црквом „Свете Тројице“, Народним универзитетом, Фудбалским клубом „Градина“, 

Културно уметничким друшвима... 

Резултати самовредновања у овој области показују да је у школи видљиво и јасно 

изражен негативан став према насиљу, да у школи постоји мрежа за решавање проблема насиља, 

да се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници, у 

школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања и када се догоди насиље, 
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примењују се мере интервенције у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама. На основу анализе свих 

прађених индикатора у оквиру ове области  оцена је 3.   

Из годишњег извештаја о остваривању програма заштите ученика може се закључити 

да се у нашој школи реализује велики број активности у циљу превенције насиља. Те 

активности имају позитивне ефекте и треба их планирати и наредне године. Нарочита је 

битно укључити одељењске старешине у израду плана превенције како би све планиране 

активности биле релевантне за одређено одељење.  

Активности и акције које доприносе томе да ученици развијају позитивну слику о себи 

имају изузетну улогу у превенцији насиља и оне ће у нашој школи бити приоритетне и у 

наредној школској години.  

 

11. ИЗВРШЕНИ РАДОВИ НА ПОБОЉШАЊУ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА 

У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Изградња фискултурне сале 

Израда пројектне документацију за санацију дела крова - светларника и партерно уређење 

школског дворишта.  

 

ПОПИНА 

Почетак радова на доградњи учионица у објекту школе, за потребе предшколског програма.  

 

ОЏАЦИ 

Уређење школског дворишта. 

Опремање школе ђачким ормарићима 

 

БРЕЗОВИЦА 

Замена олука на објекту школе 

Реконструкција електроинсталација у школи 

 

СТУБЛИЦА 

Ограђивање спортског терена. 

Санација електроинсталација . 

 

ДУБЉЕ 

Уређење школског дворишта 

Адаптација подова у учионицама- паркета. 

Санација зидова и кречење учионица 

 

 

 

III УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

 
1.МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  
 

Материјално техничка опремљеност школе у целини је задовољавајућа.  

Ш
и

ф
р

а 

Назив школског објекта Телефон објекта Година  
градње 

Број  
смена 

Број књига  
у библиотеци 

Удаљен од  
матичне школе Шкм] 

Грејна  
површина Шм2] 

Површина  
објекта 

1 Матична школа 037/310-0-262 1991 2 4800  2075 2570 

2 Попина 036/651-045 1964 1 405 11 410 436 

3 Оџаци 037/715-247 1973 1 300 3 322 400 

4 Дубље 036/651-500 1981 1 200 15 160 170 
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5 Брезовица 036/641-347 1912 1 350 14 166 243 

6 Стублица 036/641-437 1960 1 200 18 128 165 
 

Опремљеност школе наставним средствима и училима је недовољна имајући у виду потребе у 

првом и осталим разредима  

Такође, према финансијским могућностима, као и подршци СО Трстеник, Министарства 

просвете, подршци Месне заједнице, школа ће унапредити постојећи репертоар наставних 

средстава и учила и у складу са тим унапредити наставни процес. 

 

 

 

 

2.МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 
 

Објекти за ОВ рад                                   Опремљеност наст. средствима у односу на норматив ( у % ) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

а) Ш К О Л С К Е   З Г Р А Д Е 

Врста објекта Број Потреба 

Зграде 7 + 

Учионице 23  

Кабинети 3  

Медијатека   

Библиотека  + 

Читаоница  + 

Радионица ТО 1  

Фискулт. сала  + 

Кухиња у МШ 1  

Кухиња у ПО 5  

Спортски 

терен у МШ 

2  

Спортски 

терен У ПО 

3  

Канцеларије 5  

Наставни 

предмет 

Т
р

ст
ен

и
к
 

О
џ

ац
и

 

П
о
п

и
н

а 

Б
р

ез
о
в
и

ц
а 

Д
у
б

Љ
е 

С
ту

б
л
и

ц
а 

Српски језик 60 50 50 50 50 50 

Енглески језик 60  60    

Музичка 

култура 

55 50 50 50 50 50 

Ликовна култура 60 50 50 50 50 60 

Природа и 

друшт. 

70 60 60 60 60 60 

 60 60 60 60 60 60 

 60 60 60 60 60 60 

Историја 60  50    

Географија 60  50    

Физика 40  40    

Математика 60 50 60 60 60 60 

Биологија 70  70    

Хемија 40  40    

ТИО 80  60    

Физичко и здр. 

васп 

50 60 60 60 60 60 

Р
.б

р
. 

 

Структура 

школског 

простора 

Трстеник Попина Стубл. Брезов Дубље Оџаци Укупно 

бр.      м
2 бр.     м

2 бр.   м
2 бр.    м

2 бр.   м
2 бр.     м

2 бр.   м
2 

1. 
Учионички 

простор 
11       550 5   205 1    45 2      120 2     115 3  165 25     1240 

2. 
Канцелар. 

простор 
6       140    1     10  7         150 
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б) Ш К О Л С К О  З Е М Љ И Ш Т Е 

 

Напомена: Загревање школских зграда врши се на следећи начин: у Трстенику и подручном 

одељењу Оџаци, Дубље  и Попина - центално грејање, а у осталим   издвојеним одељењима - пећи 

на чврста горива. 

 

4.УСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

 

3. 
Радне пр.за 

наставн. 
3       72      3           72 

4. Радионице 1       50     1    18 2          68 

5. Трпезарија 1      135      1        135 

6. Кухиња 1       68 1         20 1      9 1        8 1      18 1    12 6       135 

7. 
Библиотека 

са медијатек. 
1      100 1       25     2       125 

8. 
Хол 

(вишенам.пр) 
1      500      1      500 

9. 
Ходник 

(комуник.) 
1      280 1         90 20 1        10 2        18 1      82 7      525 

10. 
Санитарни 

чвор 
1      200 1         40 1      15 1          8 1       10 1      24 1      289 

11. 
Складишни 

простор 
1      120 1         26 1     20 1         12  1      20 4       194        

12. Остало 355 50 56 20 190 15 514 

 С В Е Г А : 2570 456 165 178 190 336 59   3895 

Р
.б

р
. 

Структура 

школског 

земљишта 

Трстеник Попина Стубл. Брезов. Дубље Оџаци Укупно 

бр.    м
2
 бр.  м

2
 бр.   м

2
 бр.   м

2
 бр.   м

2
 бр. м

2
 бр.       м

2
 

1. 
Школске 

зграде 
1     2620 1     483 1    229 1    240 1    180 1      370 6     4122 

2. 
Школско 

двориште 
1   40600 1  6500 1  4216 1  5305 1   3062 1   3520 6     63203 

3. Воћњак  1  3100     1       3100 

4. Игралиште 2 1    800 1      800 1     800 1     800 1     800 7      4000 

5. дим. 40 ∗20 1     800      1        800 

6. дим: 28∗ 14 1     392      1        392 

 С В Е Г А : 44412 10883 5256 6345 4042 4690 75628 

Назив објекта који се 

користи 

Број 

кор. 

Садржај 

реализације 

Наставни 

предмет 
Разред 

Начин 

коришћења 
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5.СМЕРНИЦЕ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 
        Унапређивање материјално техничких услова за рад школе: 

 

Унапређивање материјално техничких услова за рад школе: 
• Изградња фискултурне сале 

• Радови на санацији крова и уградњи олука и громобрана, школе у Оџацима. 

• Санација мокрих чворова у  Дубљу.  

• Наставак радова на уређењу школских дворишта и  спортских терена школа у 

подручним одељењима. 

• Уградња соларних панела на објекту матичне школе- учионица за физику и хемију. 

• Еколошко уређење школске средине и реализација еколошких активности- пројекат 

ЕКО школе. 

Историјски споменици 42 

Упознавање са ис- 

торијском и кул- 

турном традици- 

јом 

Природа и друштво, 

Историја 
I-V 

Обиласци и 

разговор 

Градска библиотека 50 
Упознавање са кул- 

турним наслеђем 
Матерњи језик I,II 

Обиласци и 

разговор 

Дом културе 120 

Изложбе, филмо- 

ви, позоришне 

представе и при- 

годни програми 

Матерњи језик 

I-IV 3X 

V-VIII 

5X 

Присуство и 

учешће у 

културним 

манифестац. 

Дом здравља 135 
Систематски прег- 

леди ученика 
Здравствена заштита 

I, III, V, 

VII 

Лекарски 

прегледи 

Хала спортова 120 

Настава физичког 

васпитања и слобо- 

дне активности 

Здравствена 

заштита; Физичко 

васпитање 

I-IV 

Извођење 

наставе и 

рекреације 

ИХП "ППТ" 50 
Професионално 

информисање 
ПО и ТО VIII 

Упознавање 

процеса про- 

изводње 

ПТТ Трстеник 50 
ПО и упознавање са 

начином рада 
ПО и ТО V-VIII 

Упознавање 

процеса рада 

ППК "Трсте- 

ник" 
30 

ПО и упознавање процеса 

производ. 
Биологија и ПО 

II, IV, 

V-VIII 

Упознавање 

процеса про- 

изводње 

Шумска сек- 

ција 
20 

ПО, нега и заштита 

биљака 
Природа и друштво IV 

Обилазак и 

разгледање 

Други објекти 

друштвене сред- 

ине 

30 Живот и рад у граду 
Природа и друштво, 

ТО, ПО 

I-IV, V, 

VI 
Обилазак 

Електродистрибуција 

Трстеник 
30 

ПО- пренос елект. 

енергије 
ТО, физика VII 

Обилазак и 

разговор 

РТВ Трстеник 37 ПО- стварање емисија 
српски језик, 

новонарска с 
III 

Обилазак и 

разговор 

Техничка школа 50 
ПО- Карактеристике 

занимања 
ОЗ VIII 

Обилазак и 

разговор 

Гимназија 50 

ПО- услови уписа и 

проходности за даље 

школовање 

ОЗ VIII 
Обилазак и 

разговор 

Аеродром Трстеник 72 
Упознавање са садржајем 

рада аероклуба 

природа и др 

ТО, географ- 

ија, српски ј., 

ликов култура, фзв. 

I-VIII 
Обилазак и 

разговор 

Библиотека играчака 35 
Игра, интеграција, 

подстицање креативности 
ОЗ I 

Посете и 

игровне 

активности 
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• Конкурисање код донатора у циљу реализације готових Пројеката - Министарство 

просвете, амбасаде, Министарство правде.. 

                 Унапређивање васпитно-образовног рада школе : 

 

• Оставаривање Развојног плана школе и стварање услова за индивидуалан развој и 

напредовање сваког ученика, 

• Примена мера за заштиту здравља ученика и запослених за време пандемије Ковид 

19. 

• Подизање квалитета наставног процеса употребом дигиталних уџбеника и радом у 

дигиталној учионици.  

• Развој предметних и међупредметних компетенција  

• Примена исхода и  образовних стандарда у наставном процесу и праћење 

остварености истих. 

• Пружање подршке ученицима са сметњама у развоју , инидивидуализованом 

наставом и израдом  Индивидуалних образовних планова, 

• Унапређивање квалитета наставног процеса применом индивидуализованог и 

диференцираног приступа ученицима. 

• Модернизација наставе уз употребу савремених мултимедијалних средстава . 
• Наставак активности из пројекта "Сарадњом до знања" , организацијом угледних 

часова , чсова тематске наставе и корелације  

• Самовредновање свих области рада школе.  
• Унапређивање наставе, које  доприноси стицању функционалних знања ученика, усвајања 

вредности, развијању вештина и компетенција. 

• Вредновање  у функцији даљег учења. 

• Подстицање даровитих ученика, 
• Промоција и подржавање резултата ученика и наставника. 

• Континуирана припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита. 
• Остваривање образовних стандарда на завршном испиту 

• Подржавање иницијативе и развијање предузетничког духа код ученика. 

• Стручно усавршавање запослених. 

• Размена примера добре праксе између наставника. 

• Унапређивање сарадње школе са родитељима ученика у циљу заједничког деловања и 

решавања  

• Превентивног деловање на ученике- кроз васпитни програм школе.  

• Рад на заштити деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно васпитним установама, 

• Трајни задатак на повећању безбедности и сигурности у школи.  

• Сарадња са министарством просвете, школском управом, локалном самоуправом, 

месним заједницама и институцијама локалне заједнице.  

• Организација културно просветних и спортских активности, и учешће у 

организованим манифестацијама у локалу и шире,  у циљу подстицања здравих 

стилова живота ученика.   

•  Интернационализација школе - приближавање европском оквиру образовања и  повезивање 

са Европском унијом. 
• Наставак Пројекта Ерасмус плус- у сарадњи са школама из Румуније и Северне Македоније , 

Темпус фондације. 

 

 

 

 

 

 

6.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
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Р
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о
ј Врста посла и степен 

стручности 

О
сн

о
в
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а
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в

и
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еп

ен
 

Д
р

у
г
и
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т
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Т
р

ећ
и
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т
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Ч
ет

в
р

т
и
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т
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ен
 

П
ет

и
 с

т
еп

ен
 Виша 

школа 

- VI 

степен 

Факултет 

- VII 

степен 

Број 

радника 

укупно 

  1 2 3 4 5 6 7 8 12 

1. 
Директор школе           0,00 1,00 1,00 

2. 
Помоћник  директора      0,00 0,20 0,20 

3. Наставник  разредне 

наставе 
      0,00 0,00 1,00 11,00 12,00 

4. Наставник у продуженом 

боравку 
   0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

5. Наставник предметне 

наставе  
      0,05 0,00 1,80 13,00 14,85 

6. Стручни сарадник 

(педагог, психолог...) 
      0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 

7. 
Библиотекар       0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 

8. 
Секретар школе             1,00 1,00 

9. 
Координатор 

финансијских и 

рачуноводствених 

послова 

      0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

10. Административно – 

финансијски радник 
   0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

11. 
Домар школе 0,30 0,10 1,16 0,80 0,00     2,36 

12. 
Кафе куварица/сервирка 0,15 0,30 0,04 0,00 0,00   0,49 

13. 
Куварица 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00     1,00 

14. Радник за одржавање 

хигијене – чистачица 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00   

8,85 

 

  Укупно радника 9,30 0,40 2,20 1,35 0,00 3,80 29,20 46,25 

 

 

 

7. ДИРЕКТОР, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, АДМИНИСТАРТИВНО И ПОМОЋНО - 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

Презиме и име Радно место Сручна спрема Лиценца Радни 

стаж 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ     

1. Асентић Гордана директор ВСС да 24 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ     

1.Стаменковић Наташа педагог ВСС да 7 

2.Чајетинац Јелена психолог ВСС да 8 

3.Стојановић Марина библиотекар ВСС да 7 

4.Обрадовић Ђорђе библиотекар ВСС да 15 

5.Станковић  Далибор библиотекар ВСС да 12 
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АДМИНИСТРАТИВНО 

ОСОБЉЕ 

    

1. Симић Марија Секретар 

школе 

ВСС да 15 

2. Кожетинац Мирјана Шеф 

рачуноводства 

ВСС да 29 

3. Максимовић Иван Адм. – фин. 

Радник 

4.степен не 6 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1. Јеремић Милан домар 3.степен  40 

2. Трошић Марија кувар 3.степен  19 

3. Марковић Снежана помоћни 

радник 

основна  19 

4. Милојевић Станица помоћни 

радник 

4.степен  11 

5. Промицаћ Јелена помоћни 

радник 

4.степен  8 

6. Бошковић Миладија помоћни 

радник 

основна  30 

7. Михајловић Зоран помоћни 

радник 

основна  13 

8. Срејић Милица помоћни 

радник 

основна  33 

9. Петровић Милосија помоћни 

радник 

3.степен  33 

10. Митровић Гордана помоћни 

радник 

основна  26 

11. Митровић  Тамара помоћни 

радник 

основна  2 

12. Јаначковић Славка помоћни 

радник 

основна  21 

13.Милош Јовановић 

 

помоћни 

радник 

4.степен  1 

 
 

8.  НАСТАВНИ КАДАР 

 

РБ. Презиме  и име 
Степен стучне 

спреме 

Врста стучне 

спреме 
Лиценца 

Радни 

стаж 
Старешинство 

1.  Мијаиловић Виолета VII ВСС да 25 I1 

2.  Ђурковић Биљана VII ВСС да 27 II 1 

3.  Цилић  Славица VI ВШС да 35 III1 

4.  Јовановић Љубинка VII ВСС да 8 IV1 

5.  Мишић Мира VI ВШС да 30 - 

6.  Миљковић Јасмина VII ВСС да 30 III2 /IV2 

7.  Радуловић Славица VII ВСС да 27 I2/ II 2 

8.  Марина Бабић VII ВСС да 6 II3/ IV3 

9.  Јочић Ана VII ВСС да 14 II3/ IV4  

10.  Тошовић Мирко VII ВСС да 14 I4/ III4 

11.  Радосављевић Душан VII ВСС да 14 I5 / II5 

12.  Кузмановић Марија VII ВСС да 22   III5/ IV5 
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9.ВАЖНИЈА НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

Наставно средство 
Матична 

школа 
Оџаци Попина Брезивица Стублица Дубље Свега 

Графоскоп 1 2 1 1 1 1 7 

Дијапројектор (ау.) 1  1   1 3 

Касетофон 4 1 1 1  1 8 

ДВД плејер 2 2 2 2 2 2 12 

ТВ 7 2 2 2 2 2 17 

Микроскоп 3  2    5 

Рачунар 35 8 14 2 2 1 62 

Лаптоп 13  3 1 1 1 19 

Мини линија 1    1 1 3 

Појачало 1      1 

Велики звучници 3 - - - - - 2 

Бежични микрофон 2      2 

Микрофон са 

кабловским 

прикључком 

2      2 

13.  Јасмина Ристић VII ВСС да 20 I5 /II6/ III5/ IV5 

14.  Станковић Далибор VII ВСС да 13 VIII1 

15.  Стојановић Марина VII ВСС да 7 - 

16.  Бељаковић Слађана VII ВСС да 19 VIII2 

17.  Миленковић Данијел VII ВСС не 7 - 

18.  Обрадовић Ђорђе  VII ВСС да 15 VII1 

19.  Медар Милан VII ВСС да 12 VI2 

20.  Трошић Слађана VII ВСС да 22 - 

21.  Банашевић Владимир VII ВСС да 17 - 

22.  Лазаревић Братислав VI ВШС да 27 - 

23.  Тијана Брођанац IV ВШС не 5 - 

24.  Младеновић Ивана VII ВСС да 16 - 

25.  Стојановић Јелисавета VII ВСС да 22 - 

26.  Минић Љубан VII ВСС да 19 - 

27.  Белоица Снежана  VI ВШС да 34 - 

28.  Рашић Благоје VI ВШС да 30 - 

29.  Бајић Дарко VII ВСС да 12 V1 

30.  Нешић Аница VII ВСС да 20 - 

31.  Јовановић Јелена VII ВСС да 9 VII2 

32.  Зечевић Марија VII ВСС да 19 - 

33.  Нешић Љубинка VII ВСС да 16 - 

34.  Ђурић Мишко VII ВСС да 17 V2 

35.  Јовановић Дејан VII ВСС не 5 VI1 

36.  Антић  Новица VII ВСС да 5 - 

37.  Чолић Владан VII ВСС да 11 - 

38.  Мирјана Стевановић VII ВСС да 16 - 

39.  Манџукић Љиљана VII ВСС да 29 - 

40.  Јовановић Саша VII ВСС да 16 - 

41.  Јанковић Оливера VI ВШС не 12 - 

42.  Драганац Горан IV ССС не 6 - 
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Видео бим 1   1 1 1 4 

Дигитална камера 1      1 

Дигитални 

фотоапарат 
2      2 

Штампачи 6  1 1 1 1 10 
НАПОМЕНА: Поред наведених средстава школа поседује и низ помагала и приручних средстава која се користе у 

току образовно-васпитног рада. У плану је опремање кабинета за ТО у складу са новим наставним програмом, као и 

набавка наставних средстава за хемију, физику, историју, географију у складу са Нормативом наставних средстава.



ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 66

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

1. УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У НАСТАВИ: СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Школа - издвојено 

одељење 

У
к
у

п
ан

 
б

р
о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

Ученици по разредима 

У
к
у

п
н

о
 

о
д

ељ
ењ

а 

Број некомбинованих одељења 
Комбинована 

одељења 

I 
р
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р
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II
 

р
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II

I 

р
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р
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IV

 

р
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р
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р
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р
аз

р
ед

 

IV
 

р
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р
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р
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р
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в
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р
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С
в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Укупно за школу 256 34 35 32 41 25 30 36 23 20 12 1 1 1 1 2 2 2 2 7 1 8 

Свега у седишту 

школе - матичне 

школе 173 21 21 24 23 19 23 24 18 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  

Укупно у 

издвојеним 

одељењима            

издвојено одељење 83 13 14 8 18 6 7 12 5 12 4     1 1 1 1 7 1  

0001   Попина 34 0 2 0 2 6 7 12 5 5 4     1 1 1 1 1   

0002   Оџаци 15 6 2 1 6         2 0         2   

0003   Брезовица 18 4 4 3 7         2 0         2   

0004   Дубље 11 1 5 3 2         2 0                 2   

0005   Стублица 5 2 1 1 1         1 0                   1  
                         

Напомена:У одељењу 5-1 два ученика  ради по ИОП-у 2 и 1  по ИОП-1, У одељењу 8-1 једна ученик  ради по ИОП-у 1.   
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2. ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ, СОЦИЈАЛНА СТУКТУРА И УЧЕНИЦИ ПУТНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА 

 

 Породични услови I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Потпуна породица 34 32 29 37 132 20 31 34 23 108 240 

Без оца  2   2  1   1 3 

Без мајке            

Без оба родитеља       1   1 1 

Живи са старатељима            

Разведени родитељи  1 2 2 5 4 2  2 8 13 

Живи са оцем       1 1 1 3  

Живи са мајком    2 2 4 1  1 6 8 

Избеглице            

Ученици путници            

Превоз до 3км  4  2 6  2   2 8 

Превоз од 3км - 10км 5    5 2  8 4 14 19 

Прешачи до 1км - 3км 4 31   35 3 4 3 1 11 46 

Пешачи од 3км - 10км    2 2 3  1  4 6 

Социјална структура            

Родитељи без запослења 3 17 6 6 32 3 8 5 7 23 55 

Број очева 9 6 9 7 31 5 4 12 5 26 57 

Број мајки 7 11 15 12 45 15 5 12 6 38 83 
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3. КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

3.1.Школски календар     

Врста активности Трајање од - до Бр. 

дана 

Бр. недеља 

Наставни рад у I полугодишту 1. 09. 2020. - 29. 01. 2021. 98 20 

Наставни рад у II 

полугодишту 

17. 02.2021. – 16. 06. 2021. ( 1-7.р.) 

17. 02.2021. – 4.06. 2021.    (8.р.)  

82 

72 

16 

14 

Зимски распуст  31.12.2020. - 8. 1. 2021. 

1.02.2021. – 16.02.2021.  

7 

14          

1 

2 

Пролећни  распуст 30.4.2021. - 7.5.2021  7 1 

Летњи распуст 21. 6. 2021. - 31. 8. 2021.  72 10 

Припремна настава (VIII 

разред) 

7.6. 2021. - 18. 6. 2021. 10 2 

Припремна настава  

(поправни испит) 

19. 8. 2021. - 23. 8. 2021.   

Разредни испити 21. 6.2021.  - 22. 6. 2021.    

Поправни испити 24. 8. - 25. 8. 2021.    

Празници у школи 21.10.2020. год - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

8.11. 2020.год - Дан просветних радника,. 

11.11.2020.год.- Дан примирија у Првом Светском рату 

27.1.2021.год  -  Свети Сава, Дан школе и Дан духовности; 

22.4.2021. год - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату; 

9. 5.2021. год - Дан победе; 

28. 6. 2021.год - Видовдан - Спомен на Косовску битку; 

Државни празници Нова година – 1. 1. 2021. и 2. 1. 2021. год.  

Божић - 7. 1. 2021. год. 

Дан државности – 15. и 16. 2. 2021. год. 

Велики петак – 30. 4. 2021. год   

Ускрс – 1.5.2021. - 3.5.2021. 

Првомајски празници -1. и 2. мај 2021. год. 

Напомена о реализацији школског Календара:  

Уторак  10.11.2020. – реализоваће се часови по распореду  од петка 

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

понедељак  1. 02. 2021. године.  

Време поделе сведочанстава  и диплома ученицима  VIII разреда – понедељак 7. 6. 2021. године. 

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

понедељак, 28. јуни 2021. године. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се у петак 26.3. 2021. и у суботу 

27.3.2021.  

Завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се 21, 22 и 23. 06. 2021. године. 
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4. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19 

 

У овој  школској  години   школа  је  планирала  и  организовала измењени  образовно - васпитни 

рад у односу на прошлу школску годину, а у складу са стручним упуством ради заштите ученика и 

запослених од корона вируса.  

Часови су скраћени на 30 минута.   У првом циклусу настава се различито реализује у матичној 

школи и подручним одељењима, због броја ученика:  

- настава се остварује са одељењима у пуном саставу – у свим  издвојеним одељењима (Оџаци, 

Попина, Брезовица, Дубље и Стублица  -  53 ученика  8 одељења ) 

- настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само матична школа 

( 88 ученика – 4 одељења) 

У другом циклусу настава се различито реализује у матичној школи и подручном  одељењу, 

Попина,  због броја ученика:  

- настава се остварује са одељењима у пуном саставу у издвојеном одељењу у  Попини  (30 

ученика – 4 одељења) 

- у матичној школи  се ради  по комбинованом моделу ( група А и група Б ). Број ученика у 

старијим разредима је 79, а број   одељења је 4. Једне недеље група А  свих  разреда долази у  

школу понедељком, средом и петком, док група Б долази у школу уторком и четвртком. Када 

ученици нису у школи похађају онлајн наставу. Групе се смењују на недељу дана. 

У школи се користи  Гугл учионица,  као допунска подршка ученицима у учењу. 

Наставници могу да провере напредовање ученика путем усменог одговарања, писмених провера, 

кратких провера знања, контролних вежби. 

У школи се пружа подршка  ученицима у складу са њиховим специфичним потребама. На 

часовима одељењске заједнице одељењске старешине у сарадњи са  стручним сарадницима 

организују предавање, разговоре, радионице у складу са спрецифичним потребама одељења и 

група. Пружање психосоцијалне подршке ученицима од стране психолошко-педагошке службе, 

као и пружање подршке у учењу. Сарадња са родитељима у контексту пружања подршке 

ученицима. 

Школа сарађује са локалном заједницом у смислу пружања неопходних  средстава за рад  школе у 

отежаним условима. Установе које могу пружити подршку- Центар за социјални рад, Црвени крст, 

локална смоуправа.  

Ученици првог и другог разреда  ће после завршених часова долазити у продужени боравак. Са 

учитељицом ће радити домаће задатке, имаће слободно време за игру, рекреацију.Пошто се смене 

не мењају ученици ће стално ићи у исто време у продужени боравак, од 8 сати. 

Праћење остваривања оперативног плана активности ће се остваривати кроз сарадњу тимова и  

стручних већа, сарадњу директора, стручних сарадника и  наставника у остваривању свакодневних 
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активности. Директор, стручни сарадници ће свакодневно пратити начин остваривања наставе у 

школи, као и онлајн и пружати наставницима помоћ и подршку у реализацији наставе. 

4.1. РИТАМ РАДА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ПОДРУЧИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

РИТАМ РАДА У ТОКУ ДАНА - Трстеник ( распоред звоњења за старије ученике) 
 

Редни бр. часа Одмор I смена  

Први час 5' 8.00 – 8.30 

Други час 20' 8.35 – 9.05 

Трећи час 5' 9.25 – 9.55 

Четврти час 5' 10.00 -10.30 

Пети час 5' 10.35 – 11.05 

Шести час 5' 11.10 – 11.40 

Седми час 5' 11.45 – 12.15 

 

 

РИТАМ РАДА У ТОКУ ДАНА - Трстеник ( распоред звоњења за млађе ученике ученике А /Б 

група) 
 

Редни бр. часа Одмор I смена  

Први час 5' 8.00 – 8.30 

Други час 20' 8.35 – 9.05 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

Трећи час 5' 9.25 – 9.55 

Четврти час 5' 10.00 -10.30 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

Први час 5' 11.00 – 11.30 

Други час 20' 11.35 – 12.05 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

Трећи час 5' 12.25 – 12.55 
 
 

 

РИТАМ РАДА У ТОКУ ДАНА – Попина  
 

Редни бр. часа Одмор I смена  

Први час 5' 7.30 – 8.00 

Други час 20' 8.05 – 8.35 

Трећи час 5' 8.55 – 9.25 

Четврти час 5' 9.30 -10.00 

Пети час 5' 10.05 -10.30 

Шести час 5' 10.35 – 11.05 

 

РИТАМ РАДА У ТОКУ ДАНА –  Оџаци                                
 

Редни бр. часа Одмор I смена  

Први час 5' 8.00 – 8.30 

Други час 20' 8.35 – 9.05 

Трећи час 5' 9.25 – 9.55 

Четврти час 5' 10.00 -10.30 

Пети час 5' 10.05- 10.35 
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РИТАМ РАДА У ТОКУ ДАНА – Брезовицa,  Стублица и Дубље         
 

Редни бр. часа Одмор I смена  

Први час 5' 7.30 – 8.00 

Други час 20' 8.05 – 8.35 

Трећи час 5' 8.55 – 9.25 

Четврти час 5' 9.30 -10.00 

Пети час 5' 10.05- 10.35 
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5. ГОДИШЊА СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА У   ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
Виолета 

Мијаилов

ић 

I-1 

Tрстеник 

648 36 36   36 18 36 18     14 16 8 24 890 360 72 72 64 72 45 34   22 34 72 23 870 1760 

100 

18 1 1   1 0.5 1 
0.

5 
1 24 10 6 16 40 

2 
Биљана 

Ђурковић 

II-1 

Tрстеник 

684 36 36   36   36       14 16 8 24 890 360 72 54 64 72 72 34   18 34 72 18 870 1760 

100 

19 1 1   1   1   1 24 10 6 16 40 

3 
Славица  

Цилић 

III-1 
Tрстеник 

684 36 36   36   36       14 16 8 24 890 360 72 72 64 72 45 34   22 34 72 23 870 1760 

100 

19 1 1   1   1   1 24 10 6 16 40 

4 
Љубинка 

Јовановић 

IV-1 

Tрстеник 

648 72 36 36 36   18       10 8 8 24 896 360 72 54 64 72 72 30   22 34 72 12 864 1760 

100 

18 2 1  1 1   0,5   0,5 24 10 6 16 40 

5 
Радуловић 

Славица 

 I-2 / 

II2Oџaци 

684   36   36 18 36 18     14 16 8 24 890 360 72 54 64 72 72 21   42 12 72 29 870 1760 

100 

19   1   1 0.5 1 
0.

5 
1 24 10 6 16 40 

6 

 Јасмина  

 III2/ IV2 
Oџaци 

684 72 36 
 3

6 
36   18       10 8 8 24 932 360 72 65 64 72 20 33   42 34 54 12 828 1760 

100  

Миљкови

ћ 

19 2 1  1 1   0,5   0.5 25 10 5 15 40 

7 
Марина 

Бабић 

II-3/IV3 

Попина 

684 72 36 36 36   18       10 8 8 24 932 360 72 54 64 72 72 18   36 34 41 5 828 1760 

100 

19 2 1 1 1   0,5   0,5 25 10 5 15 40 

8 
 Ана 

Јочић  

II-4/IV-4, 684 72 36 36 36   18       10 8 8 24 932 360 72 54 64 72 72 18   36 34 41 5 828 1760 

100 

Брезовица 19 2 1 1 1   0,5   0,5 25 10 5 15 40 
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9 
Мирко 

Тошовић 

I-3/III-4, 

Брезовица 

684 36 36   36 36 18       14 8 8 24 900 360 72 72 64 72 45 36   36 24 60 19 860 1760 

100 

19 1 1   1 1 0,5   0,5 24 10 6 16 40 

10 
Душан 

Радосавље

вић 

I-4/II -4, 
Дубље 

684 36 36   36   36       24 10 8 24 894 360 72 72 64 72 45 36   42 18 60 25 866 1760 

100 

19 1 1   1   1   1 24 10 6 16 40 

11 
Кузманов

ић Марија 

III-5/ IV-5 

Дубље 

684 72 36 36 36   18       10 8 8 24 932 360 72 72 64 72 45 36   30 18 50 9 828 1760 

100 

19 2 1 1 1   0,5   0,5 25 10 5 15 40 

12 
Јасмина     

Ристић 

I6, II6, III5 684 36 36 36 36   18       10 8 8 24 896 360 72 72 64 72 45 36   35 36 50 22 864 1760 

100 
IV5, 
Стублица 

19 1 1 1 1   0,5   0,5 24 10 6 16 40 

13 
Станкови

ћ Далибор 

Српски 
језик 

612  36 36 36 36 18 18 36   20 14 8 8 24 902 360 72 72 64 72 45 36   36 36 50 15 858 1760 

100 

17 1  1 1 1 0,5 0,5 1 1 24 10 6 16 40 

14 
Бељакови

ћ Слађана 

Српски 

језик  

612 36 36 36 36 18 18 36   20 14 8 8                24 902 360 72 72 64 72 45 36   36 36 50 15 858 1760 

100 

17 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 24 10 6 16 40 

15 
Обрадови

ћ Ђорђе 

Енглески 
језик  

576 36 36 36 36   36 36    10  10 8 24 844 360 72 54 44 36 27 18   36 20 51 22 740 1584 

90 

16 1 1 1 1   1 1 1 23 10 3 13 36 

16 
Медар 

Милан 

Енглески 

језик  

504   36 36 36   36 36    10  8 8 24 734 322 54 34 36 26 17 18   18 15 36 10 586 1320 

75 

14   1 1 1   1 1 1 20 8 2 10 30 

17 
Миленков

ић 

Данијел 

Енглески 

језик  

360           18 18      16 10 10 432 196 44 36 22 18 18 18   18 25 36 17 448 880 

50 

10           0,5 
0.

5 
1 12 6 2 8 20 

18 
Трошић 

Слађана  

Француск

и језик 

576 72   36 36   36 36   10 16 16  834 360 72 72 64 72 45 50   51 40 72 28 926 1760 

100 

16 2   1 1   1 1 2 24 10 6 16 40 

19 
Банашеви

ћ 

Владимир 

Ликовна 
култура  

360         18 18        18 18   432 216 36 24 40 18 18 18   18 18 32 10 448 880 

50 

10         0,5 0,5   1 12 6 2 8 20 

20 
Лазаревић 

Братислав 

Музичка 

култура  

324 36       18 18        18 18   432 216 36 24 40 18 18 18   18 18 32 10 448 880 

50 

9 1       0,5 0,5   1 12 6 2 8 20 

21 
Младенов

ић Ивана 
Историја  

504 36    36     36     10 10 20  19   671 276 54 54 40 18 28 22   45 25 72 15 649 1320 

75 

14  1   1     1   1 18 7 5 12 30 

22 Ђорић Географиј 540 180   36     36 36   10 14 20 10 10 892 360 54 72 64 66 72 36   34 18 72 20 868 1760 100 
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Јелисавет

а 

a 
15 5   1     1 1 1 24 10 6 16 40 

23 
Љубан 

Минић 
Физика 

216     18 18   18    10  8     288 108 21 9 20 10     3 3 60 19 240 528 

30 

6     
0,

5 

0,

5 
  0,5   0,5 8 2 2 4 12 

24 
Снежана 

Белоица 
Физика  

216     18 18   18     10 8     288 108 21 9 20 10      3 3 60  4 240 528 

30 

6     
0.
5 

0.
5 

  0,5   0.5 8 2 2 4 12 

25 
Рашић 

Благоје 

Математи

ка  

576 72   36 36   36 36  20  12 20 20   864 450 47 37 60 40 30 50   51 38 72 21 896 1760 

100 

16 2   1 1   1 1 2 24 12 4 16 40 

26 
Бајић 

Дарко 

Математи

ка 

648  36 36 36   36    20  12 10 6 24 864 450 47 37 60 40 30 50   51 38 72 21 896 1760 

100 

18  1 1 1   1   2 24 12 4 16 40 

27 
Нешић 

Аница 
Биологија  

288     18 18   18    10  10 10 6   378 145 27 28 27 19 19 18     9 34   326 704 

40 

8     
0.
5 

0.
5 

  0,5   1 
10.

5 
4 1.5 5.5 16 

28 
Јелена 

Јовановић 
Биологија  

288   36 18 18  18 18    10  8   24 438 90 35 32 20 17 18 18   10 14 12   266 704 

40 

8   1 
0.

5 

0.

5 

 0,

5 
0,5   1 12 3 1 4 16 

29 

 Нешић 

Хемија 

144     18 18        10  10 10 6   216 74 10 5 9 7   7   8 8 8   136 352 

20 

Љубинка 4     
0.

5 

0.

5 
      1 6 1 1 2 8 

30 
Зечевић 

Марија 
Хемија 

144     18 18        10  10 5  5 6  216 74 10 5 9 7   7   8 8 8   136 352 

20 

4     
0.
5 

0.
5 

      1 6 1 1 2 8 

31 
Ђурић 

Мишко 
ИНФ, ТИТ  

504   36     36 36 36    12 12 12   684 220 22 44 44 26 17 18 10 36 16 62 33 548 1232 

70 

14   1     1 1 1 1 19 6 3 9 28 

32 
Јовановић 

Дејан 
ИНФ, ТИТ 

216   36       36        12 12 
24
  

336 88 22 15 10 12 10 5   8 12 5 5 192 528 

30 

6   1       1   1 9 2 1 3 12 

33 
Манџукић 

Љиљана 

Физичко и 

здрав. вас. 

и    ОФА  

720         36 36        50 12 10 864 375 56 72 68 36 30 36   72 44 72 35 896 1760 

100 

20         1 1   2 24 11 5 16 40 

34 
Јовановић 

Саша 
 ОФА 

144          18        12 12 12 198 70 29 8 8 9   8   5 8 10   136 352 

20 

4          0,5   0,5 5 2 1 3 8 

35 
Драганац 

Горан 

Верска 

настава  

  180       18 18        16 12 8 252 74 20 12 12 18 18 12     12 10   188 440 

25 

  5       0,5 0,5   1 7 2 1 3 10 
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36 
Јанковић 

Оливера 

Верска 

настава  

  358       36 18         16 6 6  438 180 36 36 32 9 18 18   18 18 72 5 442 880 

50 

  10       1 
0,5

  
  1 

12.

5 
5 2.5 7.5 20 

37  
Антић 

Новица 

  

  

  

ТИТ 144         18 18   
  

  
 12 12    204 60 22 18 8 9   8   5 8 10   148 352 20 

    4         0,5 0,5         

0

,

5 

      5,5 2           
0,

5 
          2,5 8   

38 
Стојанови

ћ Марина 

Грађ. 

васп. 

  36           18         
 

 

  

  
54 9 9      9        7    34 88 

5 

  1           
0,

5 
  1,5 

0,2

5 
0,25 0,5 2 

 39 

  

Стеванов

ић 

Мирјана 

ИНФ 
72           18              90 18 9 8 9 8   10   5 7 7 5 86 176 

10 

2           0,5     2,5 0,5 1 1,5 4 

  

 40 

Брођанац 

Тијана 

Музичка 

култура  

36             18            54 9 9   9           7    34 88 

5 

1             
0,
5 

  1,5 
0,2
5 

0,25 0,5 2 

 41 Чолић 

Владан 
ТИТ 

72           18              90 18 9 8 9 8   10   5 7 7 5 86 176 

10 

  2           0,5     2,5 0,5 1 1,5 4 
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5.1 ГОДИШЊА И СЕДМИЧНА СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

 
 

 

 

Рб 

Име и презиме 

наставника П
р

ед
м

ет
/р

аз
р

ед
 

И
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о
ђ
ен

њ
е 

о
ст

ал
е 
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ас
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–
 

П
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д

у
ж

ен
и
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о
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ак
 

Д
р
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ш
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ен

е,
 т

ех
н

и
ч

к
е,

 х
у
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и
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н

е 

и
 с

п
о
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тс

к
е 
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ти
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н

о
ст

и
 

Д
р

у
ш

тв
ен

о
-к

о
р

и
ст

ан
 р

ад
 

К
у

л
ту

р
н

а 
и

 ј
ав

н
а 

д
ел

ат
н

о
ст

 

Н
еп

о
ср

ед
ан

 р
ад

 с
а 

у
ч

ен
и

ц
и

м
а 

П
р

и
п

р
ем

ањ
е 

и
 п

л
ан

и
р

ањ
е 

В
о

ђ
ењ

е 
ш

к
о

л
ск

е 
eв

и
д

ен
ц

и
је

 

Р
ад

 у
 с

тр
у

ч
н

и
м

 о
р

га
н

и
м

а 

С
тр

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

Р
ад

 и
 с

ар
ад

њ
а 

са
 р

о
д

и
те

љ
и

м
а 

Р
ад

 
у

 
ти

м
о

в
и

м
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и
 

ст
р

у
ч

н
и

м
 

aк
ти

в
и

м
а 

У
к
у

п
ан

 б
р

о
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са
ти

 о
ст

ал
и

х
 о

б
л
и

к
а 

р
ад

а 

У
к
у

п
н

о
 

П
р

о
ц

ен
ат

 а
н

га
ж

о
в
а
њ

а
 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 

1 

 

Мира Мишић 

Продужени 

боравак 

1080 72 16 68 1236 180 68 68 64 72 72 524 1760 
100 

30 2 
2,3 

34,3 5 0,7 5,7 40 
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6. РАСПОДЕЛА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

Рб . Презиме и  име  наставника Предмет/разред Одељења којима предаје 

1. Мијаиловић Виолета  Разредна настава I1 Tрстеник 

2. Ђурковић Биљана Разредна настава II1 Tрстеник 

3. Славица Цилић Разредна настава III1 Tрстеник 

4. Љубинка Јовановић Разредна настава IV1 Tрстеник 

5. Миљковић Јасмина Разредна настава III2 /IV2 Oџaци 

6. Радуловић Славица Разредна настава I2/ II2 Oџaци 

7. Марина Бабић Разредна настава II 3/ IV3/  Попина  

8. Тошовић Мирко Разредна настава I3/ III4  Брезовица  

9. Јочић Ана Разредна настава II 4/IV3 Брезовица 

10. Кузмановић Марија Разредна настава III5/ IV6 Дубље 

11. Радосављевић Душан Разредна настава I4/ II5 Дубље 

12. Јасмина Ристић Разредна настава I5/ II6/ III5/ IV6 Стублица 

13. Мишић Мира Разредна настава продужени боравак 

14. Станковић Далибор Српски језик  V1, VI1, VII1,VIII1 

Грађанско 

васпитање VIII1 

15. Бељаковић Слађана Српски језик  V2,VI2, VII2, VIII2 

Грађанско 

васпитање VIII2 

16. Стојановић Марина Грађанско 

васпитање V1 

17. Обрадовић Ђорђе Енглески језик  I1, II1, III1, IV1, V1, VI1, VII1,VIII1,  

Грађанско 

васпитање VII1 

18. Медар Милан Енглески језик  II3/ IV3 Попина, I2/ II2 Oџaци, III2 /IV2 

Oџaци, V2, VI2, VII2, VIII2 Попина 

19. Миленковић Данијел Енглески језик  I4/ III4  Брезовица, II 4/IV3 Брезовица, I4/ 

II5 Дубље, III5/ IV6 Дубље, I5/ II6/ III5/ IV6 

Стублица 

20. Трошић Слађана Француски језик V1,VI1, VII1, VIII1, V2,VI2, VII2, VIII2 

Грађанско 

васпитање V2,VI2 

21. Банашевић Владимир Ликовна култура  V1, V2, VI1, VI2,  VII1, VII2, VIII1, VIII2,  

22. Лазаревић Братислав Музичка 

култура  V1, V2, VI1, VI2 , VII2,  VIII1, VIII2 

Хор VII1 

23. Тијана Брођанац Музичка 

култура VII1 

24. Младеновић Ивана Историја  V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2,  

Свакодневни 

живот у 

прошлости VIII1 

25. Јелисавета Стојановић 

Ђорић 

Географија V1, V2, VI1, VI2,  VII1, VII2, VIII1, VIII2, 

Чувари природе V1,V2, VI1, VI2, 

Грађанско 

васпитање VI1, VII2 
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26. Снежана Белоица Физика  VI2, VII2, VIII2 

27. Љубан Минић Физика VI1, VII1, VIII1 

28. Рашић Благоје Математика  VI1,VI2, VII1, VII2 

Шах VII2, VIII2 

29. Бајић Дарко Математика V1, V2, VIII1, VIII2 

Информатика и 

рачунарство V1, VIII1 

30. Нешић Аница Биологија  V1,VI1,  VII1, VIII1 

31. Јелена Јовановић Биологија V2,VI2, VII2, VIII2 

32. Зечевић Марија Хемија VII1, VIII1, 

33. Нешић Љубинка Хемија VII2,VIII2 

34. Мишко Ђурић Техника и 

технологија V1, V2, VI1, VI2, VII1, 

Информатика и 

рачунарство V2, VI1,VII1, VIII2 

35. Јовановић Дејан Информатика и 

рачунарство  VI1,VII1, 

Техника и 

технологија VI1,VII1,  

36. Владан Чолић Техника и 

технологија VIII1, 

37. Новица Антић Техника и 

технологија VII2, VIII2 

38. Мирјана Стевановић Информатика и 

рачунарство VI2, VII2 

39. Манџукић Љиљана  

ОФА V2, VI2, VII2, VIII2 

Физичко и 

здравствено 

васпитање V1, V2,VI1,VI2,VII1,VII2,VIII1,VIII2 

40. Јовановић Саша ОФА V1,VI1,VII1, VIII1, 

41. Драганац Горан Верска настава  II 3/ IV3/ Попина, I4/ II5, III5/ IV6 Дубље 

I5/ II6/ III5/ IV6 Стублица, V2, VII2, 

42. Јанковић Оливера  Верска настава  I2/ II2, III2 /IV2 Oџaци, I1, II2, III1, IV1, 

V1,VI1, VII1, VIII1 

 

7. РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ  И СТУЧНИХ ВЕЋА 

РБ. Презиме  и име  Руковидиоци одељенских већа и стучних већа 

1. Владимир Банашевић 
Руководилац стручног већа за друштвено-језичку 

групу предмета 

2. Јелисавета Стојановић 
Руководилац стручног већа за природно – техничку  

групу предмета 

3. Мирко Тошовић Руководилац стручног већа разредне наставе  

4. Милан Медар Руководилац одељењског већа предметне наставе 

5. Асентић Гордана Руководилац наставничког већа 
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8. ЧЛАНОВИ ТИМОВА И СТРУЧНИХ ОРГАНА 

8.1. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  НАСИЉА 

И ЗЛОСТАВЉАЊА  

 

1. Гордана Асентић, директор школе 

2. Стаменковић Наташа, педагог школе, подноси извештај директору школе на крају првог и 

другог полугодишта 

3. Јелена Чајетинац, психолог школе – прикупљање  информација  о насилним ситуацијама у 

матичној школи и обавештавање директора о истом, чување евиденције о насилним 

ситуацијама на нивоу школе, координатор тима 

4. Љубинка Јовановић, наставник разредне наставе у матичној школи, обавештава директора 

о насилним ситуацијама  другог и трећег нивоа у матичној школи,  

5. Јасмина Миљковић, учитељ у подручном одељењу у Оџацима, обавештава директора 

школе о насилним ситуацијам другог и трећег нивоа у подручном одељењу у Оџацима,  

6. Ана Јочић, наставник  разредне наставе у подручном одељењу у Брезовици, обавештава 

директора школе о насилним ситуацијам другог и трећег нивоа у подручном одељењу у 

Брезовици,  

7. Јасмина Ристић, наставник  разредне наставе у подручном одељењу у Стублици, 

обавештава директора школе о насилним ситуацијама другог и трећег нивоа у подручном 

одељењу у Стублици,  

8. Марина Бабић, наставник  разредне наставе у подручном одељењу у Попини, обавештава 

директора школе о насилним ситуацијам другог и трећег нивоа у подручном одељењу у 

Попини,  

9. Марија Кузмановић, наставник  разредне наставе  у подручном одељењу у Дубљу 

обавештава директора о насилном ситуацијам другог и трећег нивоа у подручном одељењу 

у Дубљу,  

10. Слађана Бељаковић, наставник српског  језика у подручном одељењу у Попини, 

11. Далибор Станковић, наставник српског  језика у матичној школи; 

12. Јелисавета Стојановић, наставник географије у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини; 

13. Ивана Младеновић, наставник историје у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини, 

14. Љиљана Манџукић, наставник физичког васпитања  и физичког и здравстеног васпитања у 

матичној школи и подручном одељењу у Попини,  

15. Саша Јовановић, наставник слободних физичких активности у матичној школи, 

16. Јовановић Дејан, наставник технике и технологије и информатике  у матичној школи и  у 

матичној школи; 

17. Аница Нешић, наставник биологије у матичној школи; 

18. Бајић Дарко, наставник математике у матичној школи и подручном одељењу у Попини; 

19. Банашевић Владимир, наставник ликовне културе у матичној школи и подручном 

одељењу у Попини; 

20. Трошић Слађана, наставник француског језика у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини;  

21. Милан Јеремић, домар у матичној школи, редовно одржавање свих техничких, физичких 

фактора  који утичу на физичку и здравствену безбедност ученика,  

22. Зоран Михајловић, помоћни радник у подручном одељењу у Попини, редовно одржавање 

свих техничких  и физичких фактора  који утичу на физичку и здравствену безбедност 

ученика. 

    

8.2. ЧЛАНОВИ СТУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Асентић Гордана , директор школе 

2. Стаменковић Наташа, педагог 

3. Чајетинац Јелена, психолог 

4. Мијаиловић Виолета, наставник разредне наставе 
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5. Стојановић Јелисавета – Ђорић, наставник географије, руководилац стручног актива 

6. Миленковић Данијел, наставник енглеског језика 

7. Медар Милан, наставник енглеског језика 

8. Зечевић Марија, наставник хемије 

9. Станковић Далибор, наставник српског језика 

10. Нешић Аница, наставник биологије 

11. Раша Лешевић, представник локалне заједнице 

12. Лена Пантић, представник  Ученичког парламента 

13. Слађана Чајетинац,  представник родитеља 

 

8.3. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

1. Асентић Гордана, директор школе 

2. Стаменковић Наташа, педагог, руководилац тима 

3. Чајетинац Јелена, психолог 

4. Јовановић Љубинка, наставник разредне наставе 

5. Ана Јочић, наставник разредне наставе 

6. Јасмина Ристић, наставник разредне наставе 

7. Марина Бабић, наставник разредне наставе 

8. Славица Радуловић, наставник разредне наставе 

9. Марија Кузмановић, наставник разредне наставе 

10. Ђурковић Биљана, наставник разредне наставе 

11. Стојановић Марина, наставник српског језика 

12. Стојановић Јелисавета, наставник географије 

13. Јелена Јовановић, наставник биологије 

 

8.4. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

1. Мијаиловић Виолета, наставник разредне наставе 

2. Мирко Тошовић, наставник разредне наставе 

3. Јасмина Ристић, наставник разредне наставе 

4. Душан Радосављевић, наставник разредне наставе 

5. Радуловић Славица, наставник разредне наставе 

6. Стојановић Марина, наставник српског  језика 

7. Дарко Бајић, наставник математике, ос петог разреда 

8. Мишко Ђурић, наставник тетнике и технологије и информатике и рачунарства, ос петог 

разреда 

9. Манџукић Љиљана, наставник физичког васпитања 

10. Радица Јовановић, логопед 

       8.  Чајетинац Јелена, психолог, руководилац тима 

 

8.5. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

1. Мијаиловић Виолета, наставник разредне наставе  у матичној школи; 

2. Цилић Славица, наставник разредне наставе у матичној школи; 

3. Љубинка Јовановић, наставник разредне наставе у матичној школи; 

4. Ђурковић Биљана, наставник разредне наставе у матичној школи; 

5. Радуловић Славица, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Оџацима 

6. Миљковић Јасмина, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Оџацима; 

7. Мишић Мира, наставник разредне наставе у продуженом боравку; 

8. Марина Бабић, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Попини; 

9. Тошовић Мирко, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Брезовици; 

10. Јочић Ана, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Брезовици; 

11. Кузмановић Марија, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Дубљу; 

12. Јасмина Ристић, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Стублици; 

13. Радосављевић Душан, наставник разредне наставе у подручном одељењу у Дубљу; 
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14. Медар Милан, наставник енглеског језика у  подручним одељењима  Попина и Оџаци; 

15. Обрадовић Ђорђе, наставник енглеског језика у матичној школи; 

16. Миленковић Данијел,  наставник енглеског језика у матичној школи и подручним 

одељењима Стублица, Брезовица и Дубље; 

17. Бељаковић Слађана, наставник српског језика у подручном одељењу у Попини; 

18. Станковић Далибор, наставник српског језика у матичној школи; 

19. Благоје Рашић, наставник математике у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини; 

20. Бајић Дарко, наставник математике у матичној школи и подручном одељењу у Попини; 

21. Младеновић Ивана, наставник историје у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини; 

22. Нешић Аница, наставник биологије у матичној школи; 

23. Јелена Јовановић, наставник биологије у подручном одељењу у Попини; 

24. Зечевић Марија, наставник хемије у матичној школи; 

25. Љупка Нешић, наставник хемије у подручном одељењу у Попини; 

26. Јелисавета Стојановић Ђорић, наставник географије у матичној школи и подручном 

одељењу у Попини, наставник чувара природе у матичној школи и подручном одељењу 

у Попини; 

27. Банашевић Владимир, наставник ликовне културе у матичној школи и подручном 

одељењу у Попини; 

28. Лазаревић Братислав, наставник музичке културе у матичној школи и подручном 

одељењу у Попини; 

29. Тијана Брођанац, наставник музичке културе у матичној школи, 

30. Љубан Минић, наставник физике у матичној школи; 

31. Белоица Снежана,  наставник физике у подручном одељењу у Попини; 

32. Ђурић Мишко, наставник техничког и информатичког образовања у матичкој школи и 

подручном одељењу у Попини  и технике и технологије у подручном одељењу у 

Попини; 

33. Јовановић Дејан, наставник техничког и информатичког образовања у матичној школи и 

технике и технологије у матичној школи; 

34. Новица Антић, наставник информатике и технике и технологије у подручном одељењу 

у Попини; 

35. Владан Чолић, наставник технике и технологије у матичној школи ; 

36. Миријана Стефановић, наставник информатике и технике и технологије у подручном 

одељењу у Попини; 

37. Манџукић Љиљана, наставник физичког и здравственог васпитања у матичној школи и 

подручном одељењу у Попини; 

38. Јовановић Саша, наставник  ОФА у матичној школи; 

39. Трошић Слађана, наставник француског језика у матичној школи;  

40. Јанковић Оливера, наставник верске наставе у матичној школи и подручном одељењу у 

Оџацима; 

41. Драганац Горан, наставник верске наставе у подручним одељењима у Дубљу, Брезовици 

и Попини; 

42. Стаменковић Наташа, педагог; - руководилац стручног актива 

43. Чајетинац Јелена, психолог; 

44. Асентић  Гордана, директор школе. 

 

8.6. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Асентић Гордана, директор школе; 

2. Стаменковић Наташа, педагог; 

3. Чајетинац Јелена, психолог - руководила тима; 

4. Љубинка Јовановић, наставник разредне наставе; 

5. Обрадовић Ђорђе, наставник енглеског језика; 

6. Медар Милан, наставник енглеског језика; 
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7. Слађана Трошић, наставник француског језика; 

8. Бељаковић Слађана, наставник српског језика у подручном одељењу у Попини; 

9. Далибор Станковић, наставник српског језика у матичној школи; 

10. Рашић Благоје, наставник математике у матичној школи  и подручном одељењу у 

Попини; 

11. Бајић Дарко, наставник математике у матичној школи и подручном одељењу у Попини; 

12. Младеновић Ивана, наставник историје у матичној школи и подручном одељењу у 

Попини; 

13. Стојановић Јелисавета, наставник географије  у матичној школи и подручном одељењу 

у Попини; 

14. Јелена Јовановић, наставник биологије у подручном одељењу у Попини; 

 

8.7. ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

1.Асентић Гордана, директор школе; 

2.Стаменковић Наташа, педагог; 

3.Чајетинац Јелена, психолог, руководилац тима; 

4.Далибор Станковић,  ОС осмог разреда; 

5.Слађана Бељаковић, ОС  осмог разреда; 

6.Ђорђе Обрадовић, ОС седмог разреда; 

7.Јелена Јовановић, ОС седмог разреда; 

8. Банашевић Владимир, наставник ликовне културе; 

 

 

8.8. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

1. Слађана Бељаковић, наставник српског језика; 

2. Братислав Лазараревић, наставник музичке културе, координатор. 

3. Миљковић Јасмина, наставник разредне наставе; 

4. Банашевић Владимир, наставник енглеског језика; 

5. Тошовић Мирко, наставник разредне наставе; 

6. Стојановић Марина, наставник српског језика ; 

7. Зечевић Марија, наставник хемије; 

8. Тијана Брођанас, наставник музичке култре; 

 

8.9. ДЕЧЈИ САВЕЗ 

1. Владимир Банашевић, наставник ликовне културе, координатор; 

2. Радосављевић Душан, наставник продуженог боравка, 

3. Ана Јочић, наставник разредне наставе; 

4. Љубинка Јовановић, наставник разредне наставе. 

 

8.10. ЦРВЕНИ КРСТ 

1. Јанковић Оливера, наставник верске наставе, координатор; 

2. Младеновић Ивана, наставник историје,  

3. Радосављевић Душан, наставник разредне наставе. 

 

8.11. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

1. Далибор Станковић, ОС осмог разреда; 

2. Слађана Бељаковић, ОС осмог разреда; 

3. Миљковић Јасмина, наставник разредне наставе; 

4. Стаменковић Наташа, педагог; 

5. Чајетинац Јелена, психолог. 

 

8.12. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

1. Асентић Гордана, директор школе, руководилац тима 

2. Стаменковић Наташа, педагог, психосоцијална помоћ 
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3. Чајетинац Јелена, психолог, психосоцијална помоћ 

4. Симић Марија, секретар, особа задужена за информисање 

 

8.13. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА 

1. Асентић Гордана, директор школе, руководилац тима 

2. Стаменковић Наташа, педагог 

3. Марина Стојановић, наставник српскох језика у матичној школи  

4. Мишко Ђурић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства у 

матичној школи и подручном одељењу у Попини; 

5. Дејан Јовановић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства у 

матичној школи; 

6. Миријана Стефановић, наставник технике и технологије и информатике и 

рачунарства у подручном одељењу у Попини;  

7. Данијел Миленковић, наставник енглеског језика 

 

8.14. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

1. Асентић Гордана, директор школе, руководилац тима 

2. Стаменковић Наташа, педагог, психосоцијална помоћ 

3. Чајетинац Јелена, психолог, психосоцијална помоћ 

4. Милан Медар, наставник енглеског језика, руководилац тима 

5. Биљана Ћурковић, учитељица у матичној школи 

6. Мирко Тошовић, учитељ у подручном одељењу у Брезовици 

7. Станковић Далибор, наставник српског језика у матичној школи  

8. Слађана Трошић, наставник француског језика у матичној школи и подручном одељењу 

у Попини 

9. Марија Зечевић, наставник хемије 

      10.Јелисавета Стојановић, наставник географије и грађанског васпитања 

 

8.15. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

       1. Асентић Гордана, директор школе 

       2. Чајетинац Јелена, психолог школе 

       3. Стаменковић Наташа, педагог школе 

       4., предсеник актива друштвене групе предмета 

       5. Јелисавета Стојновић, предсеник актива природне групе предмета 

       6. Мирко Тошовић, председник актива разредне наставе 

 

8.16. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

1. Љубинка Јовановић, наставник разредне наставе 

2. Душан Радосављевић, наставник разредне наставе 

3. Милан Медар, наставник енглеског језика 

4. Данијел Миленковић, наставник енглеског језика 

5. Ђорђе Обрадовић, наставник енглеског језика,  руководилац тима 

6. Аница Нешић, наставник биологије 

7. Дејан Јовановић, наставник технике и технологије и инфирматике и рачунарства 

8. Марина Стојановић, наставник грађанског васпитања 

9. Наташа Стаменковић, педагог 

10. Јелена Чајетинац, психолог 
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9. ПОНУЂЕНИ ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

IV2, IV3, IV4, IV6 IV1 

Народна традиција 

Чувари природе  

Руке у тесту  

 

Чувари природе 

Од играчке до рачунара 

Народна традиција 

 

IV5 

Од играчке до рачунара  

Чувари природе 

Руке у тесту 

V1, V2,  

Француски језик 

Немачки језик 

Шпански језик 

V1, V2, VI1, VI2, 

Чувари природе, 

Свакодневни живот у прошлости, 

       Цртање, сликање и вајање  

       Хор и оркестар 

VII1, VII2, VIII1, VIII2,  

Шах, 

Свакодневни живот у прошлости, 

Домаћинство,   

Хор и оркестар 

 

 

10.ОПРЕДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И 

ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

10.1.Ученици млађих разреда 

 

 

Одељење 

Обавезни изборни предмет 

Изборни предмет Девојчице Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Девојчице 

 

Пејовац 

I1 5 13 8 4  

II1 3 8 13 3  

III1 7 16 8 4  

IV1 7 14 9 2 народна традиција 

Оџаци 

I2 4 6    

II2 2 2    

III2 0 1    

IV2 0 1 5 4 чувари природе 

Попина 
II 3   2 1  

IV3 2 2   народна традиција 

Брезовица 
I3   4 1  

II4   4 2  
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III3   3 1  

IV4   7 3 народна традиција 

 

   Дубље 

I4 0 1    

II5 2 3 2 2  

III 4 2 2 1 0  

IV4   2 1 руке у тесту 

Стублица 

I5 1 2    

II6 1 1    

III5 1 1    

IV6 0 1   народна традиција 

 

10.2.Ученици старијих разреда 

 

Одељење 

Обавезни изборни предмет 

Слободне активности Девојчице Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Девојчице 

V1 10 15 4 1 чувари природе 

V2 2 3 3 2 чувари природе 

VI1 4 8 15 5 чувари природе 

VI2   7 3 чувари природе 

VII1 7 8 16 8 хор и оркестар 

VII2 0 3 9 4 шах 

VIII1 6 6 12 12 
свакодневни живот у 

прошлости 

VIII2 
 

 5 
1 

шах 

 

Напомена: Ученици петог разреда определили су се за изучавање француског језика као другог 

страног језика.  
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11. ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ, ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ 

И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

11.1. I-IV РАЗРЕД (КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА) 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Брезовица Oџаци Попина Дубље Стублица    

I / III II/ IV I / II III/ IV II/IV I / II III/ IV 

I/ II / III/ 

IV 

Укуп

но I-

IV 

од. час. од. час. од. час. од. час. од. час. од. час. од

. 

час. од. час. од

. 

ч

а

с

. 

Српски језик 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 8 

1

4

4

0 

Енглески 

језик 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 8 

5

7

6 

Ликовна 

култура 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 8 

5

7

6 

Музичка 

култура 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 8 

2

8

8 

Свет око нас 1 72 1 72 1 72 1  72  1 72 1 72 1 72 1 72 8 

5

7

6 

Природа и 

друштво 1 72 1 72 1  72  1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 8 

5

7

6 

Математика 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 8 

1

4

4

0 

Физичко 

васпитање 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 8 

8

6

4 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 8 

8

6

4 

Пројектна 

настава/диги

тални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 8 

2

8

8 

УКУПНО А 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 8 

7

4

8

8 

Грађанско 

васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36  1 36     1 36 1 36 7 

2

5

2 

Веронаука         1 36 1 36 1 36 1 36   1 36 5 

1

8

0 

Чувари 

природе          1 36            1 

3

6 

Народна   1 36     1 36        2 

7

2 
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традиција 

Руке у тесту             1 36   1 

3

6 

Од играчке 

до рачунара         1 36       1 

3

6 

УКУПНО Б 1 72 1 72 1 108 1 108 1 108 1 72 1 36 1 72 8 

6

4

8 

УКУПНО А 

+ Б 1 

100

8 1 

100

8 1 

104

4 1 

104

4 1 

104

4 1 

100

8 1 972 1 

100

8 8 

8

1

3

6 

 

 

 
11.2. I-IV РАЗРЕД (ЧИСТА ОДЕЉЕЊА) 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

I II III IV Укупно I - IV 

оде.  час. оде.  час. оде.  час. оде.  час. оде. часова. 

Српски језик 1 180 1 180 1 180 1 180 4 720 

Енглески језик 1 72 1 72 1 72 1 72 4 288 

Ликовна култура 1 36 1 72 1 72 1 72 4 252 

Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 

Свет око нас 1 72 1 72         2 144 

Природа и друштво         1 72 1 72 2 144 

Математика 1 180 1 180 1 180 1 180 4 720 

Физичко васпитање 1 108 1 108 1 108 1 108 4 432 

Пројектна настава 1 36 1 36     2 72 

УКУПНО А 1 756 1 756 1 720 1 720 4 2916 

Грађанско васпитање 1 36 1     36 1 36 1 36 4 144 

Веронаука 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 

Чувари природе       1 36   1 36 

Народна традиција       1 36 1 36 

УКУПНО Б 1 72 1 72 1 108 1 108 4 396 

УКУПНО А + Б 1 8 1 864 1 828 1 828 4 3348 

 

11.3. УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА ОД  V - VIII РАЗРЕДА 
 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

УКУПНО ОД I - VIII 

V VI VII VIII V-VIII I-IV I - VIII 

од. час. од. час. од. час. од. час. од. час. од. час. од. час. 

Српски језик 2 360 2 288 2 288 3 408 9 1344 12 2160 21 3504 

Енглески 

језик 
2 144 2 144 2 144 3 204 9 636 12 864 21 1500 
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Ликовна 

култура 
2 144 2 144 2 144 3 102 9 534 12 828 21 1362 

Музичка 

култура 
2 144 2 72 2 72 3 102 9 390 12 432 21 822 

Свет око нас                     7 252 7 252 

Природа и 

друштво 
                    7 252 7 252 

Историја 2 72 2 144 2 144 3 204 9 564     9 564 

Географија 2 72 2 144 2 144 3 204 9 564     9 564 

Физика     2 144 2 144 3 204 7 492     7 492 

Математика 2 288 2 288 2 288 3 408 9 1272 12 1272 21 3432 

Биологија 2 144 2 144 2 144 3 204 9 636     9 636 

Хемија          2 144 3 204 5 348     5 348 

Техника и 

технологија 
2 144 2 144 2 144     6 432     6 432 

Информатика 

и 

рачунарство 

2 72 2 72 2 72     6 216     6 216 

Физичкo и 

здрaвствeнo 

вaспитaњe 
2 108 2 108 2 108     6 324 7 252 13 576 

УКУПНО А 22 1692 22 1836 26 1980 36 2652 108 8160 88 6564 197 15612 

Грађанско 

васпитање 
2 72 2 72 2 72 3 102 10 318 11 396 21 756 

Веронаука 1 36 2 72 2 72 3 102 10 282 9 324 19 684 

Француски 

језик 
2 144 2 144 2 144 3 204 9 636     9 636 

Изабрани 

спорт 
            3 102 3 102     3 102 

УКУПНО Б 5 252 6 288 6 288 12 510 33 1338 20 720 52 2178 

Чувари 

природе 
2 72 2 72         4 144 1 36 5 180 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 
        

  
1  36          1 36 

Хор и 

оркестар 
            1 34 1 34     1 34 

Шах     1 36 1 36     2 72 

Рука у тесту                     1 36 1 36 

Народна 

традиција                     3 108 3 108 

Од играчке 

до рачунара                     1 36 1 36 

УКУПНО В 2 72 2 72 2 72 3 102 3 102 9 324 18 642 

УКУПНО А 

+ Б + В 29 2016 30 2196 36 2340 51 3264 144 9600 117 7608 267 18432 
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12.ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОДАТНОГ РАДА, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И 

СЛОБОДИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

12.1. ДОДАТНИ РАД  
Школа организује додатни образовно-васпитни рад за ученике који са изузетним успехом 

савлађују програмске садржаје и показују интересовање за продубљивање знања из одређених 

предмета. Додатним радом жели се омогућити потпунији развој личности ученика у складу са 

индивидуалним могућностима. Додатни рад ће се изводити са групом ученика и биће планиран 

недељним распоредом образовно-васпитног рада. 

  Трстеник + Подручна одељења 

ПРЕДМЕТ IV V VI VII VIII V-VIII IV-VIII 

  ТС ПО ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. Укупно 

Српски језик 36 180 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 288 

Математика 36 180 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 288 

Енглески језик     9 6 9 6 9 7 9 7 36 30 66 

Француски 

језик     4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18 18 36 

Историја           9 9 9 9 18 18 36 

Географија             9 9 9 9 18 18 36 

Биологија        6 6 6 6 6 6 18 18 36 

Физика         4 4 4 4 4 4 12 12 24 

Хемија             8 8 8 8 16 16 32 

УКУПНО 72 360 31,5 28,5 41,5 38,5 67,5 65,5 67,5 65,5 208 202 802 

 

12. 2. ДОПУНСКА НАСТАВА 

Школа организује допунски рад за ученике који имају тешкоћа у савлађивању програмских 

садржаја из одређених предмета. Овај рад изводиће се са групом ученика и биће планиран 

распоредом образовно-васпитног рада.  

Трстеник + Подручна одељења 

ПРЕДМЕТ I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII IV-VIII 

  ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС ПО ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС Поп. ТС ПО 

Српски језик 36 144 36 180 36 144 36 180 144 648 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 180 684 

Математика 36 144 36 180 36 144 36 180 144 648 9 9 9 9 9 9 9 9 36 36 180 684 

Енглески 

језик                    9 6 9 6 9 7 9 7 36 30 36 30 

Француски 

језик                     4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18 18 18 18 

Биологија                        6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 

Физика                         4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 

Хемија                             8 8 8 8 16 16 16 16 

УКУПНО 72 288 72 360 72 288 72 360 288 1296 31,5 28,5 41,5 38,5 49,5 46,5 49,5 46,5 172 166 460 454 

 

12.3. СЕКЦИЈЕ И  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

Поред наставе као најдоминантнијег облика рада, значајну улогу, посебно у остваривању 

васпитне функције, имају разноврсни програми ваннаставних и осталих активности у основној 

школи. Ваннаставне активности су организовани облици васпитно- образовног рада који се 

остварују кроз рад секција, група, дружина, клубова, друштава и сл. Општи циљ ових 
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активности је да сваком ученику основне школе омогући откривање, задовољавање и развој 

посебних интересовања, склоноти и способности за поједине области живота, рада и 

стваралаштва 

 

12.3.1. Секције у матичној школи 

 

ВРСТА И 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ                 РАЗРЕД     МЕСТО       ЧАС.       Задужени наст. 

I НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ 

Еколошка V-VIII Трстеник 9 Ј. Јовановић 

Драмска секција V-VIII Трстеник 9 Д. Станковић 

Рецитаторска V-VIII Трстеник 9 Д. Станковић 

Ликовна IV-VIII Трстеник 9 В. Банашевић  

Хор, Oркестар V-VIII Трстеник 9 Б. Лазаревић 

Саобраћајна V-VIII Трстеник 18 М.Ђурић 

      Мини атлетика V-VIII Трстеник 18 Љ. Манџукић 

Дечији савез I-VIII Трстеник и 

подручна 

одељења 

9 

9 

9 

9 

В.Банашевић 

М. Кузмановић 

А. Јочић 

Љ. Јовановић 

Подмладак Црвеног 

крста 

I-VIII Трстеник 12 

12 

12 

И. Младеновић 

О. Јанковић 

Д. Радосављевић 

       

12.3.2.Секције у подручном одељењу у Попини 

 

ВРСТА И 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ                 РАЗРЕД     МЕСТО       ЧАС.       Задужени наст. 

Еколошка V-VIII Попина 9 Ј. Јовановић 

Литерарно-рецитаторска IV-VIII Попина 18 С. Бељаковић 

Ликовна IV-VIII Попина 9 В. Банашевић  

Хор, Oркестар V-VIII Попина 9 Б. Лазаревић 

Моделарска V-VIII Попина 18 М.Ђурић 

Стони тенис V-VIII Попина 18 Љ. Манџукић 

Дечији савез I-VIII Трстеник и 

подручна 

одељења 

9 

9 

9 

9 

В.Банашевић 

М. Куманвић 

А. Јочић 

Љ. Јовановић 

Подмладак Црвеног крста I-VIII Трстеник 12 

12 

12 

И. Младеновић 

О. Јанковић 

Д. Радосављевић 

 

У подручним одељењима релизоваће се елементи слободних активности у свим одељењима. 

 

12.3.3. Слободне активности у матичној и подручном одељењу у Попини 

 

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

РАЗРЕД МЕСТО ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ 

НАСТ. 

Чувари природе V Трстеник 36 Ј.Стојановић 

Чувари природе V Попина 36 Ј.Стојановић 

Чувари природе VI Трстеник 36 Ј.Стојановић 
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Чувари природе VI Попина 36 Ј.Стојановић 

Хор VII Трстеник 36 Б.Лазаревић 

Шах VII Попина 36 Б.Рашић 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

VIII Трстеник 36 И.Младеновић 

Шах VIII Попина 36 Б.Рашић 

 

 

13.БРОЈ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 
13.1.Број часова припремне наставе за полагање завршног испита у матичној школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13.2. Број часова припремне наставе за полагање завршног испита у подручном одељењу у 

Попини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ПРОИЗВОДНИ И ДРУШТВЕНО- КОРИСТАН РАД 

 

Садржај рада Време Фонд Р  А  З  Р  Е  Д 

   I II III IV I-IV Ф. V VI VII VIII V-
VIII 

I-VIII 

1Уређење школског 

дворишта,нега цвеђа 

током  

год. 

2 84 108 112 142 446 2 122 96 116 170 504 950 

2.Одржавање школског простора током 

год. 

2 84 108 112 142 446 2 122 96 116 170 504 950 

3.Услужне делатности. XII 2 84 108 112 142 446 6 366 298 348 510 1522 1968 

4.Израда украсних предмета III 2 84 108 112 142 446 2 122 96 116 170 504 950 

5.Хуманитарне и друге акције током 2 84 108 112 142 446 2 122 96 116 170 504 950 

Наставни предмет Презиме и име 

наставника 

Број часова  

Српски језик Станковић Далибор 20 

Математика Бајић Дарко 20 

Физика Минић Љубан 10 

Хемија Зечевић Марија 10 

Биологија Нешић Аница 10 

Историја Младеновић Ивана 10 

Географија Стојановић 

Јелисавета 

10 

Наставни предмет Име и презиме 

наставника 

Број часова  

Српски језик Слађана Бељаковић 20 

Математика Бајић Дарко 20 

Физика Снежана Белоица 10 

Хемија Љубинка Нешић 10 

Биологија Јелена Јовановић 10 

Историја Ивана Младеновић 10 

Географија Јелисавета 

Стојановић 

10 
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год. 

6.Сарадња са МЗ и другим 

организ. 

       1 61 48 58 85 252 252 

УКУПНО  10 420 540 560 710 2230 15 915 730 870 1275 4490 6020 

 

 

15. СЛОБОДНЕ, КУЛТУРНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

16.  

Рб Активности    датум 
Р а з р е д 

I II III IV V VI VII VIII 

1.  Јесењи крос 

Друга 

половина 

октобра 

СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ 

2.  Екскурзија 09. 2019. ЕК ЕК ЕК ЕК ЕК ЕК ЕК ЕК 

3.  Дан школе 27. 01.2021. КПА КПА КПА КПА КПА КПА КПА КПА 

4.  
Спортски 

сусрети 
05.2021. СС СС СС СС СС СС СС СС 

5.  
Пролећни 

крос 
05.2021. СС СС СС СС СС СС СС СС 

 

Легенда: 

СТ - спортска такмичења     

ЕК  - екскурзија 

КПА - културно просветне активности 

СС - спортски сусрети, излет у природу 

 

16. КАЛЕНДАР  ТАКМИЧЕЊА 
 

Време такм. Ниво такмичења Област такмичења 

IX школски 

општински 

- стони тенис 

X школски 

општински 

- атлетика (крос) 

- рукомет 

XI школски 

општински 

- мали фудбал 

 

III школски - атлетика 

IV општински 

школски 

- атлетика 

- кошарка 

V школски - одбојка 

VI школски 

општински 

- мали фудбал ( до шестог разреда) 

III општинско - такмичење рецитатора,  хорова и оркестара 

општинско - математика, српски језик, књижевна 

олимпијада, енглески језик, физика, хемија, 

биологија, историја, географија, фудбал 

школско - "Шта знаш о саобраћају" 

републичко - математичко такмичење "Мислиша" 

IV општинско - одбојка, атлетика, прва помоћ 

- "Шта знаш о саобраћају" 

окружно - математика, српски језик, енглески језик, 

физика, хемија, географија, историја, 

рецитовање, гимнастика, атлетика, одбојка, 
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фудбал 

V републичко - математика, српски језик, биологија, 

- физика, хемија, историја, географија,  

- "Шта знаш о саобраћају", "Књижевна 

олимпијада" 

 
17. СМОТРЕ И КОНКУРСИ 

 

Време Ниво Назив 

IX републички - „Ја лајкујем мир – мир је мој избор“ 

X општински 

окружни 

републички 

- “Осмехни се, здраво зуби“ 

X општински 

окружни 

републички 

- „Дојење: кључ одрживог развоја“  

XII републички - Фестивал науке "Често пожелим да имам 

супер моћи" 

XI републички - „Железницама очима деце“ 

XI републички - „Пиши Дада мразу“ 

I републички - „Причала ми моја бака“ 

I републички - „Скривене тајне Српских музеја“ 

I републички - "Деца композитори" 

II општински - „Пчела и медоносно биље“ 

II општински 

републички 

- "Крв живот значи" 

III републички - "Лимске вечери дечије поезије " 

IV кружни - “Христос  Воскресе, радост донесе“ 

V општински 

републички 

- „Осмехни се здраво“ 

V републички - "Ризница талената" 

V републички - "Ђачки Вуков сабор у Тршићу" 

VI општински - Избор најлепше уређеног школског 

дворишта 

Напомена: Време реализације такмичења биће усклађено са Календаром такмичења које 

буде прописало Министарство просвете. 
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V УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 
1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 На основу резултата самовредновања и процене остварености стандарда стручна већа сачинила су Акциони план за унапређивање квалитета 

рада школе. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: Настава и учење 

Развојни циљ 2.1.: Стручно усавршавање наставника ради развијања компетенције за подучавање и учење* 

 

Задатак 2.1.1.: Организација семинара „Активно оријентисана настава- методе и технике учења“,кат.бр.411 (К2,П4) 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 
Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  Формирање групе за похађање семинара  Директор  

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

Према утврђеној потреби за 

развијање компетенције за 

подучавање и учење 

формирана је група за 

похађање семинара 

Листа наставника Психолог 

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

2.  Похађање семинара 

Предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

Стручни сарадници

директор и већина 

наставника су похђали

акредитовани семинар 

Списак учесника 

семинара 
Психолог 

након 

реализованог 

семинара 

 

Задатак 2.1.2.: Провера примене стечених знања са посећених семинара 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 
Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  

Именовање чланова комисије за посету 

часовима 

 

Директор  
Након  

реализованог 

семинара 

Формирана је комисија која 

ће да посећује часове и 

прати примену знања 

стечених на семинару 

Списак чланова 

комисије 
Педагог  

Пре посете 

часова 

2.  
Израда плана посете часовима редовне 

наставе 

Комисија за 

посету 

часовима 

Након 

формирања 

комисије 

Чланови комисије су 

сачинили план према коме 

ће посетити часове 

Увид у план 

посете часовима 
Педагог 

Пре посете 

часова 
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наставника који су похађали 

семинар 

3.  
Посета часовима 

 

Комисија за 

посету 

часовима 

Према плану 

посете 

Чланови комисије су 

посетили часове свих 

настаника који су похађали 

семинар и пратили примену 

стечених знања  

Протоколи са 

посећених часова 

Руководилац 

стручног 

већа за ШРП 

Након посете 

часовима 

4.  
Конскултације и повратна информација 

након посећених часова 

Комисија за 

посету 

часовима 

Након 

посећеног 

часа 

Извршена је анализа 

посећених часова са сваким 

појединачним наставником 

Протоколи са 

посећених часова 

Руководилац 

стручног 

већа за ШРП 

Након анализе 

часова и 

консултација 

 

*Динамика реализације биће конкретизована након прибављања финансијских средстава  

 

Развојни циљ 2.2.: Унапређивање наставе ,  стицање функционалних знања ученика, усвајање вредности и  развијање вештина и 

компетенција . 

 

Задатак 2.2.1.: Већa заступљеност метода и техника које доводе до активног учешћа ученика на часу 

Р.

бр 
Активност 

Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

1. 

Примена метода индивидуализације 

и диференцијације у редовној 

настави. 

Предметни 

наставници 

Септембар-јун Реализована 

примена метода и 

техника за 

активирање ученика 

на часовима 

Реализована 

примена метода и 

техника за 

активирање 

ученика на 

часовима 

Руководилац 

стручног 

актива за ШРП 

Фебруар, јун 

2. 
Примена пројектне, проблемске, и 

истраживачке наставе . 

Предметни 

наставници 
Септембар-јун 

Наставници су у току 

године реализовали 

10% часова 

применом ових 

Протокол за 

посматрање 

школског часа 

Педагог Током године 
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метода 

3. 

Примена метода   тимске и 

сарадничке  наставе на редовним 

часовима. 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Током године Наставници су у 

току године 

реализовали 10% 

часова применом 

ових метода 

Протоколи са 

посећених часова 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Јун 

4. 
Употреба медија и савремене 

технологије у настави. 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Током године Наставници су у 

току године 

реализовали 20% 

часова применом  

медија и савремене 

образовне 

техологије 

Праћење њихове 

примене путем 

посете часова, 

евиденције и 

извештаја о 

посећеним 

часовима 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Јун 

 

 

Развојни циљ 2. 3.  Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

 

Задатак 2.3.1. Оспособљавање ученика да сами процењују свој напредак 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  
 Упознавање ученика са 

критеријумима оцењивања. 

Предметни 

наставници  

На почетку 

године 

Ученици су упознати 

са исходима учења и 

стандардима 

наставних предмета 

Разговори са 

ученицма 

Чланови 

стручног актива 

за ШРП 

Децембар 

2. 

Ученици процењују своје 

резултате на основу  бодовног 

система на писменим 

проверама 

Предметни 

настаници 
Током године 

Ученици на основу 

истакнуте листе 

бодовања процењују 

коју ће оцену добити 

на тесту 

Анкете ученика 

Чланови 

стручног актива 

за ШРП 

Јун 

3. Ученицима приликом усменог Ученици Током године Резултати анкете Акете ученика Чланови Јун 
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испитивања пружати 

могућност да сами процене 

своје одговоре и предложе 

оцену 

показују да ученици 

на часовима редовне 

наставе процењују 

своје знање  

стручног актива 

за ШРП 

4.  

Наставник даје потпуну и 

разумљиву повратну 

информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и 

јасне препоруке о наредним 

корацима 

Предметни 

наставници 
Током године 

Евиденција у 

педагошким 

свескама показује да 

су ученици добили 

повратне 

информације и 

препоруке 

Педагошке 

свеске,ђачке 

књижице 

Чланови 

стручног актива 

за ШРП 

Јун 
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                                                                                     2. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
2.1. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ     

СТАНДАРДИ:    

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.  2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.   

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  

 

Предвиђене активности 
Временска 

динамика 
Носиоци активности 

Инструменти и технике 

самовредновања 
Извори доказа Критеријум успеха 

Посете часовима редовне наставе, 

допунског и додатног рада, анализа, 

размена 

Праћење часова који се одвијају онлајн 

преко гугл учионице 

у току првог 

и другог 

полугодишта 

шк.2020-21. 

Директор, педагог, 

психолог, 

наставници 

Протоколи за посматрање 

часа 

Евиденција о 

посећеним 

часовима 

Већина индикатора из ове 

области су у потпуности 

или у већој мери присутни. 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3. - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандард Показатељи / Индикатори Предвиђене 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Инструменти и 

технике 

самовредновања 

Извори доказа Критеријум 

успеха 

3.1. Резултати ученика 

на завршно испиту 

показују оствареност 

стандарда постигнућа 

наставних предмета, 

односно оствареност 

постављених 

индивидуалних циљева 

учења 

3.1.1.Резултати ученика на 

завршном испиту из 

српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или 

изнад нивоа републичког 

просека 

Анализа 

извештаја о 

резултатима на 

завршном испиту 

Завода за 

вредновање 

квалитета рада 

образовања и 

васпитања 

јул - август 
Тим за 

самовредновање 

На основу Извештаја о резултатима 

са завршног испита извршити 

анализу и вредновање стандарда 

Индикатор је 

остварен 

3.1.2.Најмање 80% ученика 

остварује основни ниво 

Анализа 

извештаја о 
јул - август 

Тим за 

самовредновање 

На основу Извештаја о резултатима 

са завршног испита извршити 

Индикатор је 

остварен 
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стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег 

језика и математике 

резултатима на 

завршном испиту 

Завода за 

вредновање 

квалитета рада 

образовања и 

васпитања 

анализу и вредновање стандарда 

3.1.3.Најмање 50% ученика 

остварује средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег 

језика и математике 

Анализа 

извештаја о 

резултатима на 

завршном испиту 

Завода за 

вредновање 

квалитета рада 

образовања и 

васпитања 

јул - август 
Тим за 

самовредновање 

На основу Извештаја о резултатима 

са завршног испита извршити 

анализу и вредновање стандарда 

Индикатор је 

остварен 

3.1.4.Најмање 20% ученика 

остварује напредни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег 

језика и математике 

Анализа 

извештаја о 

резултатима на 

завршном испиту 

Завода за 

вредновање 

квалитета рада 

образовања и 

васпитања 

јул - август Тим за 

самовредновање 

На основу Извештаја о резултатима 

са завршног испита извршити 

анализу и вредновање стандарда 

Индикатор је 

остварен 

3.1.5.Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на 

нивоу или изнад нивоа 

републичког просека 

Анализа 

извештаја о 

резултатима на 

завршном испиту 

Завода за 

вредновање 

квалитета рада 

образовања и 

јул - август 
Тим за 

самовредновање 

На основу Извештаја о резултатима 

са завршног испита извршити 

анализу и вредновање стандарда 

Индикатор је 

остварен 
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васпитања 

3.1.6.Ученици који добијају 

додатну образовну подршку 

постижу очекиване резултатае 

на завршном испиту у односу 

на индивидуалне 

циљеве/исходе учења 

Анализа 

постигнућа 

ученика у складу 

са прилагођеним 

образовним 

стандардима 

Јул-авгут 

Наставници, 

стручни тим 

ИОП, тим за 

израду ИОП-а 

Инструмент за 

евалуацију ИОП-

а 

Постигнућа на 

тестовима, 

писменим 

задацима и 

усменим 

испитивањеима 

Анализа 

постигнућа 

ученика у 

складу је са 

прилагођеним 

обрзовним 

стандардима 

 

3.1.7. Просечна постигнућа 

одељења на тестовима из 

српског/матерњег језика и 

математике су уједначена 

Анализа 

постигнућа 

одељења на 

тестовима из 

српског језика и 

математике 

јун 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Постигнућа на тестовима 

Индикатор је 

остварен 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандард Показатељи / 

Индикатори 

Предвиђене активности Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Инструменти и 

технике 

самовредновања 

Извори доказа Критеријум успеха 

4.1. У 

школи 

функциони

ше систем 

пружања 

подршке 

свим 

ученицима 

4.1.1.Школа предузима 

разноврсне мере за 

пружање подршке 

ученицима у учењу 

Информисање и подсећање 

ученика о врстама подршке 

у учењу које пружа школа 

на часовима и путем 

огласне табле за ученике 

Током 

године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Анкета за 

ученике 

Резултати 

анкете 

Анкета показује да су 

ученици информисани о 

врстама подршке у учењу 

које пружа школа 

4.1.2.Школа 

предузима разноврсне 

мере за пружање 

васпитне подршке 

ученицима 

Анализа предузетих мера за 

пружање васпитне подршке 

ученицима 

Током 

године 

Стручни 

сарадници 

Разговори са ученицима, 

предавања, радионице 

Ученицима се пружа 

васпитна подршка 

4.1.3.На основу 

анализе успеха и 

владања предузимају 

се мере подршке 

ученицима 

Анализа успеха и владања 

ученика 

Током 

године 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Саветодавни разговори са 

ученицима о учењу и мотивацији 

за учење 

Ученицима се пружа 

подршка у учењу 

4.1.4.У пружању Анкетирање родитеља о Током Стручни Анкета за родитеље Анкета показује да су 
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подршке ученицима 

школа укључује 

породицу, односно 

законске заступнике 

пружању подршке 

ученицима од стране школе 

године сарадници 

 
родитељи задовољни 

пружањем подршке 

ученицима од стране 

школе  

4.1.5.У пружању 

подршке ученицима 

школа предузима 

различите активности у 

сарадњи са релевантним 

институцијама и 

појединцима 

Анализа плана сарадње 

школе са релевантним 

институцијама и 

појединцима 

Током 

године 

Тим за 

пружање 

подршке 

ученицима у 

прилагођавању 

школском 

животу 

Евиденција о посети и сарадњи 

школе са релевантним 

институцијама у дневницима 

васпитно- образовног рада 

Школа остварује успешну 

сарадњу са релевантним 

институцијама у пружању 

подршке ученицима 

 

4.1.6.Школа пружа 

подршку ученицима при 

преласку из једног у 

други циклус 

образовања 

Анализа плана тима за 

подршку ученицима у 

прилагођавању школском 

животу 

Почетак шк. 

године 

Тим за 

пружање 

подршке 

ученицима у 

прилагођавању 

школском 

животу 

Записници са састанака тима за 

подршку ученицима у школском 

животу 

У школи успешно 

функционише тим за 

подршку ученицима 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. – ЕТОС 

Стандард Показатељи / 

Индикатори 

Предвиђене 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци активности Инструменти и 

технике 

самовредновања 

Извори доказа Критеријум успеха 

5.3У школи 

функционише 

систем заштите 

од насиља 

5.3.1. У школи је 

видљиво и јасно 

изражен негативан 

став према насиљу 

Анализа 

реализованих 

активности у школи и 

Тима  

Током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Евиденција реализованих 

активности  

 

Из реализованих активности 

је утврђено да се у школи 

јасно изражава негативан став 

према насиљу  

5.3.2. У школи 

функционише мрежа 

за решавање проблема 

насиља у складу са 

Протоколом о заштити 

деце/ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања у 

Анализа активности 

одељењских 

старешна, наставника 

и Тима за заштиту 

ученика од насиља  

током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Евиденционе 

листе, 

индивидуални 

план заштите 

Евид. листе 

нас. пона., 

Евалуација 

евиденције 

насиља 

Мрежа за решавање проблема 

случајева насиља у школи 

функционише ефикасно на 

шта указују резултати 

предузетих мера 
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образовно-васпитним 

установама 

5.3.3. Школа 

организује активности 

за запослене у школи , 

ученике и родитеље, 

које су директно 

усмерене на 

превенцију насиља 

Анализа 

реализованих 

активности на 

превенцији насиља, 

Анкетирање ученика 

„Истицање 

позитивних примера у 

школи“ 

јун 
Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Евиденција 

реализованих 

активности 

Часови ОС и 

ОЗ, грађ. 

васипата, 

Извештај о 

ост. програма 

заштите 

Реализоване су активности 

предвиђене акционим планом 

за заштиту ученика од 

насиља, занемаривања и 

злостављања и број случајева 

насиља је мали и то само 

првог нивоа 

5.3.4. Школа 

организује посебне 

активности подршке и 

и васпитни рад са 

ученицима који су 

укључени у насиље 

(који испољавају 

насилничко понашање, 

трпе га или су 

сведоци) 

Анализа 

реализованих 

активности подршке 

и васпитног рада са 

ученицима 

током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Евиденција 

реализованих 

активности  

Евид. листе 

нас. пона., 

Евалуација 

евиденције 

насиља 

Одељењске старешине прате 

и анализирају случајеве првог 

нивоа насиља, а Тима за 

заштиту ученика од насиља 

случајеве другог и трећег 

нивоа 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

Стандард Показатељи / 

Индикатори 

Предвиђене 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци активности Инструменти и 

технике 

самовредновања 

Извори 

доказа 

Критеријум успеха 

6.6.Школа 

подржава 

иницијативу и 

развија 

предузетнички 

дух 

 

6.6.1. Директор 

развија сарадњу и 

мрежу са другим 

установама, 

привредним и 

непривредним 

организацијама и 

локалном 

заједницом у циљу 

Развијање и 

успостављање 

сарадње и 

продуктивних 

двосмерних веза 

школе  са широм и 

ужом средином у 

Током 

године 

Директор, Дечји савез, Тим за 

културни и јавну делатност, 

ОС 

Евиденција организованих 

активности 

Израђен План и 

програм и реализоване 

активности 
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развијања 

предузетничких 

компетенција 

ученика 

којој она  делује  

6.6.2.У школи се 

подржава 

реализација 

пројеката којима 

се развијају 

опште и 

међупредметне 

компетенције. 

 

Укључивање школе 

у пројекте којима се 

развијају опште и 

међупредметне 

компетенције  

Током 

године 

Директор,наставници,стручни 

сарадници 

Извештаји о реализацији 

Пројектне наставе, као и 

извештаји тима за 

пројекте 

Пројектна настава код 

ученика развија 

међупредметне 

компетенције  

6.6.3. Школа кроз 

школске пројекте 

развија 

предузимљивост, 

оријентацију ка 

предузетништву и 

предузетничке 

компетенције 

ученика и 

наставника 

Учествовање у 

акцијама и 

манифестацијама 

организованих у 

локалној заједници 

и шире, од стране 

установа културе, 

привреде, спорта, 

науке, уметности. 

Организација, 

реализација и 

праћење активности 

у оквиру Пројектне 

наставе 

Током 

године 
Наставници,ученици 

Извештаји о реализацији 

Пројектне наставе, као и 

извештаји тима за 

пројекте 

Пројектна настава и 

други пројекти који се 

реализују у школи 

развијају 

предузимљивост, 

оријентацију ка 

предузетништву и 

предузетничке 

компетенције ученика и 

наставника 

6.6.4.Школа 

укључује 

ученике и 

родитеље у 

конкретне 

активности у 

кључним 

 
Током 

године 
Наставници,ученици,родитељи   
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областима 

квалитета. 

 

6.6.5. Директор 

развија 

међународну 

сарадњу и 

пројекте 

усмерене на 

развој кључних 

компетенција за 

целоживотно 

учење ученика и 

наставника. 

 

 

Аплицирање 

школе на 

националним, 

регионалним и 

међународним 

про- 

јектима, стручним 

посетама и 

разменама 

мишљења и 

искустава 

Укључивање 

наставника и 

ученика у пројекте 

фондације Темпус 

којима се развијају 

компетенције за 

целоживотно учење  

Током 

године 

Директор,наставници,стручни 

сарадници 
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2.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Р.бр. Активности Носиоци активности Време 

реализације 

1.  
Расопедела задужења између чланова Тима према Плану за 

самовредновање за школску 2020/2021. годину 
директор школе септембар 

2.  
Прикупљање и обрада података везаних за предмет 

самовредновања према плану самовредновања, временској 

динамици и задужењима 

чланови тима током године 

3.  
Анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика на 

класификационим периодима 
педагог и психолог 

новембар, 

децембар, март, 

мај, јун  

4.  Посета часовима свих наставника 
директор, стручни сарадници, 

наставници 
током године 

5.  
Анализа квалитета предмета самовредновања – уочавање 

јаких и слабих страна 
чланови тима април 

6.  Израда извештаја о процесу самовредновања чланови тима април 

7.  
Израда Акционог плана за унапређивање квалитета рада 

школе     
чланови тима, директор школе април 

8.  Евалуација реализованог плана чланови тима, директор школе јун 

9.  
Израда годишњег извештаја о самовредновању у школској 

2020/2021. години 
чланови тима, директор школе јун, јул 

10.  Формирање Тима за наредну школску годину директор школе август 

11.  Избор руководиоца тима чланови тима август 

12.  
Избор кључних области и стандарда који ће се вредновати у 

наредној школској години 
чланови тима, директор школе август 

13.  
Проучавање области квалитета, договор о циљевима, 

стандардима, индикаторима и нивоима које треба 

преиспитати 

чланови тима, директор школе август 

14.  Израда плана самовредновања за школску 2021/2022. годину чланови тима, директор школе август 
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3. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОД. 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНОСТИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

 

2. Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

 

Развојни циљ 2.1.: Стручно усавршавање наставника ради развијања компетенције за подучавање и учење* 

 

Задатак 2.1.1.: Организација семинара„Оцењивање у функцији учења“ 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 
Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

3.  
Формирање групе за похађање семинара  Директор  

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

Према утврђеној потреби за 

развијање компетенције за 

подучавање и учење 

формирана је група за 

похађање семинара 

Листа наставника Психолог 

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

4.  
Похађање семинара 

Предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

По 

прибављању 

финансијских 

средстава 

Стручни сарадници

директор и већина 

наставника су похђали

акредитовани семинар 

Списак учесника 

семинара 
Психолог 

након 

реализованог 

семинара 

 

Задатак 2.1.2.: Провера примене стечених знања са посећених семинара 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 
Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

5.  
Именовање чланова комисије за посету 

часовима 

 

Директор  
Након  

реализованог 

семинара 

Формирана је комисија која 

ће да посећује часове и 

прати примену знања 

стечених на семинару 

Списак чланова 

комисије 
Педагог  

Пре посете 

часова 

6.  
Израда плана посете часовима редовне Комисија за 

Након 

формирања 
Чланови комисије су Увид у план Педагог 

Пре посете 

часова 
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наставе посету 

часовима 

комисије сачинили план према коме 

ће посетити часове 

наставника који су похађали 

семинар 

посете часовима 

7.  Посета часовима 

 

Комисија за 

посету 

часовима 

Према плану 

посете 

Чланови комисије су 

посетили часове свих 

наставника који су похађали 

семинар и пратили примену 

стечених знања  

Протоколи са 

посећених часова 

Руководилац 

стручног 

већа за ШРП 

Након посете 

часовима 

8.  Конскултације и повратна информација 

након посећених часова 

Комисија за 

посету 

часовима 

Након 

посећеног 

часа 

Извршена је анализа 

посећених часова са сваким 

појединачним наставником 

Протоколи са 

посећених часова 

Руководилац 

стручног 

већа за ШРП 

Након анализе 

часова и 

консултација 

 

*Динамика реализације биће конкретизована након прибављања финансијских средстава  

 

Развојни циљ 2.2.: Унапређивање наставе ,  стицање функционалних знања ученика, усвајање вредности и  развијање вештина и 

компетенција . 

 

Задатак 2.2.1.: Већa заступљеност метода и техника које доводе до активног учешћа ученика на часу 

Р.

бр 
Активност 

Носиоциактивн

ости 

Динамикареал

изације 

Евалуација 

Критеријумуспеха Инструменти и 

технике 

Носиоциактив

ности 

Динамикареа

лизације 

5. 

Примена метода индивидуализације 

и диференцијације у редовној 

настави. 

Предметни 

наставници 

Септембар-јун Реализована 

примена метода и 

техника за 

активирање ученика 

на часовима 

Реализована 

примена метода и 

техника за 

активирање 

ученика на 

часовима 

Руководилац 

стручног 

актива за ШРП 

Фебруар, јун 

6. Примена пројектне, проблемске, и Предметни Септембар-јун Наставници су у току 

године реализовали 

Протокол за 

посматрање 
Педагог Током године 
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истраживачке наставе . наставници 10% часова 

применом ових 

метода 

школског часа 

7. 

Примена метода   тимске и 

сарадничке  наставе на редовним 

часовима. 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Током године Наставници су у 

току године 

реализовали 10% 

часова применом 

ових метода 

Протоколи са 

посећених часова 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Јун 

8. 
Употреба медија и савремене 

технологије у настави. 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Током године Наставници су у 

току године 

реализовали 30% 

часова применом  

медија и савремене 

образовне 

техологије 

Праћење њихове 

примене путем 

посете часова, 

евиденције и 

извештаја о 

посећеним 

часовима 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Јун 

 

 

3. Областпромене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 

Развојни циљ 3.1.: Остваривање образовних стандарда на завршном испиту 

 

Задатак 3.1.1.: Израда плана и изрицање мера за унапређивање образовно – васпитног рада на основу резултатa завршног испита 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум 

успеха 

Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  Анализа остварених резултата 

на завршном испиту 

Предметни 

наставници, 

стручна служба, 

директор 

Јун, јул 

Наставници су 

извршили анализу 

резултата завршног 

испита према 

нивоима и 

Извештај о анализи 

завршног испита 

Директор, 

педагог 
Јул 
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Задатак 3.1.2. Припрема ученика за завршни испит 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  
Симулације завршног испита 

Наставници из 

чијих се предмета 

полаже завршни 

испит 

Децембар, 

март, мај 

Реализоване су три 

симулације 

завршних испита 

Тестови ученика 

Чланови 

стучног већа за 

ШРП 

Децембар, март, 

мај 

2.  Анализа резултата симулације 

завршног испита 

Извршена је 

анализа резултата 

симулација 

завршног испита 

према нивоима и 

областима 

Извештај о анализи 

3.  Предлагање мера за 

унапређивање ОВР 

На основу анализе 

резултата 

предложене су 

мере за 

унапеђивање ОВР 

Предлог мера 

4.  
Родитељски састанак ради 

информисања родитеља о 

резултатима њихове деце на 

ОС 

Након 

реализованих 

симулација 

Одржани су 

родитељски 

састанци на којима 

Записници са 

родитељских 

састанака у 

Чланови 

стучног већа за 

ШРП 

Након 

реализованих 

родитељских 

областима 

2.  

Анализа усклађености оцена 

на крају године са 

оствареностима образовних 

стандарда на завршном 

испиту 

Август 

Резултат на 

завршном испиту и 

статистички 

извештаји;просек на 

крају школске год. 

Извештај о анализи 

завршног испита, 

извештај о успеху и 

дисциплини 

Директор, 

педагог,предметн

и наставници 

Септембар 

3.  

Израда акционог плана за 

подизање нивоа успешности 

ученика-израда плана 

програма провере 

остварености образовних 

стандарда из датих предмета 

Педагошки 

колегијум, 

предметни 

наставници 

Август 

Просек на завршном 

испиту је на нивоу 

просека Републике 

Србије 

Извештај о анализи 

завршног испита 

Директор, 

педагог,предметн

и наставници 

Септембар 
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симулацијама завршних 

испита 

су родитељи 

информисани о 

постигнућима 

њихове деце на 

симулацијама 

завршних испита 

Дневницима ОВР састанака 

5.  Имплементација предложених 

мера на унапређивање ОВР 

Наставници из 

чијих се предмета

полаже завршни 

испит 

Током године 

Наставници су у 

току године 

импементирали 

предложене мере 

за унапређивање 

ОВР 

Извештаји 

наставника 
Педагог Децембар, мај 

6.  Израда распореда часова 

припремне наставе 
Децембар 

Наставници су 

израдили план 

припремне наставе 

Распоред  Педагог  Децембар 

7.  

Реализација 20 часова 

припремне наставе из 

предмета из којих се полаже 

завршни испит 

Друго 

полугодиште 

Наставници су 

реализовали 20 

часова припремне 

наставе из свих 

предмета из којих 

се полаже заршни 

испит 

Дневници ОО ОВР Педагог  Јул 

8.  
Мотивисање ученика за 

похађање часова припремне 

наставе 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Друго 

полугодиште 

Повећан број 

ученика који 

похађају часове 

припремне наставе 

из свих предмета 

Евиденција 

присутних 

ученика(дневници) 

Предметни 

наставници,оде

љењске 

старешине 

Јун 
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4. Областпромене: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Развојни циљ 4.1.: Побољшати систем пружања подршке свим ученицима 

 

Задатак 4.1.1.: Пружање подршке ученицима у учењу 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха 
Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  

Информисање и подсећање 

ученика о врстама подршке у 

учењу које пружа школа на 

часовима и путем огласне табле 

за ученике. 

Наставници, 

ОС 
Током године 

Анкета показује да су 

ученици информисани 

о врстама подршке у 

учењу које пружа 

школа 

Анкете ученика 
Психолог, 

педагог 
Током године 

2.  

Анкетирање одељењских 

старешина о врстама сметњи 

које уочавају код својих 

ученика 

Психолог Јул  

Одељењске старешине 

сачиниле су списак 

ученика према 

сметњама  

Извештаји ОС Педагог Јул  

3.  
Укључивање ученика који 

имају слабије оцене у допунску 

наставу 

Наставници Током године 

90% ученика који имају 

проблема у учењу и 

постижу слабије 

резултате похађају 

допунску наставу 

Увид у дневнике 

ОО ОВР 

Тим за 

самовреднова

ње 

Јун 

4.  
На основу анализе успеха 

утврђивање којим ученицима је 

потребна додатна подршка  

Одељењско 

веће 

Класификациони 

периоди  

Одељењско веће је 

предложило ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

Записници са 

одељењских већа 

у дневницима 

ОВР 

Руководиоци 

одељењских 

већа 

Класификациони 

периоди 

5.  Укључивање породице у план 

пружања подршке ученицима 
Родитељи, ОС По потреби 

Евиденција о сарадњи 

са родитељима   

Разговори са 

родитељима, 

анкетирaње 

Педагог По потреби 

6.  
Израда плана подршке ученику 

ОС, Предметни 

наставници 
По потреби 

Израђен план подршке 

ученику 
План подршке Педагог По потреби 

7.  Реализација активности из 

плана подршке ученику 

ОС, Предметни 

наставници 
По потреби 

Ученику је пружена 

подршка према 

израђеном плану 

Праћење 

постигнућа 

ученика 

Педагог По потреби 
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Развојни циљ 4.2.:Развијање  система пружања подршке ученицима из осетљивих група 

 

Задатак 4.2.1.: Примена индивидуализованог приступа и израда ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха 
Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  

Прикупљање различитих 

података од родитеља, 

васпитача, наставника, другова 

ради идентификације ученика 

којима је потребна додатна 

подршка 

Наставници, 

ОС,стручни 

сарадници 

Октобар 
Евиденција разговора, 

упитници, интервјуи 

Увид у 

документацију 
Психолог Октобар 

2.  

Примена индивидуализованог 

приступа и израда ИОП-а за 

ученике из осетљивих група. 

Израда или писање педагошког 

профила 

Наставници, 

ОС 

Октобар-

новембар 

Израђен педагошки 

профил са 

идентификованим 

приоритетним областима и 

потребама за подршком. 

Увид у 

документацију 
Психолог Новембар 

3.  Захтев за процену подршке 

детету Интересорној комисији 

Координатор 

Тима за ИОП 

По 

урађеном 

профилу 

Послат захтев 

интересорној комисији 

Записници са 

састанака Тима за 

ИОП, захтеви 

Психолог 
По урађеном 

профилу 

4.  Процена подршке сваком 

појединачном детету 

Интересорна 

комисија 

У складу са 

послатим 

захтевом 

Извештај и предлог 

интересорне комисије. 

Увид у 

документацију 
Психолог 

По достављању 

извештаја 

5.  
Израда плана индивидуализације 

и  ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка 

Тим за ИОП 
Током 

године 

За све ученике којима је 

потребна додатна подршка  

предвиђене су мере 

индивидуализације или је 

израђен ИОП1 или 

ИОП2.Постојање ставке 

ИОП у дневним 

Увид у досије 

ученика 
Психолог Током године 

8.  Сарадња са релевантим 

институцијама и појединцима 

ОС, Предметни 

наставници 
Током године 

Успешно успостављена 

сарадња са 

институцијама 

Евиденција о 

сарадњи 

Стручни 

сарадници 
Током године 
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припремама 

6.  
Усвајање ИОП-а 

Педагошки 

колегијум 

Током 

године 
Усвојени ИОП-и Записници Психолог Током године 

7.  Сарадња   са  стручним тимом за 

инклузивно образовање 

Наставници, 

ОС 
По потреби 

Записници са састанака 

тима за ИОП 

Записници, 

документација 

наставника 

Психолог Током године 

8.  Сарадња  са родитељима ученика 

који раде по ИОП-у 

Наставници, 

ОС 

Током 

године 

Родитељи ученика који 

раде по ИОП-у укључени 

су у рад школе и  

инфоришу се о свим 

битним питањима о 

напредовању њиговог 

детета 

Разговори са ОС Психолог Током године 

9.  

Организовање радионица за 

родитеље деце којима је 

потребна додатна подршка у 

учењу 

Стручна 

служба, 

одељењске 

старешине, 

тим за ИОП 

Током 

године 
Реализоване радионице 

Извештај стручне 

службе са 

радионица 

Тим за 

инклузију 
Јул 

10.  

Формирање Актива родитеља 

деце из осетљивих група и 

укључивање њиховог 

представника у Савет родитеља 

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља 

Септембар 

Родитељи су у већој мери 

укључени у рад са 

децом;ученици остварују 

циљеве учења у већем 

обиму 

Записник са 

Наставничког већа 

и Савета родитеља 

Директор Октобар 

11.  
Реализовање наставног процеса 

прилагођеног индивидуалним 

потребама ученика 

Наставници 
Током 

године 

Наставници реализују 

наставу адекватну према 

индивидуалним потребама 

ученика 

Увид у припреме , 

посета часовима 
Психолог Током године 

12.  

Наставници примењују знања 

стечена на семинарима из 

области пружања додатне 

подршке у 

образовањуОрганизовање 

стручног семинара за наставнике 

из области“Деца/ученици којима 

је потребна додатна подршка у 

Директор, тим 

за инклузију, 

тим за стручно 

усавршавање 

Током 

године 

Наставници оспособљени 

за индивидуализацију и 

диференцијацију 

наставног процеса 

Увид у припреме 

Директор 

школе,стручна 

служба 

Јул 
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образовању“(Каталог програма 

сталног стручног усавршавања) 

13.  Праћење ефеката извршене 

подршке и евалуација ИОП-а 

Наставници, 

ОС, Тим за 

ИОП 

Током 

године 

Процена степена 

остварености циљева  и 

исхода сваког предмета за 

који се ради ИОП 

Записници, Психолог Током године 

14.  
Израда предлога за наставак 

школовања (прелаз са разредне 

на предметну наставу) 

Наставници, 

Тим за ИОП 

Током 

године 

Израда плана наставка 

школовања у складу са 

оствареним циљевима и 

исходима 

Записници Психолог Током године 

 

 

 

Развојни циљ 4.3.: Промоција здравих стилова живота и заштита здравља ученика и запослених 

 

Задатак 4.2.1.: Примена мера заштите здравља ученика и запослених у току образовно-васпитног процеса у школи 

Р.бр Активност 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха 
Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  Информисање ученика о 

симптомима Корона вируса 

Наставници, 

ОС,стручни 

сарадници 

септембар 

Евиденција разговора, 

записници, ес дневник, 

Панои са информацијама 

Увид у 

документацију-Ес 

дневник, Видно 

постављени 

флајери, панои 

Наставници, 

ОС, Тим за 

Развојно 

планирање 

Септембар-јун 

2.  Едукација ученика о правилима 

хигијенских мера  

Наставници, 

ОС 
септембар 

Евиденција разговора, 

записници, ес дневник, 

Панои са правилима 

прања руку 

Увид у 

документацију-Ес 

дневник, Видно 

постављени 

флајери, панои 

Наставници, 

ОС, Тим за 

Развојно 

планирање 

Током године 

3.  

Информисање родитеља о 

правилима хигијенских мера, 

путем сајта школе, огласних 

табли, разговора .. 

Наставници, 

ОС,стручни 

сарадници 

Током целе 

године 

Сајт, Флајери, евиденција 

са индивидуалних 

разговора и родитељских 

састанака 

Оглашавање 

путем сајта, 

друштвених 

мрежа, огласних 

табли 

Сви 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Током године 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

116

4.  

Информисање школске управе и 

здравствених установа, о 

здравственом стању ученика и 

свих запослених у установи 

Тим за 

извештавање, 

све одељенске 

старешине 

Током 

трајања 

пандемије 

Извештаји на недељном и 

месечном нивоу  

Електронска 

пошта, 

Информациони 

програм Доситеј 

ОС, задужено 

лице  

Сваке недеље 

током трајања 

пандемије 

5.  
Интервенције - збрињавање 

ученика у случају сумње на 

појаву корона вируса у школи 

Дежурни 

наставници, ОС 
По потреби 

Сарадња са здравственим 

установама, родитељима 

Евиденција 

сарадње 

Стручни 

сарадници, тим 

за развојно 

планирање 

По потреби 

 

5. Областапромене: ЕТОС 

 

Развојни циљ 5.2. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

Задатак 5.2.1. Унапређивање сарадње са родитељима и локалном заједницом 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика реализације Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1. 

Израда плана 

активног 

укључивања 

родитеља у живот и 

рад школе. 

Директор,стру

чни сарадници  
Август 

Израђен је 

планактивног 

укључивања 

родитеља у живот и 

рад школе 

Извештај о 

сарaдњи са 

родитељима 

ученика 

Стручни актив 

за ШРП 
Август 

2. 

Анализа реализоване 

сарадње са 

родитељима на 

нивоу одељења и 

предлог мера за 

унапређивање 

сарадње 

Одељењске 

старешине 

На класификадионим 

периодима 

На 

класификационим 

периодима извршена 

је анализа сарадње 

са родитељима и 

предложене су мере 

за њено 

унапређивање  

Извештај о 

сарадњи и 

предлози мера 

Стручни актив 

за ШРП 

На класификационим 

периодима 

3. 

Информисање 

родитеља о 

законским 

прописима, 

стратешким 

документима у 

Директор, 

Одељењске 

старешине 

Током године 

Родитељи су 

упознати са 

најважнијим 

документима у 

образовању 

Записници са 

родитељских 

састанака, Савета 

родитеља, 

Школског одбора 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун  
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образовању, 

Презентација делова 

"Стратегије 

образовања до 2020. 

год. на родитељским 

састанцима и путем 

сајта школе 

4. 

Редовно 

информисање 

родитеља путем 

сајта школе 

Директор, 

Стручни 

сарници, ОС 

Током године 

Функционална 

огласна табла са 

свим важнијим 

дешавањима у 

школи 

Увид у огласну 

таблу 

Стручни актив 

за ШРП 
Током године 

5. 

Сарадња са 

родитељима – 

експертима у 

реализацији програм 

„Професионална 

оријентација на 

преласку у средњу 

школу“ 

Родитељи, ОС Мај 

Родитељи – 

експерти су 

представили своја 

занимања у циљу 

боље професионалне 

оријентације 

ученика 

Извештаји о 

реализовању 

програма 

професионалне 

оријентације 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун  

 

Развојни циљ 5.3. Функционисање система заштите од насиља 

 

Задатак 5.3.1. Организација активности које су директно усмерене на превенцију насиља 

Р.бр Активност Носиоци активности Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  

Изражавање 

видљивог и јасног 

негативног става 

према насиљу на 

часовима редовне 

наставе и 

ваннаствних 

активности 

Ученици и наставници Током године 

Израђени панои, 

флајери, ликовни и 

литерарни радови на 

тему изражавања овог 

става 

Евиденција 

организованих 

манифестација, 

слике, видео 

записи 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун 
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2.  

Организација и 

учешће ученика , 

наставника и 

родитеља, на 

спортским, 

културним 

манифестацијама у 

школи и окружењу. 

Ученици Током године 

50% је у току године 

учествовало је узело 

учешће на 

манифестацијама 

поводом обележавања 

значајних датума 

Извештаји и 

евиденције са 

одржаних 

манифестација 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун 

3.  

Организација онлајн 

предавања за 

родитеље са темама 

које промовишу 

превенцију насиља. 

Стручни сарадници, 

наставници 
Током године 

Велика укљученост 

родитеља у онлајн 

предавања 

Извештаји 

стручних 

сарадника и 

наставника 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун 

4.  

Реализовање 

радионица на 

часовима ОС и 

грађанског васпитања 

са темом - ненасилног 

решавања конфликта 

Стручни сарадници, 

наставници 
Током године 

95% посто ученика је 

узело учешће на 

организованим 

манифестацијама из 

области спорта 

Евиденција 

организованих 

манифестација 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун 

5.  

Учешће родитеља у  

активностима школе 

које су директно 

усмерене на 

превенцију насиља 

Родитељи,одељењске 

старешине 
Током године 

Родитељи укључени у 

разна предавања и 

радионице  

Евиденција 

реализованих 

активности 

Стручни актив 

за ШРП 
Јун 

 

 

 

Задатак 5.3.2. Функционисање мреже за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

Евалуација 

Критеријум 

успеха 

Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  Евидентирање свих 

случајева првог нивоа 

Сви запослени у 

школи.  

Током године Смањивање 

ситуација насиља 

Евиденција 

случајева насиља. 

Тим за заштиту 

од насиља  

Новембар, 

децембар, апшрил 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

119

насиља и предузимање 

мера интервенција у 

складу са Правилником и 

Протоколом за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемариовања.  

и стварање 

безбедне средине 

за све актере у 

школи.  

и јун  

2.  

Редовно сачињавање 

извештаја о насиљу 

током године 

Тим за насиље На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Сачињени 

извештаји 

Анкете, разговори, 

евиденциони 

листови, свеске за 

бележење ситуација, 

планови заштите 

Тим за заштиту 

од насиља 

Јануар, јун 

3.  

Сачињавање планова 

заштите у случајевима 

другог и трећег нивоа 

насиља и предузимање 

мера за кажњавање 

ученика. 

Сви запослени у 

школи.  

Током године Смањивање 

ситуација насиља 

и стварање 

безбедне средине 

за све актере у 

школи.  

Евиденција 

случајева насиља. 

Тим за заштиту 

од насиља  

Новембар, 

децембар, апшрил 

и јун  

4.  

Побољшање 

функционисања мреже за 

решавања насилних 

ситуација у школи. 

Сви запослени у 

школи.  

Током године Смањивање 

ситуација насиља 

и стварање 

безбедне средине 

за све актере у 

школи.  

Евиденција 

случајева насиља. 

Тим за заштиту 

од насиља  

Новембар, 

децембар, апшрил 

и јун  

5.  

Сарадња са 

представнцима Центра за 

социјални рад, МУП-а  , 

Здравственим установама 

на превенцији и 

решавању  ситуација 

насиља. 

ОС, директор, 

стручни 

сарадници, 

родитељи, 

ученици 

По потреби 

Разговори, 

предавања, 

анкетирање 

ученика и 

родитеља .. 

Евиденција сарадње 
Стручни актив за 

ШРП 
Јун 

 

 

6. Област  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ , УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ  И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  
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Развојни циљ 6.2. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 

Задатак 6.2.1. Развијање иницијативе и предузетничког духа  

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 
Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци активности Динамика 

реализације 

1.  

Учествовање у 

акцијама и 

манифестацијама 

организованих у 

лоокалној заједници и 

шире, од стране 

установа културе, 

привреде, спорта, 

науке, уметности.. 

Директор, Дечји 

савез, Тим за 

културну и јавну 

делатност, ОС 

Током године Реализоване 

активности 

Извештај рада 

школе 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

2.  
Укључивати ученике 

у пројекте у оквиру 

Пројектне наставе  

Наставници, 

ученици 

Током године Реализација пројектне 

наставе 

Извештај о 

реализацији 

Пројектне наставе 

Наставници Јун 

3.  

Успостављање 

сарадње школе са 

школом у Милутовцу 

и размена искустава 

Директор, 

Наставници, 

Стручни 

сарадници 

Током године Реализација сарадње Извештај рада 

школе 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

4.  

Праћење сајтова 

потенцијалних 

донатора из области 

образовања 

Директор, Тим за 

пројекте 

Током године Послате апликације 

на конкурсе 

Евиденција 

послатих 

апликација 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

5.  Формирање тима за 

израду пројеката 

Наставничко веће Август Формиран је тим  Тим за 

самовредновање 

Август 

6.  

Аплицирање школе на 

националним, 

регионалним и 

међународним про- 

јектима, стручним 

Директор, Тим за 

пројекте 

Током године Обрасци за конкурс Послати захтеви за 

конкурсе 

Тим за 

самовредновање 

Јун 
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посетама и разменама 

мишљења и искустава 

7.  
Израда пројеката и 

конкурсне 

документације 

Директор, Тим за 

пројекте 

Током године Израђени пројекти Увид у 

документацију 

пројекта 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

8.  Реализација пројекта Директор, Тим По приспећу 

средстава 

Реализовани пројекти Извештај о 

реализацији 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

 

 

Задатак 6.2.2. Реализација пројекта  " Зелена енергија- наша будућност " 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 
Евалуација 

Критеријум успеха Инструменти и 

технике 

Носиоци активности Динамика 

реализације 

1.  

Сарадња са 

удружењем "Младо 

срце"  на пројекту 

уградње соларних 

панела у учионици за 

физику.  

Наставници, 

ученици, 

удружење , 

сарадници са 

Факултета  

Септембар Реализоване 

активности- 

потписана сарадња,  

Извештај рада 

школе 

Тим за 

самовредновање 

Јун 

2.  

Уградња панела, 

едукација ученика о 

значају соларне 

енергије 

Наставници, 

ученици, 

удружење , 

сарадници са 

Факултета 

Септембар- јун Реализована 

предавања, разговори, 

презентације о 

соларној енергији.  

Извештаји Тим за 

самовредновање 

Септембар- 

јун 

3.  

Употреба панела- 

коришћење 

електричне енергије 

добијене претварањем 

из  соларне енергије... 

Наставници, 

ученици 

Септембар- јун Евиденција ,  Извештаји, анкете.. Тим за 

самовредновање 

Септембар- 

јун 

 

 

 

Развојни циљ 6.3. Интернационализација школе - приближавање европском оквиру образовања и  повезивање са Европском унијом 
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Задатак 6.3.1. Укључивање  школе у пројекте и програме Европске уније и размена добре праксе са неком од европских школа 

коришћењем  eTwinninga. 

 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализациј

е 

Евалуација 

Критеријум 

успеха 

Инстру

менти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика реализације 

1. 

Регистровање школена порталу 

eTwinning , Europian comission и др.  

Тим за 

пројекте, 

директор 

Током 

године 

Успешна 

регистрација 

Регистр

ован 

статус 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Јун-август 

2. 

Укључивање чланова Тима за европске 

пројекте у eTwinning, Europian 

comission 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Током 

године 

Апклицира ње Апликац

ио 

ни лист 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Јун -август 

3. 

Коришћење eTwinning и School 

Education Gateway платформе у циљу 

остваривања сарадње са европским 

партнерима 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Током 

године 

Праћење 

конкурса  и 

позива 

Апликац

иони 

лист 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Јун 

4. 

Писање пројеката - за учествовање у 

Еразмус програму 

Тим за писање 

пројеката 

Током 

године 

Урађен 

пројекат 

Послат 

пројекат 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Јун 

5.  

Учествовање наставника и стручних 

сарадника у обукама у партнерској 

школи у иностранству  

Директор, 

Руководиоци 

стручних 

актива 

Током 

године 

Реализоване 

активности 

Извешта

ј рада 

школе 

Тим за 

самовреднова

ње 

Јун 

6. 

Посматрање на радном месту ("job 

shadowing ") 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Посета  Записни

ци 

Тим за 

пројекте, 

самовреднова

ње, директор 

Јун-август  

7. 

Примена стечених знања-менторски рад 

наставника у установи и ван ње 

Директор, Тим 

за пројекте 

Током 

године 

Реализоване 

активности 

Евиденц

ија  

Тим за 

самовреднова

ње 

Јун 

8. 

Вођење евиденције наставника ( 

портфолои, активности на 

међународном 

нивоу) 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

По 

повратку 

Повећан број 

партнерских 

школа ван 

државе, број 

Евиденц

ија 

акативн

ости, 

Тим за 

пројекте, 

самовреднова

ње, директор 

Јун-август 
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 пројеката анализа 

9.  

Размена стечених знања и искуства са 

колегама 

Наставници По 

повратку 

Предавања, 

презентације, 

огледни 

часови 

Евиденц

ија са 

одржани

х 

активно

сти 

Наставничко 

веће, тим 

Јун-август 

 

 

Задатак 6.3.2. Уградња стечених искустава током европске мобилности у образовно васпитни процес 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Динамика 

реализациј

е 

Евалуација 

Критеријум 

успеха 

Инструменти и 

технике 

Носиоци 

активнсоти 

Динамика 

реализације 

1.  

Презентација  и видео приказ за 

наставнике 

у вези са обукама и job shadowingom  

 

Наставници, 

тим за пројекте 

По 

повратку 

Број 

реализованих 

активности 

Евиденције, 

записници, 

дневнициактивност

и 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

2. 

Организовање радионица 

за наставнике и стручне сараднике у 

циљу преношења знања и 

вештина стечених на обуци и job 

shadowingu, 

Наставници, 

тим за пројекте 

По 

повратку 

Број 

реализованих 

активности 

Евиденције, 

записници, 

дневнициактивност

и 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

3. 

Организовање 

радионица за родитеље истим 

поводом,. 

Наставници, 

тим за пројекте 

По 

повратку 

Број 

реализованих 

активности 

Евиденције, 

записници, 

дневнициактивност

и 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

4. 

Укључивање тих 

искустава у наставни процес за што 

већи број наставних 

предмета,  

Наставници, 

тим за пројекте 

По 

повратку 

Број 

реализованих 

активности 

Евиденције, 

записници, 

дневници 

активности 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

5. 

Укључивање нових наставника у Тим 

за европске 

пројекте, 

Наставници Током 

године 

Број нових 

полазника 

Евиденције, 

регистрације 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 
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6. 

Увођење промена у начин 

организовања и управљања 

школом, 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Током 

године 

Број нових 

активности 

Евиденције, 

записници, 

дневници 

активности 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

7, 

Презентација пројекта за наставнике и 

представнике 

локалних и просветних власти на 

регионалном нивоу 

Тим за 

пројекте, 

директор 

Током 

године 

Број 

презентација 

Евиденције, 

записници, 

дневници 

активности 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 

8. 

Презентација пројекта организацијама 

особа са инвалидитетом 

Наставници, 

тим за пројекте 

Током 

године 

Број 

презентација 

Евиденције, 

записници, 

дневници 

активности 

Наставници, 

Тим 

Јун-август 
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3.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

Р.бр. Активности 
Носиоци 

активности 

Динамика 

реализације 

1.  

Расподела задужења између чланова стручног 

актива према Плану развојних активности за 

школску 2020/2021. годину 

директор 

школе 
септембар 

2.  

Прикупљање и обрада података везаних за 

реализацију развоних активности према плану, 

временској динамици и задужењима 

чланови тима 
током 

године 

3.  

Анкетирање ученика о обавештености и 

похађању различитих активности у циљу 

подршке у учењу 

стручни 

сарадници 
октобар 

4.  

Анализа реализованих активности према плану 

евалуације развојних активности за школску 

2020/2021. годину 

чланови тима, 

директор 

школе  

април 

5.  

Израда годишњег извештаја о реализацији 

развојних активности за школску 2019/2020. 

години 

чланови тима, 

директор 

школе 

јун, јул 

6.  
Израда плана развојних активности за школску 

2021/2022. годину 

чланови тима, 

директор 

школе 

август 

7.  
Формирање Тима за наредну школску годину 

директор 

школе 
август 

8.  
Избор руководиоца тима чланови тима август 

 

 

4. ПЛАН СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У  2020/2021. ГОДИНИ 

 

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника усклађен је са развојним планом 

школе, резултатима самовредновања и спољашњег вредновања рада школе.  

 

4.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР  УСТАНОВЕ 

 

ПЛАН ПРЕДАВАЊА И УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

 Наставничко веће 

 

Месец: Програмски садржај Носиоци 

Новембар Предавање: Како  наставу  учинити занимљивом Јасмина Ристић 

Децембар 
Истраживање:  Фактори који утичу  на постигнућа 

ученика  
Наташа Стаменковић 

Март Истраживање: Истицање позитивних примера у школи Јелена Чајетинац 

Април Предавање: Оцењивање у функцији знања Аница Нешић 

Април 
Истраживање: Анализа професионалних намера 

ученика 8. разреда 
Јелена Чајетинац 

Јун 
Предавање: Настава на даљину (предности и 

слабости) 
Славица Радуловић 
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Стручно веће за разредну наставу 

 

 

Стручно веће за природно – техничку групу предмета 
 

 
 

 

Месец:  Програмски садржај Носиоци 

Октобар Угледни час:  Градска насеља 
Јелисавета Стојановић и 

Ђорђе Обрадовић 

Април Теоријско предавање: Правилна исхрана Љиљана Манџукић 
 

 
 

 

Стручно веће за друштвено-језичку групу предмета 
 

 

 

Месец:  Програмски садржај Носиоци 

Мај Угледни час: Џудо, плес врбовог листа Братислав Лазаревић 

Љиљана Манџукић 

Maj Теоријско предавање Слађана Трошић 
 
 

 

 

Стручно усавршавање унутар установе реализоваће и се кроз: 

1. Излагање са стручних усавршавања 

2. Приказ блогова, сајтова, посета, дружтвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја 

3. Публиковање стучних радова, ауторства и коауторства књига, приручника, мултимедијалних 

садржаја, наставних средстава... 

4. Остваривање истраживања које допирноси унапређењу и афирмацији образовно васпитног 

процеса 

5. Писање пројеката 

6. Организовање предавања, трибина, смотри, књижевних сусрета, академија, изложби радова у 

школи, приредба... 

7. Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, концерте, спотске и културне 

манифестације 

8. Координисање рада Ученичког парламента 

9. Рад са студентима и приправницима 

10. Припремање ученика за републичка и међународна такмичења и смотре 

11. Учествовање у организовању општинских, окружних и републичких такмичења 

12. Учешће у раду стучних актива, удружења, подружница, огранака на нивоу општине којиа 

доприносе унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса 

13. Маркетинг школе и  

14. Рад у радним телима и програмима 

 

 

 

 

 

Месец: Програмски садржај Носиоци 

Октобар Теоријско предавање:  Марина Бабић 

Новембар- 

Децембар 
Теоријско предавање:  Биљана Ђурковић 

Март Угледни час: ( дигитална медијска писменост) Виолета Мијаиловић 

Април Угледни час: ( ликовна култура) Љубинка Јовановић 
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4.2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Планирано је стручно усавршавање на следећим семинарима, уколико локална самоуправа 

обезбеди материјална средства: 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

1. „Награда и казна- педагошки избор или нужност“-Удружење Креативни учитељ,К3 

2. „Емоционални аспекти мотивације за школско учење“- К2,П4, кат.бр.8 

3. „Безбедност деце и младих на интернету“, К4,П4 

4. „Дечији цртеж- инструмент правилног развоја и напредовања2-Центар за стручно 

усавршавање Шабац- К3 

5. Оцењивање у функцији учења 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУШТВЕНО- ЈЕЗИЧКУ ГРУПУ 

ПРЕДМЕТА 

1.Емоционални аспекти мотивације за школско учење- К2,П4, кат.бр.8 

2.Успешно управљање одељењем- принципи и примери добре праксе- К2,П4,кат.бр.11 

3.Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима- К3,П4, кат.бр.13 

4.Васпитни проблеми ученика и како их превазићи-К3,П4, КАТ.БР.14 

5.Оцењивање у функцији учења 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ЗА ПРИРОДНО- ТЕХНИЧКУ  ГРУПУ 

ПРЕДМЕТА 

1.Емоционални аспекти мотивације за школско учење- К2,П4, кат.бр.8 

2.Успешно управљање одељењем- принципи и примери добре праксе- К2,П4,кат.бр.11 

3. Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима- К3,П4, кат.бр.13 

4. Васпитни проблеми ученика и како их превазићи-К3,П4, КАТ.БР.14 

5. Оцењивање у функцији учења 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Педагог 

1.“Активно оријентисана настава- методе и технике учења“-кат.бр.411, К2,П3 

2. Оцењивање у функцији учења 

 

Психолог 

1.“Како помоћи ученицима с проблемима у понашању“-кат.бр.31, К3,П4 

2. Оцењивање у функцији учења 

 

И у овој школској години планирамо сарадњу са Центром за стручно усавршавање у Крушевцу. 

 

 

4. 3. ПРОМЕНА ПОЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

а) Активно учешће  ученика у наставном  процесу, 

б) Унапређивање наставне комуникације, кооперативне методе 

в) Рад на медијском и дигиталном описмењавању ученика. 

г) Рад на развијању одговорности ученика кроз дефинисање исхода постигнућа у наставним 

предметима. 
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5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

У складу са основним принципима и циљевима Посебног протокола, као и Протокола 

поступања у установи у одговору на насиље, а на основу анализе стања безбедности, присутности 

различитих облика и интезитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, специфичности 

установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања сачинио је програм заштите ученика од насиља 

злостављања и занемаривања. 

Циљеви програма су да се број инцидентних ситуација у школи смањи у односу на 

претходну школску годину, а када се оне догоде да се прати и реагује према дефинисаним 

процедурама 

Задаци школе којима ће се утицати на остварење циља су: 

• реалзација осмишљених и свеобухватних превентивних активности; 

• подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и запослених за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

• развијање социјалних вештина ученика;    

• јасно дефинисање ко, када и на који начин интервенише и делује у различитим  

инцидентним ситуацијама; 

• сарадња са спољашњом заштитном мрежом у ситуацијама другог и трећег нивоа 

насиља. 

 Програм заштите деце од насиља садржи:  

• превентивне и интервентне активности,  

• одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања 

 

5.1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Идентификација безбедносних ризика у школи 

 Идентификација физичко-техничких  безбедносних ризика дужност је свих запослених. У 

колико уоче било шта што може да угрози безбеност ученика  дужни су да то пријеаве директору 

школе. Идентификација  социо-психолошких безбедносних ризика врши се анкетирањем ученика 

адекватим упитницима. 

Превенција насиља и безбедносних ризика у школи 

У циљу превенција физичко-техничких безбедносних ризика у школи редовно одржавати 

све  факторе (физичке,  техничке, еколошке, здравствено-хигијенске) који утичу на физичку и 

здравствену безбедност ученика и дефинисати и обезбедити ризична места у оквиру школских 

зграда и дворишта. 

Превенција социо-психолошких безбедносних ризика подразумева:  

• информисање свих ученика о правилима понашања ученика у школи, облицима, 

нивоима насиља и начином поступања у одговору на насиље на часовима одељењског 

старешине;  
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• информисање наставног, ваннаставног особља и родитеља са правилима понашања 

ученика у школи, облицима, нивоима насиља,  програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  и  начином поступања у одговору на насиље;  

• успостављање и оглашавање на паноима актуелна правила понашања у одељењу и 

утврђивање последица кршења правила понашања 

• постављање кућног реда у установи и упознавање свих запослених, ученика и родитеља 

о истом  

• појачано дежурство наставника за време одмора, пре и после наставе у просторијама 

школе и школском дворишту и  

• друге активности које су релевантне у односу на број и врсту насиља у школи. 

  

Стални задаци школе у циљу превенције насиља су: 

• разговор са ученицима о различитим облицима, узроцима и последицама насиља кроз  

обавезну наставу и ваннаставне активности;  

• стучно усавршавање запослених  ради повећања компетенција за превентивни рад, 

благовремено препознавање и реаговање на насиље као и рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање стални је задатак 

• активности ученичког парламента и вршњачког тима на заштити од насиља и промоцији 

ненасилне комуникације 

• разноврсна понуда слободних и ваннаставних активности за структурирање слободног 

времена ученика и деце: 

• разноврсна културна понуда у школи (квизови, позоришне представе, школски биоскоп, 

школске приредбе, песнички сусрети, међуодељeњски сусрети) 

• учешће  ученика на разноврсним конкурсима, смотрама и такмичењима у циљу развијања 

креативности и стваралаштва, као и развијању позитивних ставова о себи 

• развијање толеранције на различитости и подршка прихватању особа којима је услед 

социјалне ускраћености,  сметњи у развоју и тешкоћа у учењу потребна додатна образовна 

подршка  

• сарадња школе са локалном заједницом и ширим друштвеним окружењем у развијању 

превентивних програма  

• укључивање и сарадња између свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, 

школски одбор, наставничко веће, представници ученика) 

• реализција излета и екскурзија 

• анализа постојећег програма заштите деце /ученика од насиља у школи, његових резултата 

и давање предлога мера за наредну школску годину.  
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5.2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности 

којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), 

смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих 

мера. 

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава 

или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно 

ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, 

злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или 

родитеља. 

          Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик 

трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или 

где се припрема.  

 

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 на насиље; 

• где се дешава - да ли се дешава у установи или ван ње; 

• ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања; 

• облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 

 На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре. 

 

5.3 ПРОЦЕНА 

 

Редослед поступања у интервенцији 

 

 1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 

прикупљањем информација - директно или индиректно. 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се 

потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. 

Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се 

примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши 

преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ 

пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у 

складу са законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се 

потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, 

злостављање  

и занемаривање. 

 

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у 

установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача 

да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да 

запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити 

помоћ. 
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3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве 

помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) 

обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или 

његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава 

центар за социјални рад. 

 

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница 

на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања 

одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, 

односно ради успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. У 

консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, 

психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не 

могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и 

активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: 

министарство надлежно за послове образовања и васпитања,  надлежну школску управу, центар за 

социјални рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др. 

 

 5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. 

Оперативни план заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију 

другог и трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који 

чине и који су сведоци насиља и злостављања). 

План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и 

колектив, броја учесника и сл. 

План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни рад, рад са 

родитељем, рад са одељенском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, 

а по потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће 

се обезбедити поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу 

друштвену заједницу. Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да 

буду у складу са његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји 

потреба да се, 

осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама детета, 

односно ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће тиму за пружање додатне подршке 

ученицима припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, односно васпитачем, 

психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем, а по 

потреби и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите, када год 

је могуће, установа ће укључити представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког 

парламента, као и децу, односно ученике - учеснике у насиљу и злостављању. 

План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима 

самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне 

организације и службе спроводе активности самостално. 

Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна 

лица, динамика и начини међусобног извештавања. 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, 

организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у 

року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, 

надлежни јавни тужилац, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде 

угрожен најбољи интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор 

учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима 

остварује председник органа управљања. 
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            6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, 

тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 

активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило 

насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте 

предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

 

Интеревенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 
 

 На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, 

наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељењском 

заједницом, групом ученика и индивидуално.  

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су 

последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако 

исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа 

интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.  

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, у сарадњи са 

педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу 

појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће 

васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.  

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, 

здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у 

најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у 

установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију.  

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен 

потребама ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у 

складу са законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, 

установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 

 

Документација, анализа и извештавање 

 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа: 

1) прати остваривање програма заштите установе; 

2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката 

предузетих мера и активности; 

5) анализира стање и извештава. 

Одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу на за то предвиђеним образцима; 

прати и процењује делотворност предузетих мера и активности;  и подноси извештај тиму за 

заштиту на сваком класификационом периоду. Предметни наставници евидентирају случајеве 

насиља који се догоде код њих на часу и када су по распореду дежурни и о том су дужни да у 

најкраћем могућем року обавесте одељењског старешину и предају му евиденциону листу. 

 У случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 

документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, 

предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог школе. Тим 

подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган управљања, савет 

родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и 

доставља се Министарству, односно надлежној школској управи.  

Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и 
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ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа 

обавезан да их достави. Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити 

у складу са законом. 

На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, 

вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције 

и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

5.4. УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ – КО ШТА РАДИ КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА НА 

НАСИЉЕ ИЛИ СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ 

 

Дежурни наставник 

− дежура у складу са распоредом; 

− уочава и пријављује случај насиља; 

− покреће процес заштите ученика (реагује одмах у случају, користећи неку од стратегија; 

− обавештава одељењског старешину о случају; 

− евидентира случај; 

− сарађује са Тимом за заштиту ученика од дискиминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Одељењски старешина 

− уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

− учествује у процесу заштите ученика; 

− разговара са учесницима насиља; 

− информише родитеље и сарађује са њима; 

− по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од дискиминације, насиља, злостављања 

и занемаривања; 

− прати ефекте предузетих мера; 

− евидентира случај и води документацију; 

− извештава Тим за заштиту ученика о случајевима насиља у његовом одељењу на сваком 

класификационом периоду 

− по потреби, комуницира са релевантним установама. 

Тим, психолог, педагог 

− припрема програм заштите; 

− информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

− учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потебних за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања; 
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− предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања; 

−  укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

− прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

− сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

− води и чува документацију; 

− подноси извештај директору два пута годишње. 

 

Помоћно-техничко особље 

− дежура по распореду; 

− прекида насиље; 

− уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

Ученици 

− уочавају случајеве насилног понашања; 

− траже помоћ одраслих; 

− пријављују одељењском старешини; 

− за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

− учествују у мерама заштите.  

 

 

 

5.5.АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Р.б. Активност Носиоци 
Време 

реализације 

1.  

Информисати Наставничко веће, Школски одбор, 

Савет родитеља, родитеље свих ученика и 

ваннаставно особље о Програму заштите ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у 

школској 2020/2021. години,    о  Правилнику   о 

поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства 

личности и Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

Директор,секретар 

школе, координатор 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

Септембар 

2.  Информисање ученике школе о 

1. Правилник о протоколу поступања у установи 
Одељењске старешине Септембар 
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у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање,  

2.Превентивним активностима везане за  

Акциони план, 

3.Правилнику   о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности.   

3.  

Информисање родитеља на родитељским 

састанцима о: 

1. Правилник о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, 

2.Превентивним активностима везане за  

Акциони план  

3.Правилнику   о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

Одељенске старешине, 

родитељи 
Септембар 

4.  

Родитељима ученика првог разреда на 

родитељском састанку подела брошура о 

дигиталном насиљу. Ученици првог разреда и 

њихови родитељи упознаће се са појмом 

дигиталног насиља, као и заштитом на интернету. 

Учитељица, стручни 

сарадници 
Октобар 

5.  

На часовима грађанског васпитања разговор са 

ученицима на тему толеранције, прављење паноа. 

Развијање толеранције према другим расама и 

народностима. 

Наставници грађанског 

васпитања, стручни 

сарадници 

Октобар 

6.  

Одржавање радионице „Другарство је....“ за 

ученике од првог до четвртог разреда, из 

приручника „Еликсир толеранције“. Ученици ће 

научити конструктивно да испоље бес, а да не 

повреде ни себе ни неког другог. 

Учитељи, стручни 

сарадници 
Новембар 

7.  

 Радионице „Шта да радим кад ме нешто дели од 

оног што желим?„ и „Пажљиво са речима“ из 

приручника „Учионица добре воље“. Ученици ће 

налазити позитивне начине за остваривање својих 

жеља и циљева и разумеће „снагу“ вербалних 

порука. 

Учитељи, стручни 

сарадници 
Новембар 

8.  

На часу одељенске заједнице и грађанског 

васпитања разговор на тему  Трговина људима  

(прављене паноа, организовање предавања за 

ученике млађих разреда, ....)  

Учитељ, одељенске 

старешине, стручни 

сарадници 

Новембар 

9.  

Радионице за млађе разреде везане за дигитално 

насиље из приручника „Tagget“: Дигитална 

медијска писменост, Вршњачка и лична 

безбедност и  Мере заштите на друштвеним 

мрежама.. Ученици ће бити оспособљени да 

реагују у случајевима насиља, знаће како да се 

заштите, знаће коме могу да дају личне 

Учитељ, одељенске 

старешине, стручни 

сарадници 

Новембар 
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информације,.... 

10.  

Радионице за старије  разреде везане за дигитално 

насиље из приручника „Tagget“: Налажење и 

идентификовање прихватљивог интернет 

садржаја, Позитивно понашање на интернету, 

Сајбер малтретирање. Ученици ће научити како да 

се понашају на интернету и знаће да се заштите 

уколико буду имали неких проблема.  

Одељенске старешине, 

стручни сарадници, 
Новембар 

11.  
Посета ђака виших разреда ђацима нижег разреда 

Стручна 

служба,учитељи, 

одељенске старешине 

Новембар 

12.  

Информисање ученика о безбедном понашању на 

интернету и анонимног пријављивања 

електронског насиља. Циљ часа је да ученици 

безбедно користе интернет и  уколико имају 

проблема умеју да анонимно да пријаве насиље.  

Наставници информатике Децембар 

13.  

Радионица „Бесометар“ из приручника Учионица 

добре воље. Ова радионица објашњава фазе 

сукоба и осећања која се јављају током фаза, 

ученици ће да науче како да се носе са поменутим 

осећањима.  

Учитељ, стручни 

сарадници 
Фебруар 

14.  

Радионица „Може ли се сукоб спречити“ из 

приручника Учионица добре воље. Кроз ову 

радионицу ученици ће се упознати са различим 

исходима  сукобима и да до сукоба може дођи 

због неразумевања туђих потреба.  

Стручни сарадници , 

наставници 
Фебруар- март 

15.  

Радионица „Кад станем у туђе ципеле“ из 

приручника Учионица добре воље. Ученици ће 

научити како да се уживе у улогу неке друге 

особе.  

Стручни сарадници , 

наставници 

Фебруар- март 

16.  

Одржавање радионице „И бес је део мене“ за 

ученике од првог до четвртог разреда, из 

приручника „Еликсир толеранције“. Циљ 

радионице је конкструктивно испољавање беса. 

Учитељ, стручни 

сарадници 
Март 

17.  

Радионице за млађе разреде везане за дигитално 

насиље из приручника „Tagget“: Вредности, 

правила и реституција, Реаговање у случајевима 

дигиталног насиља, Трагови које остављамо на 

интернету.  Ученици ће бити оспособљени да 

реагују у случајевима дигиталног насиља, знаће 

како да се заштите, знаће коме могу да дају личне 

информације,.... 

Учитељ, стручни 

сарадници 
Март 

18.  

Радионице за старије  разреде везане за дигитално 

насиље из приручника „Tagget“: Приладан онлине 

садржај, Сајбер малтретирање,  Позитивна 

комуникација на интернету. Ученици ће бити 

оспособљени да нађу интернет садржај који је 

њима прилагођен, знаће шта да раде у случају 

дигиталног насиља, умеће позитивно и адекватно 

да се понаша.  

Одељенске старешине, 

стручни сарадници, 
Март 

19.  Радионица „Како сукоб најбоље решити“ из 

приручника Учионица добре воље. Циљ 

Одељенске старешине, 

стручни сарадници, 
Април 
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радионице је налажење најбољег решења из 

конфликтне ситуације.  

20.  На часовима грађанског васпитања гледање филма 

„Посматрачи“ – превенција трговине људима 

Наставници, стручни 

сарадници 
Април 

21.  
На  часовима грађанског васпитања гледање 

филма „Бели анђео“. Филм о добровољном давању 

крви, развија хумане вредности.  

Одељенске старешине, 

стручни сарадници 
Април 

22.  Огранизовање међуодељенских сусрета у 

подручним одељењима у току године.  

Учитељи, одељенске 

старешине,  
октобар - јун 

23.  
Организовање спортских сусрета у току године 

Учитељи, одељенске 

старешине, наставници 

физичког васпитања 

октобар - јун 

24.  Анализа реализованих активности на крају 

школске године 
Чланови тима јун 

 

 

6. ПРОГРАМ ПОСТУПАЊA УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ 

ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 На основу  Правилника  о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности,  а на основу анализе стања 

безбедности, присутности различитих облика и интензитета дискриминаторног понашања, 

специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе Тим 

за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачинио је програм 

поступања установе у случају сумње или утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности. 

Задаци школе којима ће се утицати на остварење циља су: 

• реалзација осмишљених и свеобухватних превентивних активности; 

• подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и запослених за 

препознавање дискриминаторног понашња и вређања угледа, части и достојанства 

личности; 

• развијање социјалних вештина ученика;    

• јасно дефинисање ко, када и на који начин интервенише и делује у различитим  

инцидентним ситуацијама; 

• сарадња са спољашњом заштитном мрежом у ситуацијама другог и трећег нивоа 

насиља. 

Програм поступањa установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности    садржи:  

• превентивне активности у циљу спречавања и смањивања дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности  и  начине праћења ефеката превенције и  

• мере интервенције у случајевима дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности, које процедуре се користе, како су подељене улоге и одговорности.   

 

6.1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Стални задаци школе у циљу превенције дискриминације и дискиминаторног понашања, вређања 

угледа, части или достојанства личности су:  
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• разговор са ученицима о различитим облицима, узроцима и последицама 

дискриминаторног понашања и вређања  кроз  обавезну наставу и ваннаставне активности;  

• информисање наставног, ваннаставног особља и родитеља са правилима понашања ученика 

у школи, облицима, нивоима  дискриминације,  програмом поступањa  установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности и  начином поступања у одговору на дискриминацију и 

дискиминаторно понашање ; 

• стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и 

развијање културе људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење 

стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, 

односно одељењу, стварање инклузивног окружења, препознавање дискриминације и 

целисходно реаговање на дискриминаторно понашање; 

• активности ученичког парламента и вршњачког тима на заштити од дискриминације и 

дискриминаторног понашања, вређања угледа и достојанства личности; 

• разноврсна понуда слободних и ваннаставних активности за структурирање слободног 

времена ученика и деце, 

• разноврсна културна понуда у школи (квизови, позоришне представе, школски биоскоп, 

школске приредбе, песнички сусрети, међуодељeњски сусрети), 

• учешће  ученика на разноврсним конкурсима, смотрама и такмичењима у циљу развијања 

креативности и стваралаштва, као и развијању позитивних ставова о себи, 

• развијање толеранције на различитости и подршка прихватању особа којима је услед 

социјалне ускраћености,  сметњи у развоју и тешкоћа у учењу потребна додатна образовна 

подршка,  

• сарадња школе са локалном заједницом и ширим друштвеним окружењем у развијању 

превентивних програма,  

• укључивање и сарадња између свих кључних носилаца превенције дискриминације и 

дискриминаторног понашања, вређања угледа, части или достојанства личности (савет 

родитеља, школски одбор, наставничко веће, представници ученика), 

• начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима 

програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу 

на: 

(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно 

кривичних пријава; 

(2) распрострањеност различитих облика дискриминације; 

(3) број лица изложених дискриминаторном понашању; 

(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских 

поступака против запослених због дискриминаторног понашања; 

(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању 

промовишу толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности и 

недискриминацију; 

(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и 

др.; 

(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и 

потребе даљег усавршавања; 

• анализа постојећег програма превенције  дискриминације и дискриминаторног понашања, 

вређања угледа, части или достојанства личности у школи, помоћи ће у прављену истог за 

наредну школску годину.  
 

6.2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других 
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облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји 

коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном 

пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима. 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, 

части или достојанства личности зауставља, осигурава безбедност учесника у образовном и 

васпитном процесу (оних који трпе – дискриминисана лица, сведоче или чине – извршиоци 

дискриминације), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате се 

ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, 

када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (дете–дете, ученик–

ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању – запослени; учесник у образовању – родитељ; 

учесник у образовању – треће лице у установи); запосленог (запослени – учесник у образовању, 

запослени–родитељ, запослени–запослени, запослени – треће лице); родитеља (родитељ – учесник 

у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–запослени, родитељ – треће лице); треће лице (треће 

лице – учесник у образовању, треће лице – родитељ, треће лице – запослени; треће лице – треће 

лице). 

Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена, 

предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању прописане Законом и овим 

актом.  

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране 

учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно-

дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору установе у 

време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног 

рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен 

Законом. 

 

Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у образовању 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од 

дискриминаторног понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа 

дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа 

дискриминаторног понашања, у зависности од: 

1) узраст учесника у образовању; 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања; 

3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање;  

4) последица дискриминаторног понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према 

наведеној матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности 

које се предузимају у интервенцији. 

Елементи матрице јесу: 

1) узраст учесника у образовању 
Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: 

лице у односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем 

лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то: 

(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете– дете, 

ученик–ученик, одрасли–одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво; 

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем 

лицу, квалификује се као други ниво; 

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој 

групи, квалификује се као трећи ниво. 
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2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања 
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, 

односно лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској 

припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 

стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за 

заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута поновљено 

понашање лица или групе лица, односно поступање установе, њених органа или тела које је 

засновано на повређивању личних својстава лица или групе лица, а продужена – која се чине у 

дужем временском периоду према истом лицу или групи лица. 

 

3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће 

поступање  
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних 

порука или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са 

сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, 

проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или 

непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење. 

Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, 

односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација 

другог нивоа. 
Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, 

понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања или 

одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација 

трећег нивоа. 

 

4) последица дискриминаторног понашања 
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања 

физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у 

следећи тежи облик дискриминације. 

Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена служба, 

установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, 

јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи и др.) тим за заштиту га увек 

квалификује као трећи ниво дискриминације. 

Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и 

активности. 

 

6.3.ПРОЦЕНА 

 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање 

припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или 

се догодило обавља се прикупљањем информација – директно или индиректно. Циљ проверавања 

информације јесте утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или одбацује 

сумња на дискриминаторско поступање. Током прикупљања информација поштују се принципи 

утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно 

лице – дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео 

записа, уколико установа има електронски надзор над простором, анонимном анкетом учесника у 

образовању и на други начин примерен облику и врсти дискриминаторног понашања. 
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Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом 

детету, директор поступа у складу са Законом. 

У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и 

прати понашање учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту 

предузимају мере и активности за повреду законске забране дискриминације. 

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза 

свих запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника, 

односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири 

учеснике. 

У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање 

зато што је сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити 

помоћ. 

Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, 

затражиће се пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и 

центра за социјални рад. 

Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем 

дискриминације и са дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по 

наставак сукоба, и заједно учесницима и родитељима. 

3)  Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања 

сукоба учесника – детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) 

установа обавештава и позива родитеља на пријављени број контакт телефона. Уколико родитељ 

није доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: 

разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа 

дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и 

спречавања некоординисане акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта, за учесника у 

образовању су: први, други и најтежи – трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да 

би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све релевантне податке, консултује, осим 

директора, одељењског старешину, дежурног наставника, односно васпитача, радника обезбеђења, 

другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за заштиту информише 

родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од дискриминације. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 

околности не могу са сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће 

мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: 

Министарство – школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, 

Повереника и др. 

5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое 

дискриминације. План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од 

нивоа и за све учеснике – дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План 

заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа дискриминације, 

последица по лице и колектив и сл. 

План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и 

ставова који су допринели дискриминаторном понашању – појачан васпитни рад и по интензитету 

примерен повреди законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно 

одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и 

органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити 

поновно укључивање свих учесника у заједницу. Мере и активности се предузимају укључивањем 

учесника у образовању, усклађене са његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту 

процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у 

интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовно-васпитни рад, предложиће тиму 

за пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским 

старешином, односно васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за 
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заштиту), директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и 

службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити представнике 

одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и учеснике у дискриминацији. 

План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима 

самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне 

организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене 

друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног 

извештавања. 

За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним 

органима, организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну школску управу, у 

року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за 

заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи 

интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји 

сумња или је утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију са 

медијима остварује председник органа управљања. 

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски 

старешина, васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере 

успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. Установа прати понашање 

учесника у образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и 

оних који су индиректно били укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте 

предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације 

дискриминаторно понашање запосленог припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је: 

1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање о 

дискриминаторном понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и позивањем 

помоћи. 

2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у 

образовању. 

3) Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно одељењског 

старешине одвија се паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са 

најминималнијим временским размацима. 

4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се 

прикупљају информације о дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних 

чињеница предузимају мере у складу са Законом. Тим за заштиту предузима мере и активности у 

односу на дискриминисано лице, односно лица – учесника у образовању. 

5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних 

чињеница за доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у 

образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби обавља консултације са 

одговарајућим стручњацима и установама и укључује надлежне службе. Одељењски старешина, 

односно васпитач у сарадњи са тимом, информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад 

или план заштите.  

6) Обавештавање Министарства – надлежне школске управе, од стране директора 

установе у року од 24 сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању 

запосленог према учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница покреће и води 

дисциплински поступак, у складу са Законом. 

7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и 

сведоку–учеснику у образовању врши се континуирано.  

У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, 

кораци су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту може да 
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предложи план заштите учесника у образовању и активности у вези са едукацијом родитеља, 

односног трећег лица које није запослено у установи. 

Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује 

Министарству. Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у сарадњи са просветним 

саветником, утврђује чињенице о поступању установе и њених органа о обезбеђивању заштите 

учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

као и од понашања које вређа углед, част и достојанство, а у складу са Законом, посебним 

законом, Правилником, Правилником о Протоколу и овим актом. О утврђеним чињеницама, 

односно наложеним мерама и роковима за отклањање неправилности и недостатака, просветни 

инспектор обавештава орган управљања установе и министра. Уколико постоји сумња да је 

учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај, односно да је повређена забрана 

дискриминације, насиља злостављања и занемаривања, просветни инспектор подноси пријаву, 

односно захтев надлежном органу. 

 

Документација, анализа и извештавање 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа: 

1) прати остваривање програма заштите установе; 

2) евидентира све случајеве дискриминације у установи; 

3) прати остваривање конкретних планова заштите; 

4) анализира стање и извештава. 

           Стручна служба у сарадњи са тимом за заштиту  бележи реализоване превентивне  

активности у току године.  

Одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу на за то предвиђеним образцима; 

прати и процењује делотворност предузетих мера и активности;  и подноси извештај тиму за 

заштиту на сваком класификационом периоду. Предметни наставници евидентирају случајеве  

дискриминације  и дискиминаторног понашања који се догоде код њих на часу и када су по 

распореду дежурни и о том су дужни да у најкраћем могућем року обавесте одељењског 

старешину и предају му евиденциону листу. 

 У случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 

документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, 

предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог школе. Стручна 

служба у сарадњи са одељенским старешином или учитељем прави план заштите за ученика.  

Извештај о програму поступањa установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности је саставни део Годишњег план 

рада. 

 Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима учесника у образовању у 

складу да прописима којима се уређује заштита података о личности. 

На основу анализа стања, праћења дискриминације, вредновања квалитета и ефикасности 

предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу 

политику заштите од дискриминације учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих 

лица. 

 

6.4.УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ – КО ШТА РАДИ КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА ИЛИ  СЕ 

ДОГОДИЛО  ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ И  ВРЕЂАЊЕ УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА  ЛИЧНОСТИ 

 

Дежурни наставник 

− дежура у складу са распоредом; 
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− уочава и пријављује случај дискриминаторног понашања; 

− покреће процес заштите ученика (реагује одмах у случају дискриминације,  користећи неку 

од стратегија; 

− обавештава одељењског старешину о случају; 

− евидентира случај; 

− сарађује са Тимом за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и 

занемаривања 

Одељењски старешина 

− уочава случајеве дискриминације, вређања и угледа части  и реагује одмах; 

− учествује у процесу заштите ученика; 

− разговара са учесницима догађаја; 

− информише родитеље и сарађује са њима; 

− по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања 

и занемаривања ; 

− прати ефекте предузетих мера; 

− евидентира случај и води документацију; 

− извештава Тим за заштиту ученика о случајевима дискриминације, вређања угледа, части и 

достојанства личности у његовом одељењу на сваком класификационом периоду; 

− по потреби, комуницира са релевантним установама. 

Тим, психолог, педагог 

− припрема програм заштите; 

− информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

− учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

дискриминације, вређања угледа, части и достојанства личности; 

− предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

дискриминације  и вређања угледа, части и достојанства личности ; 

− укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

− прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

− сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од дискриминације  и вређања угледа, части и 

достојанства личности; 

− води и чува документацију; 
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− подноси извештај директору два пута годишње. 

Помоћно-техничко особље 

− дежура по распореду; 

− прекида ситуацију дискриминације, вређања угледа, части и достојанства личности; 

− уочава и пријављује случајеве дискриминације, вређања угледа, части и достојанства 

личности . 

Ученици 

− уочавају ситуације дискриминације, вређања угледа, части и достојанства личности ; 

− траже помоћ одраслих; 

− пријављују одељењском старешини; 

− за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

− учествују у мерама заштите 

 

6.5.АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ У 

ШКОЛСКОЈ 2020-2021.ГОДИНИ 

Р.б. Активност Носиоци 
Време 

реализације 

1.  

Информисати Наставничко веће, Школски одбор, 

Савет родитеља, родитеље свих ученика и 

ваннаставно особље о Програму заштите ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у 

школској 2020/2021. години,  Правилнику   о 

поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства 

личности и Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

Директор,секретар 

школе, координатор 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

Септембар 

2.  

Информисање ученике школе о 

1. Правилнику  о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање,  

2.Превентивним активностима везане за  

Акциони план  

3.Правилнику   о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности   

Одељењске старешине Септембар 

3.  

Информисање родитеља на родитељским 

састанцима о: 

1. Правилник о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, 

2.Превентивним активностима везане за  

Акциони план  

3.Правилнику   о поступању установе у случају 

Одељенске старешине, 

родитељи 
Септембар 
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сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

4.  
Пројекција филма „Не газите туђе снове“ о 

промоцији хуманих вредности  на часу  

грађанског васпитања за ученике старијих разреда.  

Наставници грађанског 

васпитања 
Октобар 

5.  

На часовима грађанског васпитања и часовима 

одељенске заједнице разговор са ученицима на 

тему толеранције, узајманог поштовања и 

уважавања личности.  

Наставници грађанског 

васпитања, стручни 

сарадници 

Октобар 

6.  

Одржавање радионица „Предрасуде и стереотипи“ 

из приручника Права детета у образовном систему 

ће се одржати на часовима грађанског васпитања 

или часу одељењског старешине.  

Наставници грађанског 

васпитања, стручни 

сарадници 

Октобар 

7.  

Одржавање радионице „Моје врелине“ за ученике 

од трећег и четвртог разреда, из приручника 

„Еликсир толеранције“. Радионица ће помоћи 

оснаживању индивидуалности  ученика уз 

наглашавање сличности међу њима. Ученици ће 

научити да поштују себе и друге личности у 

окружењу.  

Учитељи, стручни 

сарадници 
Новембар 

8.  
На часовима грађанског васпитања разговор са 

ученицима на тему развијање толеранције према 

другим расама и народностима. 

Учитељ, наставници, 

стручни сарадници 
Новембар 

9.  

Радионица  „Дискиминација“ из приручника 

Права детета у образовном систему ће се одржати 

на часовима грађанског васпитања или часу 

одељењске заједнице. 

одељењске старешине, 

наставници грађанског 

васпитања, стручни 

сарадници 

Новембар 

10.  

На ђачком парламенту ученици ће се бавити 

разним темама везаним за дискиминацију и 

заштиту од дискмининације (прављење паноа, 

држање предавања или презентација другим 

ученицима, ...) 

Одељенске старешине, 

стручни сарадници, 

Новембар - 

Март 

11.  

Радионица „Може ли се сукоб спречити“ из 

приручника Учионица добре воље. Кроз ову 

радионицу ученици ће се упознати са различитим 

исходима  сукоба и да до сукоба може дођи због 

неразумевања туђих потреба.  

Одељењсте старешине, 

стручни сарадници , 

наставници 

Фебруар 

12.  

Одржавање радионице „Разлике између раса и 

другарство“ за ученике од првог до четвртог 

разреда, из приручника „Еликсир толеранције“. 

Ученици ће научити да поштују друге ученике, 

без обзира на боју коже и различиту културу.  

Учитељ, стручни 

сарадници 
Март 

13.  

Истраживање: Истицање позитивних примера у 

школи. Ученици ће радити анкету везану за своје 

позитивно понашање тј истицање ситуације у 

којима су помогли другу или другарици, 

родитељима. Циљ ове радионице је развијање 

емпатије према другим ученицима.  

Стручни сарадници , 

наставници 
Март 
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14.  

Радионица „Помозите,  ми шта да радим другови 

ме одбацују“ из приручника Учионица добре 

воље. Кроз ову радионицу ученици ће научити да 

не одбацују једни друге, научиће стратегије за 

реаговања у случајевима када су одбачени или 

када су нападачи.  

Одељенске старешине, 

стручни сарадници 
Април 

15.  

Одржавање радионице „Расне разлике и 

другарство“ за ученике трећег и четвртог разреда, 

из приручника „Еликсир толеранције“. Кроз ову 

радионицу ученици ће да науче да поштују људе 

без обзира на боју коже и различите културе. 

Учитељ, стручни 

сарадници 
Април 

16.  
Стручно усавршавање наставника у области 

превенције насиља, семинар „Саветодавни рад са 

децом, адолесцентима и родитељима" 

Наставници, учитељи 

по 

прибављању 

новчаних 

средстава 

 

 

6.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020-                                                                                                                  

2021 ГОДИИ 

   

Р.бр. Активности Носиоци Динамика 

1.  Информисање Наставничког већа, Школсог 

одбора, Савета родитеља, родитеље свих 

ученика и ваннаставно особље о Програму 

заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања  у школској 2020/2021. години и  

Програму превенције дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности, као и новом 

Правилнику о протоколу поступању у установи 

у одговору на насиља, злоствљање и 

занемаривање 

Директор,секретар 

школе, координатор 

тима за заштиту 

ученика од насиља 

Септембар 

2.  Информисање ученика о Правилима понашања 

ученика у школи као и последицама кршења 

правила, као и успостављање одговорности у 

ситуацијама динасиља.  

Чланови тима за 

насиље, одељењске 

старешине, учитељи 

Септембар 

3.  Сачињавање акционог плана за дискриминацију, 

насиље, злостављање и занемаривање за следећу 

школску годину 

Чланови тима за 

насиље 

јул 

4.  Анализа насилних ситуација првог, другог и 

трећег нивоа у току године 

Чланови тима за 

насиље 

На тромесечју и 

на крају 

полугодишта 

5.  Сарадња са Ученичким парламентом Чланови тима за 

насиље 

Током године 

6.  Сачињавање плана заштите за ученике, који 

имају проблема у понашању  

Чланови тима за 

насиље 

По потреби 

7.  Сарадња са спошањом заштитином  мрежом у 

случајевима другог  и трећег нивоа насиља  

Представници 

спољашне мреже,  

Чланови тима за 

насиље 

По потреби 
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Задаци тима  који ће помоћи у остваривању заштите од насиља су следећи:  

 
 

 

7.АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
 

 Руководиоц тима Особа за информисање Чланови за пружање 

психосоцијалне помоћи 

Носиоци директор секретар психолог и педагог 

Корисници 

интервенције 

ученици, запослени ученици, запослени, 

родитељи, медији, 

Савет родитеља, 

Школски одбор,  

ученици, родитељи, 

запослени 

Задаци планирање, 

организација, праћење 

и евалуација након 

кризног догађаја 

прикупља 

информације, 

проверава, 

селекционише и 

дистрибуира 

информације 

процењује и прати 

психолошко стање и 

потребе чланова 

институције. Процењује 

потребу  ангажовања 

мобилног тима 

Временска 

динамика 

одмах по сазнавању 

проверених 

информација 

интервенција током 

кризне ситуације 

 

Спровођење акционог плана 

 

Чланови Тима израдили су Акциони план за кризне интервенције за школску 2020/2021.  

годину. За његово спровођење је задужен је Директор школе као руководиоц Тима. 
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VI ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ  

 
1. ПЛАНОВИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

 

Унапређивање материјално техничких услова за рад школе: 
 

• Изградња фискултурне сале 

• Радови на санацији крова и уградњи олука и громобрана, школе у Оџацима. 

• Санација мокрих чворова у  Дубљу.  

• Наставак радова на уређењу школских дворишта и  спортских терена школа у 

подручним одељењима. 

• Уградња соларних панела на објекту матичне школе- учионица за физику и хемију. 

• Еколошко уређење школске средине и реализација еколошких активности- пројекат 

ЕКО школе. 

• Конкурисање код донатора у циљу реализације готових Пројеката - Министарство 

просвете, амбасаде, Министарство правде. 

 

                 Унапређивање васпитно-образовног рада школе : 

 

• Оставаривање Развојног плана школе и стварање услова за индивидуалан развој и 

напредовање сваког ученика, 

• Примена мера за заштиту здравља ученика и запослених за време пандемије Ковид 

19. 

• Подизање квалитета наставног процеса употребом дигиталних уџбеника и радом у 

дигиталној учионици.  

• Развој предметних и међупредметних компетенција  

• Примена исхода и  образовних стандарда у наставном процесу и праћење 

остварености истих. 

• Пружање подршке ученицима са сметњама у развоју , инидивидуализованом 

наставом и израдом  Индивидуалних образовних планова, 

• Унапређивање квалитета наставног процеса применом индивидуализованог и 

диференцираног приступа ученицима. 

• Модернизација наставе уз употребу савремених мултимедијалних средстава . 
• Наставак активности из пројекта "Сарадњом до знања" , организацијом угледних 

часова , чсова тематске наставе и корелације  

• Самовредновање свих области рада школе.  
• Унапређивање наставе, које  доприноси стицању функционалних знања ученика, усвајања 

вредности, развијању вештина и компетенција. 

• Вредновање  у функцији даљег учења. 

• Подстицање даровитих ученика, 
• Промоција и подржавање резултата ученика и наставника. 

• Континуирана припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита. 
• Остваривање образовних стандарда на завршном испиту 

• Подржавање иницијативе и развијање предузетничког духа код ученика. 

• Стручно усавршавање запослених. 

• Размена примера добре праксе између наставника. 

• Унапређивање сарадње школе са родитељима ученика у циљу заједничког деловања и 

решавања  

• Превентивног деловање на ученике- кроз васпитни програм школе.  

• Рад на заштити деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно васпитним установама, 
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• Трајни задатак на повећању безбедности и сигурности у школи.  

• Сарадња са министарством просвете, школском управом, локалном самоуправом, 

месним заједницама и институцијама локалне заједнице.  

• Организација културно просветних и спортских активности, и учешће у 

организованим манифестацијама у локалу и шире,  у циљу подстицања здравих 

стилова живота ученика.   

•  Интернационализација школе - приближавање европском оквиру образовања и  

повезивање са Европском унијом. 

• Наставак Пројекта Ерасмус плус- у сарадњи са школама из Румуније и Северне 

Македоније , Темпус фондације. 

 

 

2. ПЛАН НАБАВКЕ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 

 

Школа ће затражити материјалну помоћ донаторима ради набавке општих наставних средстава и 

средстава за поједине наставне предмете. Потраживања су у складу са Нормативом опремљености 

наставних средстава. Зависно од исхода потражене помоћи, школа ће према постојећим 

финансијским средствима  која су иначе скромна, обезбедити набавку: 

 

Физичко васпитање – Попина 

1. Један двовисински разбој 

2. Пет струњача 

3. Једна сунђераста струњача 

4. Козлић 

5. Мрежа за одбојку 

6. Дрвени чуњеви  

7. Лопте 

 

Физика 

1. Једна дигитална вага 

2. Један ласер и једна батеријска лампа 

 

Биологија  

1. Микроскопски зоолошки и биолошки 

препарати – завод за уџбенике и 

наставна средства 

 

Српски језик                                                                      

1. Романи следећих аутора (по избору): 

Милован Витезовић 

Драган Лукић 

Весна Алексић 

 

Оџаци  

         1. Вијаче 

         2. Обручи 

         3. Чуњеви 

 

Енглески језик 

1. Један Cd/Mp3 плејера (за подручна 

одељења Стублица, Дубље, 

Брезовица) 

 

Ликовна култура 

1. Дванаест штафелаја (пољски 

сликарски штафелај) 

 

 

Брезовица                                                                                                                                

1. Једна фудбалска лопта                                  

2. Вијаче 

3. Обручи 

4. Чуњеви 

5. Шестар и лењир 

6. Графофолије 

 

Стублица 

1. Струњача 

2. Фудбалска лопта 

 

Дубље 

1. Једна фудбалска лопта                                                        

2. Вијаче 

3. Обручи 

4. Чуњеви 

5. Шестар и лењир 

6. Графофолије 
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3. КОРЕКТИВНИ-ПЕДАГОШКИ РАД  И ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ 
 

 Инклузија у образовању је процес који тежи да промени и прилагоди школу потребама и 

могућностима сваког детета као и да пружи једнаку прилику свима, уз флексибилност у 

задовољењу специфичних образовних и ширих  друштвених потребама све школске деце. Врши 

се прилагођавање наставних метода и техника, индивидуализују се програми, прилагођавају 

наставни садржаји и технике коминикације у складу са потребама деце. Инклузиван приступ 

подразумева да су сва деца   укључена у најближу редовну школу, која је спремна да одговори на 

њихове потребе. Деца са тешкоћама у развоју су интегрални део свог разреда, прихваћена и 

поштована. Осим образовања, инклузија подразумева и квалитетну социјалну интеракцију са 

вршњацима, уз потребну подршку. Према томе, инклузија се не бави само учењем наставних 

садржаја, већ успешним укључивањем у друштво у целини. Инклузија сама по себи не 

подразумева изједначавање свих људи, него уважавањем различитости сваког појединца. 

Уколико се задовоље потребе сваког појединца прилагођавањем средине онда нема потрбе да се 

таква особа сматра другачијом, нити да има посебне потребе. Постизање тог циља је основна  

идеја инклузије.   

 Школа је дужна да овим ученицима обезбеди оптималне услове и помоћ да могу пратити 

редовну наставу. Ти специјални услови, које свака школа може да обезбеди оваквој деци су:  

 а) За децу са ошећењима вида специјални услови су: преместити га у прву клупу, ближе 

табли; поставити га тако да му извор природне светлости пада са леве стране; да седи ближе 

прозору како би му већа количина светлости падала на радно место; да му се одобри да за писање 

користи фломастере; да може користити свеску са широким линијама и у њима писати слова и 

бројеве; да по потреби у читању нормалног текста користи лупу или друга помагала; да се више 

служи аудитивним него визуелним средствима приликом учења у школи и код куће итд. 

 б) За децу са ошећеним слухом специјални услови су: да се преместе у прву клупу како би 

боље чули наставника; да у учионици буде већа тишина, тако да се увек само један глас чује- глас 

наставника или ученика; да се у настави користи више визуелним средствима; да им се обезбеди 

слушни апарат по препоруци лекара; да им се обезбеди индивидуални логопедски третман у циљу 

исправљања ошећених гласова или да се са њима изводе вежбе слушног опажања итд. 

 в) За децу са поремећајима говора и гласа обезбедити индивидуални или групни 

логопедски третман. 

 г) За децу са хроничним обољењима и телесним оштећењима специјални услови су: 

адаптација места за седење и школски рад у учионици; уклањање или ублажавање архитектонских 

баријера како би се телесно инвалидном ученику омогућио лакши приступ школској згради и 

кретање у школским просторијама; обезбеђивање посебних помагала за индивидуални рад ( на 

пример: држачи за књиге, коришћење писаће машине итд.); редован лекарски преглед како би 

наставници који са њима раде могли да воде рачуна о коришћењу помагала, редовном узимању 

лекова, исхрани итд. 

 д) За ученике са специфичним интелектуалним сметњама и тешкоћама у учењу и са 

поремећајима у друштвеном понашању није могуће прописати посебан програм васпитно- 

образовног рада из разлога што нису унапред познате врсте и интензитет тих сметњи и тешкоћа. 

Тек на основу утврђеног стања могуће је редуцирати захтеве који се ученицима постављају у вези 

са остваривањем програма. 

 Ове програме остварују: наставници, педагог, психолог, дефектолог и други сарадници ван 

школе. 

 Идентификацију и одређивање третмана вршиће се тимски (педагог, психолог и по потреби 

наставници и други сарадници). 

 Лакше сметње у говору отклањаће наставници разредне наставе и наставници српског 

језика на часовима редовне и допунске наставе. Са ученицима који имају сметње у социјалном и 

емоционалном развоју, лакше интелектуалне сметње и поремећене односе у породици радиће 

педагог и психолог у оквиру корективно- педагошког рада и саветодавног рада. Са ученицима који 

имају лакша телесна оштећења и хронична обољења радиће наставници разредне наставе, 

наставник физичког васпитања према могућностима.  
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 Педагог и психолог  ће радити тимски и индивидуално на развијању самопоуздања и 

радних навика код ученика и пружању помоћи у остваривању што бољих наставних резултата.  

 Евиденцију о корективно- педагошком и  раду по ИОП-у водиће педагог,  психолог и 

одељенске старешине. Сви носиоци у својим плановима разрадиће обим и садржај рада, глобално 

и оперативно планирати активности рада. 

 

3.1. ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА ПРЕМА ВРСТАМА СМЕТЊИ 

 

 

 

 

 

 ВРСТЕ СМЕТЊИ РАЗРЕД Носиоци 

I II III IV V VI VII VIII Укупно  

1. Ученици са тешкоћама 

у учењу 

    3 1  5 9 Стр. сарадници, 

наставници 

2. Ученици са порем.у 

социо-емоционалном  

развоју 

    1   2 3 Стр. сарадници, 

наставници 

3. Ученици са 

поремећеним односима 

у породици 

       1 1 ОС,стр. 

сарадници 

4. Ученици са тешкоћ. у 

савлађивању  читања 

    7 1 3 2 15 Стр. сарадници, 

Наставници 

5. Ученици са тешк. у 

савлађивању писања 

    5 2 3 2 12 Стр. сарадници, 

наставн. 

6. Ученици са већим тел. 

ошт. и хр. обољ. 

     1   1 Наст.физ. 

васпитања 

7. Ученици са лакш. 

оштећењима вида 

  1 1 2 1 2  7 Стр. сарадници, 

наставници 

8. Ученици са лакш. 

оштећењима.слуха 

    1    1 Стр. сарадници, 

наставници 

9. Ученици са непра-

вилним изговором 

гласова 

6 7 6 14 3 1 1 2 40 Стр. сарадници, 

наставници 

10. Муцање, неразговетан 

говор 

   2   4  6 Стр. сарадници, 

наставници 

11. Сметње у интелектуалном 

развоју 
    2    2 Наставници  

педа.псих 

12. Вишеструке сметње     2    2 ОС,стр. 

сарадници 

13. Сметње у понашању     1    1 ОС,стр. 

сарадници, 

наставници 

14. Епилепсија        2 2 наставници 

15. Занемарена деца        1 1 ОС,стр. 

сарадници 

16. Деца из непотпуних 

породица 
 3  2 2 4 3 2 16 ОС,стр. 

сарадници 

 УКУПНО 6 10 7 19 29 11 16 19 150  
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3.2.ТАБЕЛА СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ ПО ИНДВИДУАЛНО 

ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ 

 

Разред ИОП1 Девојчица ИОП2 Девојчица 

V 1 1 2 1 

VII     

VIII 1 -   

Укупно 2 1 2 1 

 

 

3.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ  

 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЦИЉ: помоћ ученицима који се суочавају са 

развојним и здравственим тешкоћама у овладавању школским градивом, адаптацији и социјализацији, 

очувању и развијању потенцијала 

Задатак Активности Носиоци 

активности 

Време 

1.Идентификација ученика 

који се суочавају са 

развојним и здравственим 

тешкоћама. 

Примена батерије тестова, интервју са 

родитељима, разговор са учеником, 

опсервација понашања 

Стручни 

сарадници 

IX, по 

потреби 

2.Сарадња са породицом, 

мотивисање породице и 

стварање позитивне 

атмосфере поверења и 

сарадње.  

Разговор, суочавање са проблемом, 

пружање подршке, разумевања и 

емпатије у прихватању и превладавању 

проблема, саветодавни и консултативни 

рад.  Психоедукативни рад са 

родитељима 

Инклузивни 

тим 

IX- VI 

3.Израда педагошког 

профила ученика, израда 

ИОП-а за  ученике 

Утврђивање чињеница о начину учења, 

социјалним вештинама, 

комуникацијским вештинама, 

самосталности ученика, утицају 

спољашњег окружења на учење, 

идентификовање приоритетне области у 

којој је потребна образовна подршка 

Инклузивни 

тим, 

родитељи, 

наставници 

IX, XI, 

по 

потреби 

4.Пружање подршке 

наставницима и ученицима 

у раду 

Прилагођавање метода и  материјала Стручни 

сарадници 

по 

потреби 

5.Креирање атмосфере 

толеранције, сарадње и 

прихватања различитости у 

друштву  

ЧOЗ, родитељски састанци, 

индивидуални разговори 

Стручни 

сарадници  

током 

године 

6.Сарадња са надлежним 

институцијама  

Конслутација са Центром за социјални 

рад и здравственим установама 

Инклузивни 

тим, 

породица 

током 

године 

7.Праћење напредовања 

ученика који уче по ИОП-у 

Анализа постигнућа ученика у складу са 

постављеним индивидуалним 

образовним стандардима, циљевима и 

Инклузивни 

тим, 

наставници 

током 

године 
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задацима 

8.Израда плана за наредну 

школску годину 

Анализа план за текућу школску годину 

и доношење новог плана 

Инклузивни 

тим 

VI, VIII 
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4. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

  I  Циљ васпитног рада 

 

 Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања , складан развој личности и прирпема за живот и даље 

опште стручно образовање и васпитање. 

 Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и умења и стваралачког коришћења слободног 

времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравња и заштите природе и 

човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости , патриотизма и других етичких својстава личности. Васпитање за хумане и културне 

односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развирање потреба за културом и очување 

културног наслеђа и стицање основних знања о лепом понашању у свим приликама. 
 

  II Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи 

 

ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ И 

САДРЖАЈИ 

ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

1. Прилагођава 

ње ученика на школу 

и учешће у школским 

активностима 

редовна настава Информисање ученика о наставним садржајима за 

текућу школску годину 

I-VIII ОС информисање IX 

  Глобално и оперативно планирање, дневно 

припремање предви|ају васпитно осмишљене 

садржаје, облике и методе рада у настави 

  планирање током 

године 

 радни послови и 

задаци ОС 

Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину  ОС информисање 

 

IX-X 

  Упознавање ученика са режимом живота и рада у 

школи 

I ОС, стручни 

сарадници 

  

  Прикупљање потребних података о ученику I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

сарадња са 

родитељима, 

лекаром, 

стручним сарад 

 

 ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

 радни послови и 

задаци ОС 

Организовање учења, игре и рада I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

 током 

године 

  Учешће у изради правила понашања ученика у 

школи и ван ње 

I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

избор прелога  
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 сарадња са 

родитељима 

Упознавање родитеља, породичног амбијента и 

прикупљање података неопходних за сарадњу 

I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

упознавање 

породице ученика 

у току 

Иполуго

дишта 

  Информисање родитеља о њиховим  правима и 

обавезама  и очекивањима у току школовања 

њиховог детета 

I-VIII ОС 

 

сарадња током 

године 

  Информисање родитеља о правилима 

организације рада школе, школским календаром и 

програмом рада ОЗ 

I-VIII ОС  IX 

 рад у стручним 

органима 

Учешће у изради годишњег плана рада школе I-VIII ОС, наставници, 

комисија 

планирање VI, VIII 

IX 

  Израда програма ОС I-VIII    

  Остваривање увида у редовност похађања наставе I-VIII ОС праћење током 

године 

  Планирање, вођење и извештавање о раду 

одељенских  већа 

I-VIII ОС  према 

плану 

2. Подстицање 

личног развоја 

радни послови и 

задаци ОС 

Систематично бележење података о развоју и 

школском напредовању ученика - према првом 

разв. Циљу 

I-VIII ОС праћење и 

евидентирање 

током 

године 

  Брига о здравственом стању и физичком развоју 

ученика 

I-VIII Ос, наставник фзв, 

лекар 

 према 

плану 

  Интензивна сарадња са стручном службом  ради 

подстицања напредовања даровитих ради бриге о 

ученицима који заостају у учењу и развоју 

I-VIII ОС, стручни 

сарадници, 

наставници 

сарадња током 

године 

  Иницирање корективног рада са ученицима I-VIII Ос, стручни 

сарадници, локопед 

корективни рад током 

године 

 ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

  Израда анализе успеха ученика  ОС, стручни 

сарадници,дире 

  

 

 

 

 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

Избор оптималних  метода, облика и средстава 

рада (активно учење) у циљу усвајања знања 

неопходних за васпитни рад (усвајање одређених 

облика и начина понашања ученика) 

 наставници планирање током 

године 

 сарадња са 

родитељима 

Организовање родитељских састанака I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

информисање и 

сарадња 

према 

плану 

  Упућивање родитеља у педагошко психолошко 

образовање 

Мишљење родитеља о раду школе 

 

I-VIII педагог, психолог, 

наставници 

групни разгов. 

индивидуални 

контакти 

анкета 

Према 

плану 

 

I полуг. 
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  Посећивање породица ученика I-VIII ОС посете током 

године 

  Учешће родитеља у организовању : слободних 

активности, ДКР, организације програма 

школских свечаности и спортских активности 

I-VIII ОС, стручни 

сарадници, 

директор, 

наставници 

сарадња током 

године 

 рад у стручним 

органима 

Брига и решавање ситуације оптерећености 

ученика 

I-VIII педагог, психолог праћење таоком 

године 

  Сарадња са наставницима  у избору ученика за 

такмичење 

I-VIII педагог, психолог, 

директор 

сарадња прво 

полугод. 

  У чешће у идентификацији ученика за додатни  и 

допунски рад 

I-VIII педагог, психолог, 

директор 

сарадња IX 

 слободне 

активности 

Самостално опредељивање ученика за секције у 

односу на способности и интересовања 

 

 

 

 

 ОС , наставници  IX,X 

 ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

  Активности еколошке, биолошке, моделарске, 

ликовне и других секција у остваривању идеја 

конкурса 

IV-VIII   током 

године 

  Припремање ученика за учешће на организованим 

јавним манифестацијама, приредбама, квизовима 

знања, спортским и другим такмичењима, 

вечерима поезије, изложбама и др. 

I-VIII ОС, наставници, Д. 

савез,  

сарадња, 

планирање 

током 

године 

 Сарадња са 

институцијама 

друштвене средине 

Укључивање ученика у  културне активности  

(библиотека, течајеви, веронаука, драмске 

секције, ) и спортске клубове и дечје организације  

у  оквиру слободног времена 

I-VIII ученици, родитељи, 

директор 

избор IX - X 

3. Подстицање 

социјалног сазнања и 

социјалних односа 

радни послови и 

задаци ОС 

Посматрање понашања ученика у школи и 

ваншколским ситуацијама 

I-VIII ОС, педагог, 

психолог, директор 

праћење и 

разговор 

током 

године 

Стимулисање позитивног социјалног понашања 

код ученика 

Утврђивање јасних правила понашања на часу, на 

одмору, према вршњацима и млађим ученицима 

 

 

 Решавање конкретних проблема ученика из 

одељења (исхрана, превоз, ПО) 

I-VIII ОС, психолог, 

педагог 

 према 

потреби 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

158

 сарадња са 

институцијама 

друштвене средине 

Укључивање одељења у шире активности школе     

  Организовање екскурзије и излета I-VIII директор , ОС   

  Укључивање стручних лица из друштвене 

средине у сарадњу са ОЗ (уметници, новинари, 

лекари, јавне личности) 

 

I-VIII  ОС, педагог, 

психолог, директор 

сарадња  

 ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

 Друштвено-

користан рад 

Уређење школског дворишта I-VIII ОС, руководилац 

Дечјег савеза 

практичне 

активности 

током 

године 

  Сакупљање лековитог биља на терену     

  Одржавање школских просторија и зелених 

површина 

    

  Израда дидактичког материјала за потребе 

наставе и других облика рада 

    

 сарадња са 

родитељима 

Информисање родитеља о важним активностима 

школе 

I-VIII ОС,    

 рад у стручним 

органима 

Извештај о социјалној интеракцији у одељењу   извештавање током 

године 

4. Развијање 

комуникативне 

способности, сарадње 

и конструктивног 

решавање сукоба 

радни послови и 

задаци ОС 

Примена мотивационих васпитних средстава у 

подстицању позитивног и осујећењу негативног 

понашања 

I-VIII ОС, педагог, 

психолог, директор 

  

 рад у ОЗ Изграђивање имиџа ОЗ (амблем, симбол, име) и 

осећања припадности и изложба 

I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

радионица, 

изложба 

ИЏ - Џ 

  Такмичење "Покажи шта знаш"  ОС, Д. савез такмичење, 

креирање 

 

  Избор најбоље уређене учионице     

  Подстицање ОЗ у креирању програма рада  I-VIII ОС, стручни 

сарадници 

 ИЏ - Џ 

 сарадња са 

родитељима 

Подстицање родитеља на идивидуалне контакте 

са ОС  и наставницима 

I-VIII ОС  према 

потреби 

  Организовање заједничких разговора наставника 

и родитеља 

 

I-VIII    

 ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
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 Културна и јавна 

делатност 

Пријем првака у Дечји савез I ОС, руководилац 

Дечјег савеза 

промоција X 

  Приредба за крај полугодишта, Дан школе, крај 

године 

I-VIII ОС, задужени 

наставници, Д. савез 

приредба X, XII, I, 

VI 

  Изложбе радова и смотре, са конкурса и 

такмичења 

    

  Новогодишњи вашар    XII 

  Посета предузећима   посете  

 рад у стручним 

органима 

Разматрање сарадње наставника и ОС са 

родитељима ученика 

 ОС  према 

плану 

РВ 

5. Неговање 

активности за 

решавање 

индивидуалних 

проблема 

послови ОС Саветодавни рад  са ученицима у решавању 

школских проблема 

I-VIII ОС, стручна служба  по 

потреби 

 рад стручних 

сарадника 

Примена  модела конструктивног решавања 

сукоба  

према 

потреби 

стручни сарадници, 

ОС 

радионице, 

предавања 

 

  Активности из подручја рада и сардње са 

ученицима и родитељима, из Програма рада  

стручних сарадника у Основној школи (Сл. 

гласник РС.....)  

I-VIII  планирање, 

сарадња, 

радионице 

 

 рад у стручним 

органима 

 

Размена сазнања наставника о актуелном 

понашању ученика 

   по плану 

РВ 

   Размена мишљења и усаглашавање ставова са 

наставницима у доношењу одлука о изрицању 

васпитно дисциплинских мера 

 

I-VIII    

ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ И 

САДРЖАЈИ 

ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

6. Формирање 

аутономне  

моралноисти и 

изграђивање 

моралних и других 

вредноссти 

рад  ОЗ Активности на стварању здравог језгра одељеља  ОС, стручни 

сарадници, 

директор 

  

 Прелози и избор адекватних  правила понашања 

ученика 

I-VIII ОС предлози, 

разговори 

током 

године 

редовна настава Тумачење карактерних црта ликова књижевних 

дела 

I-VIII наставници   

рад стручних 

сарадника 

Организовање предавања за ученике, наставнике 

и родитеље о факторима формирања здраве и 

 стручни сарадници, 

ОС 

сарадња, 

предавања 
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зреле личности 

 сарадња са 

институцијама 

друштвене средине 

Сарадња са признатим стручњацима из области 

етике у циљу организовања предавања и трибина 

за наставнике и родитеље 

    

7. Заштита деце 

/ученика од насиља 

рад ОС Информисање ученика са правилима понашања 

ученика у школи и последицама кршења правила 

Развијање позитивне психосоцијалне климе у 

одељењу 

Упознавање ученика са вештинама разрешавања 

конфликата 

Сарадња са родитељима ради заједничког 

васпитног деловања 

Међуодељењски сусрети 

I-VIII  Разговори, 

предавања 

током 

године 

 Рад стручних 

сарадника 

Предавање и разговор о насиљу 

Утврђивање прихватљивих начина реаговања 

запослених и ученика у ситуацијама насиља 

Рад са децом и родитељима која врше и трпе 

насиље 

сарадња са релевантним службама 

 

I-VIII стручни сарадници Разговори, 

предавања 

током 

године 
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5. ПЛАН  ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

1. ПРИЛАГОђАВАЊЕ УЧЕНИКА НА ШКОЛУ И УЧЕШћЕ У ШКОЛСКИМ    

АКТИВНОСТИМА 
Тема 

р
аз

р
ед

 

н
о
си

о
ц

и
 

о
б

л
и

к
 

в
р

ем
е 

Т
ем

а 

р
аз

р
ед

 

н
о
си

о
ц

и
 

о
б

л
и

к
 

в
р

ем
е 

Добродошли у 

школу ! 

Упознавање ученика 

са режимом живота 

и рада у школи 

/"ШКОЛА"/ 

I ОС Разго

вор 

на 

часов

има 

Свет 

око 

нас 

IX Адаптација 

ученика на 

школу. 

Упознавање 

ученика са 

правилима 

понашања у 

школи и у 

одељењу. 

Међусобна 

очекивања 

ученика и 

наставника. 

V ОС 

  
  
  
  
  
 р

аз
го

в
о
р

 

X 

Данас стварамо 

правила у нашој ОЗ 

Договор о узајамним 

очекивањима , 

потребама и 

захтевима 

II ОС  IX Укључивање 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

VI ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

IX 

Изграђивање 

јединствених 

ставова породице и 

школе о васпитању 

ученика 

III ,IV ОС  IX Шта очекујем 

од својих 

другова и 

наставника. 

Договор о 

организовању 

екскурзије. 

VII 
VIII 

ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

IX 

2. ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА 
Како стичемо радне 

навике 

/ПОРОДИЦА/ 

 

I  Разго

вор 

на 

часов

има 

Свет 

око 

нас 

IX Какав успех 

очекујем ? 

Умемо ли 

правилно да 

учимо? 

V   X 

Како правилно 

учити? 

Како да сазнам оно 

што ме интересује? 

II ОС, 

стру

ч. 

сара

дн. 

 

разго

вор,  

X Досада у 

школи и 

животу и 

могућности за 

осмишљавање 

слободног 

времена 

VII ОС 

р
аз

го
в
о
р

, 

д
и

ск
у
си

ја
 

 

X 
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Тема 

р
аз

р
ед

 

н
о
си

о
ц

и
 

о
б

л
и

к
 

в
р

ем
е 

Т
ем

а 

р
аз

р
ед

 

н
о
си

о
ц

и
 

о
б

л
и

к
 

в
р

ем
е 

Како да учим да бих 

боље разумео? 

Какав је мој радни 

дан? 

Како користим 

слободно време? 

III ОС  X Шта значи – 

учити 

активно? 

Осећам како 

мислим- 

уочавање веза 

између 

осећања, 

потреба, 

мисли и акција 

VI ОС, 

стру

чни 

сара

дни 

ци 

п
р

ед
ав

ањ
е,

 р
ад

и
о
н

и
ц

а 

X 

Како ко учи? - 

технике успешног 

учења 

Јесмо ли одговорни? 

IV ОС 

стр. 

сара

дни 

ци 

 X Радне обавезе: 

мучење или 

задовољство.

Међусобно 

усклађивање 

потреба 

ученика и 

наставника 

VIII ОС  X 

 

 

 

3.ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ САЗНАЊА И СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА 
Међусобно 

упознавање ученика 

у одељењу 

/ЈА И ДРУГИ/ 

I ОС Раз 

гов 

Свет 

око 

нас 

XII Упознавање са 

другим 

ученицима и 

ОС. 

Саветодавни 

рад са 

ученицима у 

решавању 

школских 

проблема. 

V ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

XI 

Шта је то добар 

друг? 

II ОС  XI Ко ме најбоље 

разуме: 

другови, 

наставници, 

родитељи... 

O опраштању; 

Како стећи и 

задржати 

пријатеља? 

Сви за једног, 

један за све 

(припадност 

одељењу) 

VI ОС  XI 

Колико разумемо 

друге? 

III ОС  XI Односи међу 

генерацијама 

VII ОС  XI 

Зашто се тучемо, 

тужакамо и 

вређамо? 

IV ОС  XI Шта је све 

модерно - о 

облачењу, 

понашању, 

VII ОС  XI 
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вредностима 

4.РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ, САРАДЊЕ И 

КОНСТРУКТИВНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА 
Умем ли пажљиво 

да слушам другог 

/ЈА И ДРУГИ/ 

I ОС Разго

вор 

Свет 

око 

нас 

VII Колико смо 

одговорни и да 

ли пребацујемо 

одговорност на 

другог? 

Упознавање 

ученика са 

вештинама 

разрешавања 

конфликта. 

Колико смо 

толерантни? 

V   

X
II

 

Умем ли да 

протумачим 

критику? 

II ОС  XII Значај 

невербалне 

комуникације 

(гестови, 

мимика, 

држање тела) 

VI ОС, 

стру 

чни 

сара

дни

ци р
ад

и
о
н

и
ц

а 

X
II

 

Значај изражавања 

својих опажања, 

осећања и потреба 

III  радио

ни 

ца 

XII Због чега 

долазимо у 

сукобе? 

 

 

VII ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

X
II

 

Умеће изражавања 

јасних захтева и 

очекивања без 

оптуживања другог 

(асертвно 

понашање) 

IV ОС веж 

ба 

XII Како 

решавамо 

сукобе? 
V

II
I 

ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

X
II

 

5.НЕГОВАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ 

ПРОБЛЕМА 
Шта ми смета код 

мојих другова? 

/ЈА И ДРУГИ/ 

I ОС Разго

вор 

на 

часов

има 

Свет 

око 

нас 

II Шта је то што 

ме понекад 

избаци из 

равнотеже? 

V ОС разг

о 

вор 

II 

Шта радим кад сам 

неуспешан? 

II ОС разго 

вор 

II Стилови 

суочавања са 

непријатним 

искуством. 

 

VI ОС  II 

Оно што ме мучи 

је... 

III ОС  II Како помоћи 

некоме ко има 

непријатно 

искуство? 

VII ОС  II 

Како решавам своје 

проблеме? 

IV ОС  II Погрешан 

начин 

VII ОС, 

стр. 

 II 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

165

Чега се бојим... решавања 

проблема  

(пушење, 

алкохолизам, 

наркоманија, 

делинквенција

) 

Шта нас 

брине, чега се 

плашимо? 

сара 

дни 

ци 

6.ФОРМИРАЊЕ АУТОНОМНЕ МОРАЛНОСТИ И ИЗГРАђИВАЊЕ 

МОРАЛНИХ И ДРУГИХ ВРЕДНОСТИ 

Умемо ли да чувамо 

тајне? 

/ЈА И ДРУГИ/ 

I ОС Разго

вор 

на 

часов

има 

Свет 

око 

нас 

III Шта је то 

солидарност? 

Како потреба 

да нас други 

прихвате 

утиче на 

понашање? 

 

V ОС разг

овор 

III 

Делимо ли послове 

са родитељима? 

II ОС  III Умемо ли да 

разликујемо 

добро од зла? 

О претварању 

и прикривању. 

Оговарање- 

насиље је и 

физичко и 

вербално 

VI ОС  III 

Зашто неко понекад 

лаже и зашто неко 

понекад краде? 

III ОС  III Отворено 

говоримо 

једни о 

другима. 

Утиче ли 

новац на мој 

статус међу 

вршњацима? 

VII ОС  III 

Мој омиљени лик... 

 

 

 

 

IV ОС  III Критички 

однос према 

вредностима 

израженим у 

мас-медијима 

(радио, ТВ, 

штампа...) и  

нпосредном 

окружењу 

VII 

 

I 

ОС  III 

          7. ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
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Правила понашања 

у школи и правила у 

нашем одељењу- 

употреба Кутије 

добрих намера 

 

I-IV 

 

OС 

р
аз

го
в
о
р

 

 

III 

 

Правила 

понашања у 

школи и 

правила у 

нашем 

одељењу- 

употреба 

Кутије добрих 

намера 

 

V-
VIII 

 

ОС 

р
аз

го
в
о
р

 

 

III 

Значај невербалне 

комуникације-

гестови, мимика и 

држање тела 

I- IV ОС 

р
ад

и
о
н

и
ц

а 

IV Значај 

невербалне 

комуникације-

гестови, 

мимика и 

држање тела 

VI ОС 

р
ад

и
о
н

и
ц

а 

IV 

Оговарање- насиље 

је и физичко и 

вербално 

IV ОС 

д
и

ск
у
си

ја
 

IV Агресивност и 

како је 

каналисати? 

VII ОС 

д
и

ск
у
си

ја
 

IV 

 

Универзалне теме за све разреде: 

 

1. Упознавање ученика са правилником о понашању у школи (дата су права и обавезе ученика). 

Сугестије ученика и допуне правилника. 

 

2. Практичне активности ученика на уређењу школског дворишта. 

 

3. Уређење учионице - нега растиња. 

   

4. Сакупљање секундарних сировина. 

 

5. Еколошко уређење средине у којој живимо. 
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6.ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

  

МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ. 
АКТИВНОСТИ 

IX Свечани пријем првака 

Избор одбора Дечјег савеза 

Усвајање плана рада 

Организација Дечје недеље 

Учешће у акцији "Дани европске баштине" 

Акција сакупљања смећа „Очистимо наш крај“ 

X ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Пријем првака у Дечји савез - приредба 

Спортска такмичења 

Посета другарима у Попини 

Изложба ликовних радова на тему Дечје недеље 

XI Јавна расправа- У мојој школи ми се свиђа/ У мојој школи желео/ла бих 

да променим 

Изложба литералних и ликовних радова 

Подела задужења за уређење школсог дворишта 

Дођите да се дружимо – спортска такмичења 

Игранка-Маскембал 

XII Ликовни и литерални конкурс на тему – Свети Сава 

Светосавски бал-игранка 

Радионица поводом нове године-израда новогодишњих украса 

Новогодишњи вашар-продајна изложба 

Ликовна изложба поводом Божићних празника 

I Прослава дана школе 

Изложба литералних и ликовних радова на тему о Светом Сави 

Организација квиза о Светом Сави 

Игре на снегу- Од снега правимо учионицу/ дневну собу/ животни 

простор 

Акција сакупљања прилога “Помоћ болесном другу” 

II Дани филма –Посета биоскопу и изложба филмских постера и новинских 

чланака о глумцима 

Такмичење рецитатора 

Поклони срце срцем 

Анализа рада дечјег савеза 

III Акција – Еколошко уређење животне средине 

Сусрет са уметницима (уметници, песници, глумци...) 

Игранка 

IV Еколошко сређивање школског дворишта 

Ускршња акција фарбања јаја-радионица 

Дечји васкршњи сабор-продајна изложба 

Спортске активности 

V Народни обичаји и традиција – смотра народног стваралаштва 

Дани екологије- Сакупљање секундарних сировина 

Игранка 

Оријентациони крос-излет пешачењем 

VI У посети другарима из Пејовца 

Дан екологије - 05. јун – Светски дан заштите животне средине,ликовни и 

литерални конкурс. 

Учешће школе на општинском конкурсу за избор најлепшег школског 
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дворишта. 

 

 

Координатори Дечјег савеза: Владимир Банашевић, Ана Јочић и Љубинка Јовановић 

 

7. ПЛАН  РАДА  ПОДМЛАДКА ЦРВЕНОГ  КРСТА 

 

Месец 

реализације 

Активности 

Септембар • Прикупљање чланарине  

Октобар • Обележавање  светског Дана хране 

• Обележавање Међународног дана борбе против глади 

Новембар • Обележавање Дана толеранције 

• Mесец борбе против болести зависности 

Децембар • Обележавање 1. децембра Светског дана борбе против HIV-а 

• Прикупљање уџбеника, прибора, одеће  

Јануар • Дељење прикупљених средстава  у реализованој  хуманитарној 

акцији „Један пакетић пуно љубави“ 

Фебруар • Учестовање на  ликовном  и литерарном конкурсу „Крв живот  

значи 

• Обележавање 140 година Црвеног крста Србије 

Март • Обележавање светског дана Борбе против ТБ 

• Прикупљање уџбеника, прибора, одеће 

Април • Обележавање Светског дана здравља 7 април 

Мај • 8 – 15. мај – „Недеља Црвеног крста“ 

• 31. мај – Светски дан без дуванског дима 

Јун • Писање Извештаја о раду Црвеног крста 

НАПОМЕНА: У зависности од потреба и заинтересованости ученика одржаће се и друга актуелна 

предавања уз позивање еминентних стручњака из тих области. 

 

8. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 Активност и програмски садржаји Организатор и учесници Време реализ. 

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ АКТИВНОСТИ 

1.  Пријем ученика I разреда и пријем 

ученика I разреда у ДС 

Наставници и ученици  I  и  IV 

разреда, Комисија КЈД, Руководилац 

ДС 

IX 

2.  Дани европске баштине 

Екскурзијe 

Туристичка организација Трстеник  X   V 

3.  Модна ревија ОС, ученици током године 

4.  Такмичења ученика                   

(школско,општинско,окружно,реп

убличко) 

Предметни наставници и ученици  I-

VIII  разреда  

X – VI 

5.  Општи родитељски састанак 

поводом краја првог полугодишта 

Комисија КЈД и ученици   XII 

6.  Међуодељењски сусрети ОС, ученици XII, VI 

7.  Прослава Светог Саве и Дана 

школе- Квиз о Светом Сави, 

ликовни и литерарни 

конкурс,изложба радова 

Комисија КЈД,учитељи,наставници и 

ученици   

     I 

8.   Дан жена  Комисија КЈД,ученици и ОС III 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

169

9.   Дечји Васкршњи сабор  Наставници и ученици      IV  

10.  Годишња изложба ученичких 

радова 

Руководилац ликовне и литерарне 

секције  и ученици 

VI  

11.  Песнички сусрети Библиотека, наставници, ученици током године 

12.  Посета биоскопским и 

позоришним представама 

Позоришна представа на крају 

школске године 

Филмске пројекције у школи 

Домкултуре , школа 
 
Наставникенгл. Језика, ученици 
 
Наставници, ученици 

током године 
 
V и VI 

XII,VI 

13.  Посете друштву за помоћМНРО Наставници, учченици током године 

14.  Програм поводом завршетка 

школске 2020/2021. године -

Општи родитељски састанак  

Комисија КЈД,Директор,наставници 

и ученици 

VI 

 

9. ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Активности Организатор и учесници Време реализације 

1. Посета стадиону  АК 

Крушевац 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Током године 

2. Школски турнири Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

У току године 

3. Школски турнир у 

фудбалу 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Октобар 

4. Јесењи крос  Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Октобар 

5. Школски турнир у шаху Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Новембар 

6.  Излет у околини 3-5 км  Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Новембар 

7. Спортски сусрет: 

Репрезентација Србије 

Хала Краљево 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Током године 

8. Посета спортских 

манифестација током 

година 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Током године 

10. Предавање на тему 

насиља у спорту 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Децембар 

11.  Школски турнир у 

баскету 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Април 

12. Посета пливачком 

клубу „Гоч“- Врњачка 

Бања 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Април 

13. Планинарски поход Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Април, Мај 

14. Прируство спортској 

манифестацији савезног 

ранга у околина Бања, 

Крушевац, Краљево 

током године 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Мај 

15. Вожња бицикла Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Април, Мај, Јун 

16. Крос РТС-а Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Мај 
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17. Игре у природи Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Током године 

18.  Ућешће на конкурсима 

литералним, ликовним  

на тему спорта  

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Мај 

19. Међуодељенски 

спортски сусрети 

Учитељи, наставници, 

професори физичког, ученици 

Током године 

 

Напомена: У случају промене времена организације неке од манифестација програм ће бити 

усклађен. 

 

10. УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У РАЗНОВРСНИМ АКТИВНОСТИМА ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ И 

РАД НА ЊЕНОМ УНАПРЕЂЕЊУ 

Р.б. Активности Носиоци Време 

1.  Учешће школе у различитим активностима на 

унапређењу исхране 

Дом здравља 

"Др. Сава 

Станојевић" 

X 

2.  Смотре Дечјег савеза и краћи програми одељенских  

заједница 

Дечји савез  

3.  Сарадња са Друштвом за помоћ МНРЛ- израда 

новогодишњих поклона за децу ометену у развоју 

Дечји савез XII 

4.  Крај I полугодишта и општи родит. 

Састанак 

НВ и 

родитељи 

I 

5.  Прослава Светог Саве и Дана школе НВ и ученици I 

6.  Посета биоскопској и позоришној представи Директор, ОС, 

ученици 

XI, IV 

7.  Посета музеју у Трстенику Ученици, 

наставници  

III - V 

8.  Сусрет са дечијим песницима Директор, 

ученици 

X, V 

9.  Дан жена (литерарно такмичење, изложбе и зидне 

новине) 

НВ и ученици III 

10.  Учешће у смотрама  рецитатора НВ и ученици VI 

11.  Учешће на такмичењу Читалачка значка Наставници, 

ученици 

V 

12.  Учешће на конкурсу "Здрава исхрана" учитељи I-IV 

разреда 

X 

13.  Учешће школе на конкурсу за избор најбоље уређеног 

школског дворишта 

Дечји савез, 

РС, ученици 

V 

14.  Такмичење "Шта знаш о саобраћају" наставник ТО V – VIII 

15.  Посета Аеродрому Трстеник ОС, ученици I 

– VIIIразреда 

V 

16.  Посета предузећима ОС, ученици V 

– VIIIразреда 

V 

17.  Учешће на конкурсу "Крв живот значи" наставник 

ликовне 

културе 

IV 
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11. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Р.б. Активности Носиоци Време 

1. 
.

Сарадња са локалном заједницом око уређења 

школског дворишта 

Представници 

локалне 

самоуправе, 

директор 

Током 

године 

2. Организација различитих спортских сусрета ( турнири 

у фудбалу, рукомету...) 

Представници 

локалне 

самоуправе, 

директор 

Током 

године 

3. Сарадња са МУП – ом Трстеник на упознавању 

ученика са врстом насиља и мере заштите  

НВ и 

родитељи 

IV 

4. Прослава Светог Саве и Дана школе НВ и ученици I 

5.. Посета биоскопској и позоришној представи Директор, ОС, 

ученици 

XI, IV 

6. Учешће на конкурсу "Здрава вода, здрава храна" учитељи I-IV 

разреда 

X 

7. Учешће школе на конкурсу за избор најбоље уређеног 

школског дворишта 

Дечји савез, 

РС, ученици 

V 

8. Посета Прве Петолетке ОС, ученици I 

– VIIIразреда 

III 

9. Посета предузећима ОС, ученици V 

– VIIIразреда 

V 

10.  Посета месној заједници ученици VI 

разреда 

V 

 

12. ПЛАН  САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Активности које ћемо предузети ради боље сарадње школе и породице  

ОБЛАСТИ САДРЖАЈИ  И  ОБЛИЦИ 

САРАДЊЕ 

НОСИОЦИ  ВРЕМЕ 

Родитељски састанци Упознавање са условима 

рада у школи, упознавање 

са успехом и дисциплином 

ученика.  

Наставник, родитељ IX, X, XII, 

IV, VI 

 

Индивидуални састанци Информисање родитеља о 

раду и напредовању 

ученика, извештај о 

дечијем напретку. 

Наставник , родитељ Током 

године 

Индиректни контакти са 

родитељима 

Телефонски позиви, писана 

обавештења 

Родитељ, наставник, 

педагог, психолог, 

директор, 

Сваког 

месеца 

Индивидуални састанци 

родитеља, наставника и 

педагошко-психолошке 

службе. 

Међусобна информисаност 

о разним карактеристикама 

у понашању и раду деце 

Родитељ, наставник, 

педагог, психолог, 

директор,  

Током 

године 

Саветовалиште за родитеље Развијање компетенција 

родитеља. 

Педагог, психолог , 

директор, родитељ 

Током 

године 

Посете наставним часовима 

у оквиру  Дана отворених 

врата школе. 

Присуствовање васпитно – 

образовним облицима рада 

у школи, размена 

Родитељ , наставник,  Током 

године 
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информација о детету 

Учешће родитеља у 

пројектима школе. 

Узимање учешћа у 

прављењу и набавци 

наставних средстава. 

Активно учешће родитеља 

у планирању и уређењу 

школске средине 

Родитељ , наставник, 

локална самоуправа 

Током 

године 

Учешће родитеља у 

тимовима школе. 

Узимање ушчешћа у 

разним тимовима ( за борбу 

против насиља, за 

самовредновање,за израду 

ИОП-а ...) 

Родитељ , наставник, 

локална самоуправа 

Током 

године 

Информисање и едукација 

родитеља . 

Кроз едукацију родитеља 

организовањем различитих 

предавања на теме : 

хиперактивна деца, деца са 

посебним потребама, 

талентована деца, како 

учити ...Кроз израду 

брошура, флајера " Дете 

учи оно шт живи" 

Родитељ , педагог, 

психолог, наставник 

Током 

године 

Едукација деце од стране 

родитеља  у областима у 

којима су експерти. 

Предавања из струке 

родитеља, нпр. Занимање у 

мојој породици, мој тата 

лекар, пекар, саобраћајац, 

Родитељ као наставник 

(нпр. Из предмета народна 

традиција- украшавање 

славског колача или вез и 

његова примена) 

Родитељ Током 

године 

Анкетирање родитеља Упознавање са 

мишљењима, потребама и 

сугестијама родитеља у 

погледу њиховог 

задовољства програмом 

сарадње са породицом. 

Ученици , родитељ, 

наставник 

 На крају 

сваког 

полугодиш

та 

Укључивање у социјалне и 

спортске активности. 

Планирање и извођење 

излета, дружења,прослава, 

такмичења,турнира. 

Активно учешће у 

припреми приредби и 

учествовање у њима  (не 

само као посматрачи). 

Ученици, родитељи, 

наставници 

Током 

године 

 

Огласна табла за родитеље Посебан пано на који се 

излажу планови 

активности, извештаји са 

Савета родитеља, 

литература у школској 

библиотеци.  

Родитељ, наставник, 

педагог, психолог, 

директор,  

Сваког 

месеца 

 

 

Предлози за будућу сарадњу са породицом 
 

1. израда школских новина и у оквиру њих стране за родитеље 

2. сарадња  при изради ученичких портфолиа 
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3. оснивање сајта школе са посебним одељком за сугестије родитеља 

4. организовање ,,заједнишких отворених врата'' када сви наставници морају бити присутни 

5. омогућити родитељима коришћење школске библиотеке 

 

13. ПЛАН ОСТВАРИВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

1. Правилно држање тела III-VIII IX-VI Наставник физичког 

васпитања 

2. Здравствена култура III-VIII X-XII ОС, наст. биологије 

3. Утицај неправилне исхране, 

употребе алкохола и дувана на 

здравље 

IV-VIII X-XII ОС, школски лекар, 

наставник хемије и 

домаћинства 

4. Задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем, групним 

поистовећивањем 

III-VIII XII психолог, ОС 

5. Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских вредности 

III-VIII I-II ОС,  

Наставник физичког 

васпитања 

6. Болести прљавих руку-цревни 

паразити 

IV-VII I-II ОС, наст. биологије 

или школски лекар 

7. Заразна жутица III- IV II- III Школски лекар 

8. Вакцинација III-VIII II- III Школски лекар 

9. Рекреација-значај III-VIII III –VI Наставник физичког 

васпитања 

11. Физичке и психичке промене у 

пубертету 

VII-VIII IV-V Психолог, педагог 

 

14. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СПЕЦИФИЧНА ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

Правилно држање тела III-VIII IX-VI наставник физичког 

васпитања 

Здравствена култура III-VIII X-XII одељенске старешине, 

наст. биологије 

Како се понашати у ситуацији 

пандемије корона вируса? 

I - VIII IX-X одељенске старешине, 

учитељи 

Радионица „Свако осећање је део 

мене“ из приручника „Еликсир 

толеранције“ 

III- IV XI учитељи, стручни 

сарадници 

Радионица „Када сам у невољи 

помажу ми....“ из приручника 

„Еликсир толеранције“ 

I- II XI учитељи, стручни 

сарадници 

Предавање за родитеље  на тему 

„Утицај васпитних стилова у 

I - VIII XI стручни сарадници, 

одељенске старешине 
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формирању личности детета“ 

Утицај неправилне исхране на 

организам, као и значај здраве 

исхране  

V-VIII X-XII одељенске старешине, 

школски лекар, 

наставник биологије, 

наставник ликовне 

културе 

На часу  грађанског васпитања 

гледање филма „Скок“, који говори 

о потресној причи једног 

наркомана. 

VII - VIII XII наставници 

грађанаског 

васпитања 

Говорна вежба – правилно 

именовање и изговарање речи, као 

предуслов за спречавање кофликта 

V, VII X-XII наставници српског 

језика 

На часу енглеског језика у оквиру 

теме „J′m hungry“ ученици уче о 

врстама хране и пића, и о здравој 

исхрани.  

V XII наставници енглеског 

језика 

Задовољавање социјалних потреба 

за потврђивањем, групним 

поистовећивањем 

III-VIII XII психолог, одељенске 

старешине 

Радионица  „Наговорили су ме...“ из 

приручника Учионица добре воље 

VII - VIII XII одељенске старешине, 

наставници 

грађанског васпитања 

На часу енглеског језика учење о 

болестима (терминима везаним за 

разне врсте болести, њихово 

лечење,..) 

VIII I-II наставници енглеског 

језика 

Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских вредности 

III-VIII I-II одељенске старешине,  

наставник физичког 

васпитања 

Болести прљавих руку-цревни 

паразити 

IV-VII I-II одељенске старешине, 

наст. биологије или 

школски лекар 

Радионица „Извини“  из приручника 

Учионица добре воље 

V-VI I-II одељенске старешине, 

наставници 

грађанског васпитања 

Предавање од стране предствника 

Црвеног Крста 

VII-VIII II- III одељенске старешине, 

наставници 

грађанског васпитања 

Заразна жутица III- IV II- III школски лекар 

Радионица „Моје врелине (ја сам 

људксо биће)“ из приручника 

„Еликсир толеранције“ 

III- IV II- III учитељи, стручни 

сарадници 

Болести зависности (алкохолизам, 

наркоманија, ..) 

V-VIII II- III стручни сарадници, 

одељенске старешине 

Вакцинација III-VIII II- III школски лекар 

Билошки важна органска једињења 

(алкохол, акалоиди) 

VIII II- III наставник хемије 
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Радионица “Моје жеље“ из 

приручника Чувари осмеха 

I III учитељи, стручни 

сарадници 

Рекреација-значај III-VIII III –VI наставник физичког 

васпитања 

Предавање за родитеље  на тему 

„Осмишљавање заједничког 

слободног времена“ 

I - IV III –VI одељенске старешине, 

стручни сарадници 

Физичке и психичке промене у 

пубертету 

VI-VIII IV-V психолог, педагог 

 

 

15. ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

1. Планирање активности у складу са 

интересовањима ученика  

I- VIII IX ОС; ППС 

2. Анкетирање ученика на тему како све 

можемо оплеменити простор у школи 

V-VIII IX ОС 

3. Израда кућица за птице, корпи за отпадке V-VIII Током  год. Наст ТО. ОС 

4.Нега цвећа и растиња у школским 

просторијама и дворишту школе 

I-VIII Током год. ОС,еколошка 

секција 

5.Активности током Дечије недеље  I-VIII X ОС,еколошка 

секција 

6.Мој љубимац (изложба кућних љубимаца) I-VIII XI ОС,еколошка 

секција 

7.Проблеми у мојој околини и њихово решење V-VIII XI родитељи 

8.Обележавање датума везаних за заштиту 

животне средине 

I-VIII Током год. ОС,еколошка 

секција 

9.Коришћење обновљивих извора енергије и 

штедња енергије 

V III Наст ТО 

10.Рециклажа - прављење украса од старих 

ствари 

I-VIII IV, V ОС, Еколошка 

секција 

11.Рекламирамо здраву храну I-VIII IV родитељи 

12.Еколошки  квиз I-IV V ОС,еколошка 

секција 

13.Бирамо најбоље уређену учионицу I-VIII XII, V ОС,еколошка 

секција 

14.Обележавање 5. јуна I-VII VI ОС,еколошка 

секција 

15. Евалуација реализованих активности  I-VII VI ОС,еколошка 

секција, родитељи, 

ППС 

16.Предлози активности за наредну школску 

годину 

I-VII VI ОС,еколошка 

секција, родитељи, 

ППС 
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16. ВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ МЕЂУ ПОЛОВИМА И ЉУДИМА 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РАЗРЕД ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

1. Предавање и разговор:   О.С 

- Ко су чланови моје породице I IX О.С 

- Како се дружимо у разреду I IX О.С 

- Зашто се тучемо, замисли како 

би било кад би.. 

I X О.С 

- Шта је то добар друг II X О.С 

- Коме треба помоћ у учењу и 

како му помоћи 

II XI О.С 

- Разлика између дечака и 

девојчица 

III XII О.С 

- Шта је то хуманост III XII О.С 

- Полни органи жене и 

мушкарца 

IV I О.С 

- Колико смо толерантни V II О.С 

- Другарство и равноправност 

између полова 

VI III О.С 

- Култура понашања у 

пубертету 

VI III О.С 

- Промене у пубертету VI IV О.С 

- Поштовање своје и туђе 

личности 

VII V О.С 

- Љубав, брак и равноправност 

међу половима 

VII V О.С 

2. Усвајање позитивних ставова и 

система моралних вредности према 

себи и супротном полу, браку, 

породици, рађању , материнству 

VII-VIII II- III О.С 

3.Упознавање са проблемом пада 

наталитета у Србији и њеним 

демографским развојем кроз 

одговарајуће садржаје одговарајућих 

наставних предмета 

I-VIII I-VI О.С 

 

 

17. ПЛАН РАДА НА ПОДСТИЦАЊУ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Садржај активности Извршилац 

1.Разговор о демографском развоју и проблему пада 

наталитета уз пригодне садржаје свих наставних предмета ( 

српски језик, познавање природе, биологија, историја, 

географија...) 

предметни наставници 

2.Организација радионица за ученике и наставнике које 

обрађују теме: породица, родитељство, послови у породици, 

односи у савременој породици и сл. 

ППС 

3.Усвајање позитивних ставова и система моралних 

вредности према себи и супротном полу, браку, породици, 

рађању, материнству (ликовни и литерарни радови, настава 

наставници 
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српског језика, биологија, географија.) 

4.Предавања за ученике из области популационе политике 

укључити у планове рада одељенских старешина " И ја 

желим неког свог" 

ОС, ППС 

Теме за ОС и ОЗ: 

 

Разред Тема 

I-IV Моје обавезе у породици или Шта ко ради у мојој породици 

V-VIII Препознавање здравих стилова живота 

Психолошка припремљеност младих за планирање породице 

 
 

18. ПРЕВЕНЦИЈА НАРКОМАНИЈЕ И ЗЛОУПОТРБЕ ПСИХОАКТИВНИХ  СУПСТАНЦИ 

У РАДУ СА ОС 

 

Садржај Разред Носиоци Време Облик рада 

Значај правилне исхране I, II ОС I предавање, 

разговор 

Неправилна исхрана и препознавање неисправне 

хране 

III ОС X предавање 

Лекови, хемијске материје, боје, лакови, пестициди 

(штетност) 

IV ОС,наст. 

хемије 

XI предавање 

Шта су то правила и шта би се догодило да их нема IV ОС, XI предавање 

Утицај вршњака, родитеља и других на понашање 

ученика 

III, I, V ОС XII Разговор 

Карактеристике неких хемијских супстанци и 

очување здравља 

V лекар, 

ППС 

XII предавање 

Погрешан лек или доза могу довести до тровања VI лекар, 

ППС 

X предавање 

Појам и карактеристике психосупстанци и њихова 

штетност 

VII ОС,  

ППС 

X предавање 

Дрога и њено погубно дејство и СИДА -зло 

савременог света 

VIII лекар, 

ППС 

током 

године 

предавање, 

филм 

Шта су то вредности и како оне треба да усмеравају 

понашање 

VI ППС,ОС XIII дискусија, 

разговор 

Шта је то одговорно понашање младих VI ОС II разговор 

Како потреба да нас други прихвате утиче на 

понашање 

V, VI ОС III предавање 

Како препознати понашање корисника дроге VII 

VIII 

ППС,ОС XII предавање 

Ситуације у којима се ученици могу наћи да узму 

дрогу и разлози због којих је  не треба никада 

узимати  

VII  

VIII 

ППС,ОС IV разговор 
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19. ПЛАН САРАДЊЕ  ШКОЛЕ СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ 

 

Р.б. Садржај сарадње носиоци динамика 

1. договор на активу директора 

- Садржај припреме 

предшколаца за полазак у 

школу 

- Начин израде портфолија и 

упитника о раду и 

напредовању прешколаца 

- Заједничке манифестације 

школе и вртића/ поводом Дана 

екологије, Дана школе и 

вртића, Пријем првака у Дечји 

савез, Ускршњи празници, 

Недеља здраве хране и сл./ 

- Дан отворених врата-посете 

родитеља, деце и васпитача 

школи 

- Сарадња са МУП-ом на 

безбедности деце у саобраћају 

 

директори 

 

 септембар 

2. Сарадња стручних сарадника вртића 

и школа 

- Сарадња на континуитету 

праћења рада предшколаца за 

упис у 1. разред 

/ размена портфолија-садржај и 

коришћење, деца по ИОП-у / 

- планирање сарадње кроз 

изложбе поводом пролећа, 

нове године, осмог марта, 

дана екологије, дечје недеље,/ 

 

педагози и 

психолози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Током године 

сарадња на 

реализацији 

конкретних акција 

3. Сарадња учитеља и васпитача 

- Сарадња васпитача и учитеља 

будућих првака/посете школи/ 

- Сарадња на коришћењу 

података из портфолија и 

упитника о предшколцима 

- Сарадња на континуитету 

развоја деце по ИОП-у 

- Сарадња на припреми 

предшколаца за полазак у 

школу 

- Сарадња на заједничким 

изложбама, приредбама и сл. 

 

Учитељи и 

васпитачи 

 

април 

 

мај 

 

 

мај 

 

 

октобар 

 

током године 

4. Сарадња ученика и предшколаца 

- Учешће предшколаца на Дану 

школе и ученика на Дану 

вртића 

- Међусобно учешће на 

изложбама које организује 

школа или вртић 

- Учешће предшколаца на 

 

ученици и 

предшколци 

 

васпитачи и 

учитељи 

 

Према календару 

планираних 

активности 

 

 

 

 



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

179

активностима поводом Дечје 

недеље, Ускрса, Дана 

екологије, 8.марта и сл.  

- сређивање  дворишта  

-  рад на спречавању насиља- 

"Уа неправда", биоскопске 

представе , спортски сусрети 

и сл. 

- Посета деце I разреда деци из 

вртића ( заједничке 

активности, такмичења, игра) 

- Посета предшколаца 

ученицима I разреда 

(упознавање са учитељима, 

заједнички час и др. 

активности) 

- Учествовање у манифестацији 

"Распевано пролеће" деце из 

вртића 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

V-VI 

 

 

20. ПЛАН САРАДЊЕ  ШКОЛЕ СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

 
Р.б. Садржај сарадње Носиоци активности Динамика 

1.  Размена информација о професионалним 

интересовањима ученика и плану уписа у 

средњу школу 

Директори, стр. 

сарадници 

V 

2.  Представљање средњих школа ученицима 

осмог разреда 

Директори, стр. 

сарадници, ученици 

V 

3.  Посета сајму образовања у Крушевцу Ученици, одељењске 

старешине средњих 

школа, директор 

V 

4.  Посета Гимназији „Вук Караџић“ у 

Трстенику и Техничкој школи у Трстенику 

Ученици, одељењске 

старешине средњих 

школа, директор 

V-VI 

5.  Размена информација о ученицима који уче 

по ИОП-у и којима је потребна додатна 

подршка у средњој школи  

Стр. сарадници, 

одељењске старешине 

VI-VIII 

6.  Размена информација о бившим ученицима 

основних школа и њиховим постигнућима у 

средњој школи 

Стр. сарадници, 

директори средњих 

школа 

I-II 

7.  Посета ученика средњих школа одељењима 

будућих средњошколаца ради размене 

искустава из средњих школа 

Ученици у сарадњи са 

стр. сарадницима 

основних и средњих 

школа 

Током 

године 

8.  Сарадња стручних сарадника на нивоу 

општинског актива у вези тешкоћа у раду са 

ученицима из основних школа 

Стр. сарадници Током 

године 

9.   Заједничко узимање учешћа основних и 

средњих школа на градским 

манифестацијама (Ноћ музеја, Светосавска 

академија) 

Ученици, наставници I-V 
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10.  Предавања ученика средњих школа 

основцима на тему: дрога, пушење насиље... 

Ученици у сарадњи са 

представницима Црвеног 

Крста 

V-VI 

 
 

 

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 Професионална орјентација усмерена је на систематско припремање ученика  и њихових 

родитеља за доношење одлуке о избору занимања, с тим да се и сам ученик упозна са властитим 

способностима, са мноштвом занимања и радних места, као и са путевима који до њих воде. 

   

21.1. ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ ЗА 

УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 6. РАЗРЕДА 

 

Облик рада Тема- проблем Разред Време Носиоци 

Предавања 

за 

ученике 

1.И ми радимо јер учимо I IX одељенски с. 

2.Зашто човек ради II III одељенски с. 

3.Својим радом доприносимо и свом 

граду 

III X одељенски с. 

4.Шта све ради моја мама IV III одељенски с. 

5.Успех у школи и избор занимања V IV одељенски с. 

6.На који начин се могу упознати 

занимања 

VI XII одељенски с. 

Разговори 

Са 

Ученицима 

1.Занимања радника у школи I IX одељенски с. 

2.Који је твој хоби? I X одељенски с. 

3.Испричаћу вам о мом хобију II I одељенски с. 

4.Шта ради тата, мама II III одељенски с. 

5.Занимања мојих комшија III X одељенски с. 

6.Шта ћу бити кад порастем III III одељенски с. 

7.Колико занимања знамо IV XI одељенски с. 

9.Разговор о занимањима- 1.мај V V одељенски с. 

10.Битна обележја појединих позива VI IV одељенски с. 

Посете пре- 

дузећима  

Непосредно упознавање са 

занимањима која постоје у нашем крају 

и потреба за кадровима; 

  

одељенске 

старешине и 

наставници 

- Посета "Аутобуској станици", 

"Жел. Станици", "Пошти", "Библиотека 

играчака" 

I у току 

године 

-Посета "Библиотеци", РТВ Трстеник II у току 

године 

-Посета   АМД Трстеник IV у току 

године 

-Посета ЕПС-у, рачунском цент- 

ру "ППТ"  

VII у току 

године 

-Посета штампариј "М-граф", фирми 

„Фудекс“, Холдинг предузећу „Прва 

Петолетка“ Трстеник и Народном 

универзитету у Трстенику 

VIII у току 

године 

Изложбе уч. 

радова и 

фотографи ја 

-Изложбе ликовних радова, лите- 

рарних радова, зидне новине пос- 

већене појединим занимањима, 

изложбе фотографија о занимањима 

I – VIII  током 

године 

наставници 

ликовне култ 

српског јез., ТО 

и други 

-Моји родитељи на радном месту I   

-Живот и рад људи на селу II   
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-Занимања у саобраћају III   

-Главне привредне гране IV   

-Приказ мотива из посећених 

предузећа 

V   

-Они постижу одличне резултате VI   

  

Рад на професионалном информисању на часовима редовне наставе је најсистематичнији 

начин свестраног формирања личности и припремања у погледу професионалне оријентације 

ученика. 

 

Предмет Начин и садржај реализације Фонд 

часова 

српски језик Прозни и поетски текстови, писмено и усмено изражавање, 

лектира, ТВ емисије, филм 

70 

Свет око нас Живот и рад људи на селу и граду, туризам и 

угоститељство, прехрамбена индустрија, дрвна индустрија и 

рударство 

12 

Природа и друштво Bиљке, животиње, људи, наше здравље, родитељски дом, 

школа, улица, моје место и саобраћај, производне 

организације, наш крај у будућности, саобраћај, установе, 

домаће животиње, чување здравља, материјали, електрична 

струја... 

12 

24 

Математика Мере, модели, геометријске фигуре, размера, систем целих 

бројева, статистика, процентни систем,симетрија 

70 

Физика Рад, снага, топлотна енергија, акустика, електрична 

енергија, електроника, електро- акустика, атомска физика 

18 

Хемија Хемијска индустрија, металургија, горива, неорганска 

једињења, фармацеутика, органска хемија, петрохемија 

12 

Биологија Гајење културних биљака и домаћих животиња, болести и 

њихови узрочници, генетика, размножавање, хибридизација 

и вегетативно размножавање 

22 

 

Географија Појам о времену и клими, метеорологија, орјентација, 

геологија, васиона, астрономија, туризам, привреда и 

пољопривреда, саобраћај, занимања из области 

грађевинарства и пољопривреде 

22 

Историја Археологија и историографија, култура античких држава, 

култура робовласничког друштва, старовековна култура, 

нововековна култура, новија историја, свет занимања кроз 

векове 

22 

енглески језик Обрада текстова, разговори, ТВ емисије 22 

ликовна култура Цртање, сликање, сликарске технике, графика, вајарство, 

дизајн, сценографија 

70 

музичка култура Наука о музичким инструментима, слушање музике 70 

физичко васпитање Упознавање и сусрети са разним занимањима 70 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Прерада дрвета, металургија, прерада пластичних маса, 

машинство, фототехника, ТВ и видео, грађевинарство и 

архитектура, електроника и електромеханика,  електроника 

и модел 

22 
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21.2.  ПРОГРАМ "ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ"- ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Програм професионалне оријентације ученика 7. и 8. разреда је осмишљен на основу 

интерактивног петофазног модела професионалне оријентације у коме је пажња 

усмеренапрвенствено на развој и оспособљавање младих за избор занимања. 

Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу 

промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и планирају каријеру и 

укључе се у свет рада. Настава за ученике у оквиру програма се одвија у виду радионица, које 

омогућавају да ученици кроз активно учешће изграде сазнања, вештине, способности и вредности 

потребне за остварење тог циља.  

Прoграм чини пет модула (фаза):  

● самоспознаја – ученици/це упознају себе, своја интересовања, склоности, сопствене 

потенцијале, способности, вредности, свој тип учења, спремност за тимски рад, и изграђују слику 

о себи у односу на свет рада и школовања; 

 ● информисање о занимањима и каријери – припремање и обезбеђивање доступности 

расположивих информација о занимањима или информација које тек треба развити у циљу 

информисане одлуке о избору занимања, на структурисан начин; ученици се информишу о свету 

рада упознавањем са областима рада и занимањима, индикацијама и контраиндикацијама за 

одређена занимања, о образовним профилима и аспектима средњих школа; 

 ● путеви образовања и мрежа школа – доприносе да ученици/це упознају путеве 

образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања; 

 ● реални сусрети са светом рада – ученици/це преко директног контакта и анкетирања 

представника занимања, распитивања у предузећу и праксе која подразумева опробавање у 

појединим занимањима спроводе тест реалности као проверу да ли је учињен прави избор жељене 

школе и занимања. Овај модул препоручује излазак ученика/ца и ван школе, за шта је потребна 

систематска припрема унутар саме школе, као и припрема места које ученици/це посећују 

(предузећа/организације/установе/компаније); 

 ● доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно 

доношење одлуке о избору школе или занимања. 

Програм је конципиран тако да активности у радионицама са ученицима/цама омогућавају 

да они, примерено свом узрасту, изграде сазнања, развију умећа, способности и вредности као 

основу за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору будуће школе и 

занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. 

Програм професионалне оријентације намењен је како наставницима и ученицима, тако и 

родитељима и целокупној заједници у школском окружењу, и унапређује и ваншколске локалне, 

регионалне и националне капацитете других корисника у области професионалне оријентације. 

Унапређење капацитета остварује се усавршавањем кадрова у следећим институцијама: основне 

школе, средње школе, Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању, 

Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, локална самоуправа, Канцеларије 

за младе, Регионална привредна комора, организације, установе, компаније. Унапређење се 

остварује и партнерствима, умрежавањима и разменом искустава свих релевантних актера у 

области рада са ученицима/цама и младима, са циљем да се обезбеди квалитетан систем 

професионалне оријентације. 
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21.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

 

Врста активности Начин рада Обим рада Носилац 

Обавезне наставне активности на 

свим часовима редовне наставе 

предавање, разговор, 

радионице, 

презентације  

током 

године 

предметни 

наставници 

Изборни програм  предавање, разговор, 

радионице и други 

начин професионалног 

информисања 

током 

године 

наставници 

Обавезне ваннаставне активнос- 

ти: ОЗ, ДКР, ДПН, ДДР и др. 

Непосредним  

ангажовањем ученика у 

раду, радионице за 

ученике, ПП 

презентације 

током 

године 

ОС, наставници 
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21.4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА 

ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ" 

Циљ и задаци Активности 
Носиоци 

активности 
Начин Време Резултати Документација 

Планирање рада 

и 

имплементације 

програма ПО 

Школски тим за 

ПО бира начин 

имплементације 

и доноси 

акциони план 

имплементације 

ПО у сарадњи са 

разредним већем 

7. и 8. разреда 

Школски 

тим за ПО 

План акције Септембар Изапран начин 

имплементације 

и израђен 

акциони план 

ПО 

Акциони план, 

записник са 

састанка тима 

Обезбеђивање 

услова за 

реализацију 

радионица са 

ученицима 

Прављење 

распореда 

реализације 

радионица, 

информисање 

ОЗ и ОС 7. и 8. 

разреда, као и 

информисање 

родитеља 

Школски 

тим за ПО, 

ОС 7. и 8. 

разреда 

Радионице Септембар, 

октобар 

Ученици, ОС, 

родитељи 

информисани за 

ПО програму и 

начину 

реализације, 

постоје услови 

за реализацију 

радионица 

Распоред 

реализације 

радионица, 

записник са 

родитељских 

састанака 

Реализација 

програма ПО 

Радионице са 

ученицима 7. и 

8. разреда, 

посете, 

радионице са 

родитељима 

ученика 7. и 8. 

разреда 

Школски 

тим за ПО, 

ученици, 

експерти, 

родитељи 

Радионице, 

презентација, 

посете   

Октобар- 

мај 

Ученици су 

прошли 

петофазни 

модел програма 

ПО, родитељи 

су обучени за 

помоћ деци 

Продукти са 

радионица, 

извештаји 

Сарадња са 

другим БОШ, 

МОШ школама 

и тренерима 

Размена 

информација, 

искустава 

Школски 

тим за ПО, 

тимови 

БОШ и 

МОШ 

школа, 

тренери 

Састанак, 

посета 

Током 

године 

Успешна 

сарадња са свим 

актерима 

Извештаји, 

записници са 

састанака 

Евалуација 

програма 

Давање 

упитника 

ученицима 

Школски 

тим, 

ученици 

Попуњавање 

упитника 

Након 

сваке фазе 

програма 

ПО 

Повратна 

информација од 

стране ученика о 

успешности 

програма ПО 

Упитници 
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21.5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА 

 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / 

ЧАСОВИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Упуство за употребу 

портфолија 
ЧОС септембар 

Одељењске 

старешине 

2. Професионална 

оријентација и правила рада 
ЧОС септембар 

Одељењске 

старешине 

3. У свету интересовања 
Грађанско 

васпитање 
септембар Наставник грађанског 

4. У свету вештина и 

способности 
ЧОС октобар 

Одељењске 

старешине 

5. У свету вредности 
Ликовна 

култура 
октобар Наставник ликовног 

6. У очима других ЧОС октобар 
Одељењске 

старешине 

7. Самоспознаја- аутопортрет 
Ликовна 

култура 
новембар Наставник ликовног 

8. Мој тип учења Српски језик новембар 
Наставник српског 

језика 

9. Ја за десет година 
Ликовна 

култура 
децембар Наставник ликовног 

10. Прикупљање и начин 

обраде информација о 

школама и занимањима 

Информатика јануар-фебруар 
Наставник  техничког 

образовања 

11. Повезивање области рада са 

занимањима 
Информатика јануар-фебруар 

Наставник  техничког 

образовања 

12. Припрема за интервју Српски језик март 
Наставник српског 

језика 

13. Припрема сусрета са 

експертима у нашој школи 

Грађанско 

васпитање 
март Наставник грађанског 

14. Осврт на резултате 

информисања 
ЧОС април 

Одељењске 

старешине 

15. Посета средњој школи 
Грађанско 

васпитање 
април Наставник грађанског 

16. Посета предузећу/установи 
Грађанско 

васпитање 
април Наставник грађанског 

17. Евалуација програма ПО за 

7.раз. 
ЧОС мај 

Тим и одељењске 

старешине 

  
21.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / 

ЧАСОВИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Представљање програма и 

портфолија за ученике 
ЧОС септембар Тим и одељењске старешине 

2. У свету интересовања ЧОС септембар Тим и одељењске старешине 

3. Графикон интересовања 
Грађанско 

васпитање 
септембар 

Наставник грађанског 
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4. О стереотипима 
Грађанско 

васпитање 
октобар Наставник грађанског 

5. У свету врлина и вредности ЧОС октобар Одељењске старешине 

6. Самоспознаја – то сам ја ЧОС новембар Одељењске старешине 

7. Какав сам на први поглед Српски језик октобар Наставник српског језика 

8. Моја очекивања Ликовна култура октобар Наставник ликовног 

9. За родитеље и децу – Моја 

очекивања - колаж 

Родитељски 

састанак 
прво тромесечје Тим и одељењске старешине 

10. Слика савременог света 

рада и кључне 

компетенције за занимање 

ЧОС новембар Тим и одељењске старешине 

11. Образовни профили у 

средњим школама 
ЧОС новембар Одељењске старешине 

12. Мрежа средњих школа Информатика новембар Наставник информатике 

13. Захтеви занимања –

способности и 

контраиндикације 

ЧОС децембар Одељењски старешина 

14. Сазнајем са интернета куда 

после ОШ 
Информатика децембар Наставник информатике 

15. Путеви образовања и 

каријере 
Информатика децембар Наставник информатике 

16. Припрема и спровођење 

интервјуа 
Српски језик јануар Наставник српског језика 

17. Опис занимања помоћу 

мапе ума 

Грађанско 

васпитање 
јануар-фебруар Наставник грађанског 

18. Критеријум за избор школе ЧОС јануар-фебруар Одељењске старешине 

19. Испитивање ставова 
Грађанско 

васпитање 
фебруар Наставник грађанског 

20. Избор занимања и приходи ЧОС фебруар Одељењске старешине 

21. Оријентација ствара јасну 

слику 

Грађанско 

васпитање 
фебруар Наставник грађанског 

22. Припрема за реалне 

сусрете 
ЧОС фебруар-март Одељењске старешине 

23. Рефлексија учења у оквиру 

реалних сусрета 
ЧОС 

март 

 
Тим и одељењске старешине 

24. Обука за конкурисање Српски језик март Наставник српског језика 

25. На разговору у предузећу 

 

Грађанско 

васпитање 
април Наставник грађанског 

26. Моја одлука о школи и 

занимању 
ЧОС април 

Одељењске старешине 

Стручна служба 
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21.7. ПЕДАГОШКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА 

НА ПЛАНУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИНФОРМИСАЊА РОДИТЕЉА 

 

Тема Разред Носиоци Време 

Како развијати радне навике 

код деце 

I наставници, 

ППС 

током године 

Утицај родитеља на развој 

дечјег интересовања 

II наставници, 

ППС 

током године 

Како упознати способности 

деце и усмеравати њихов 

развој 

III наставници, 

ППС 

током године 

Како родитељи могу да 

помогну деци при избору 

занимања 

IV наставници, 

ППС 

током године 

Успех у школи и избор 

занимања 

V наставници, 

ППС 

током године 

Могућност утицања 

родитеља на начине 

коришћења слободног 

времена 

VI наставници, 

ППС 

током године 

Познавање занимања- једна 

од претпоставки успешног 

избора 

VII наставници, 

ППС 

током године 

Потребе за кадровима у 

нашем округу 

VIII наставници, 

ППС 

током године 

Начин вредновања успеха 

при упису у средњу школу и 

завршни испит 

VIII психолог током године 

 

Теме за педагошко – психолошко  образовање родитеља разрађене су у поглављу плана 

одељенског старешине.    
   

 
22. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ПОСЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

  

 Екскурзија је облик образовно- васпитног рада који се прганизује са циљем да ученици 

прошире и продубе стечена знања и непосредно доживе вредности нашег друштва, културног 

наслеђа наших народа и народности и упознају се са историјским местима и догађајима у нашој 

ближој и даљој прошлости. Екскурзије се организују у складу са потребама и циљевима које треба 

остварити на основу прописаног наставног плана и програма. 

 С обзиром да су екскурзије, посете и излети облици непосредног рада са ученицима, 

предлог плана извођења истих даје Наставничко веће, одељенска већа и стручна већа наставника. 

 План екскурзије за сваку школску годину посебно утврђује Школски одбор на основу 

одредаба члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основној школи. 

 У екскурзијама по правилу учествују сви ученици одређених разреда и одељења и 

наставници одговарајућих наставних области сходно програму екскурзија. 

 Руководилац екскурзије уз помоћ осталих учесника, обавља техничке послове око извођења 

екскурзија. Успех и дисциплина одељења као и учествовање ученика у раду школских 

организација и заједница значајан су фактор за организовање и одређивање дужине трајања 

екскурзије. 

 У припреми екскурзије учествују и руководилац екскурзије, одељенски старешина, 

предметни наставници, представници ученичког парламента и представници родитеља ученика. 
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 Извештај о изведеној екскурзији подноси руководилац екскурзије директору и Школском 

одбору, најкасније пет дана по повратку са пута. Седници Школског одбора присуствују: 

руководилац екскурзије, председник ученичког парламента, као и председници Савета родитеља 

одговарајућих одељења и школе. 

 Обавеза свих наставника је да се детаљно разраде циљеви и задаци свих активности које ће 

се одвијати у тим данима, да се осмисле сви садржаји како би се касније користили у настави. 

 
22.1. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА  И ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 

 
Образовно-васпитни   циљеви и задаци 

 

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

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

непосредно упознавање  с  појавама  и  односима  у  природној  и  друштвеној  средини,  с  

културним,  историјским  и духовним  наслеђем  и привредним достигнућима. 

 

План екскурзије за први и други разред 

Аранђеловац 

  

Образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

Циљ екскурзије је да допринесе остваривању циљева и задатака наставних предмета, 

непосредно упознавање ученика са појавама и процесима у природној и друштвеној средини као и 

упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и достигнућима из области привреде. 

 Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

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

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

естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

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

- проучавање објеката и феномена у природи,  

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

животиња, 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју, 

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

    Садржаји програма  

 

- Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских одлика Србије 

(посебно области Шумадија).  

- Упознавање с прошлошћу и културном баштином аранђеловачког краја (обилазак музеја, 

културно- историјских споменика...).  

- Развијање способности оријентације у простору и времену.  

- Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (Буковичке Бање,  упознавање с различитим 

делатностима људи, заштити животне средине...). 

 

Путни правац:  

Трстеник – Аранђеловац-Трстеник  

Време реализације:  



 

ОШ „Свети Сава“ Трстеник                              Годишњи план рада за школску 2020/2021.год. 

189

Септембар-Октобар 2020. год. 

Оквирни број ученика: 50  

 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Учитељи: Виолета Мијаиловић,Биљана Ђурковић и Славица Радуловић, туристички водичи, 

кустос музеја, директор школе. 

 

Трајање: један дан 

 

План екскурзије за трећи и четврти разред 

  

Образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

Циљ екскурзије је да допринесе остваривању циљева и задатака наставних предмета, 

непосредно упознавање ученика са појавама и процесима у природној и друштвеној средини као и 

упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и достигнућима из области привреде. 

 Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

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

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

естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

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

- проучавање објеката и феномена у природи,  

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

животиња, 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју, 

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

   Српски језик 

-Увежбавање тумачења књижевних текстова у којима су заступљени  појмови из прошлости нашег 

народа нарочито народне епике. 

- Повезивање обрађених текстова са околином и објектима из прошлости.  

( Храм Светог Саве)-народне приче о Светом Сави. 

- Обнављање књижевно језичких појмова активним методама и у природном амбијенту. 

- Неговање хуманизма, другарства и осећаја заједништва. 

- Успостављање непосреднијег односа између учитеља и ученика. 

 

Математика  

-Обрадити математичке појмове, релације и операције практичним, директним путем. 

- Утврђивање знања о римским цифрама као и о геометријским облицима ,нарочито кругу помоћу 

објеката из људске прошлости; 

- Неговање тачности, прецизности и уредности у животу и раду. 

 

Свет око нас/Природа и друштво 

- Упознавање  објеката и догађаја из прошлости нашег народа ( Храм Светог Саве, Калемегданска 

тврђава) 

- Упознавање и именовање материјалних и нематеријалних сведока прошлости. 

- Упознавање изгледа насеља и живота људу некада и сада. 

- Именовање значајних личности из прошлости нашег народа . 
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- Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских одлика Србије 

(равница, брдо, планина, долина,  поток, река, ).  

- Упознавање с различитим делатностима људи, нарочито везаних за саобраћај и туризам. 

- Развијање поштовања традиције и културе сопственог народа. 

-Проширивање знања о животињским врстама(посета зоолошком врту) 

 

Музичка култура 

- Разликовање појмова народне и уметничке музике, духовног и световног појања. 

 ( Храм Светог Саве) 

-Певање песама о школи и дружењу, развијање обима дечјег гласа. 

- Развијање осетљивости за музичке вредности, жеље за заједничким музицирањем. 

 

Ликовна култура 

- Упознавање ликовних техника: мозаик, фреска, витраж. ( Храм Светог Саве) 

- Упознавање архитектуре као једног од облика примењене ликовне уметности. 

- Развијање радних навика, естетике и функционалности. 

 

Физичко васпитање 

- Проширивање кретног искуства ученика новим облицима кретања у природи. 

- Развијање опште покретљивости, сарадње и дружељубивости.(стадион Маракана) 

- Уочавање дејства правилне исхране и кретања на здравље. 

 

Путни правац:  

Трстеник –Београд- Трстеник 

Време реализације:  

Октобар 2020. год. 

 

Оквирни број ученика: 50 

   

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Учитељи: Љубинка Јовановић, Славица Цилић, Јасмина Миљковић, туристички водичи, директор 

школе. 

 

Трајање: један дан 

 

 

План екскурзије за ученике од првог до четвртог разреда на терену-Београд 

  

  Образовно – васпитни циљеви и задаци 
 

Циљ екскурзије је да допринесе остваривању циљева и задатака наставних предмета, 

непосредно упознавање ученика са појавама и процесима у природној и друштвеној средини као и 

упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и достигнућима из области привреде. 

 Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

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

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

естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

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

- проучавање објеката и феномена у природи,  
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- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју, 

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

Појединачни циљеви и задаци екскурзије  

 

Српски језик 

- Посматрање објеката из природе, уочавање битнијих особина и њихово описивање .  

- Развијање језичке  културе и  богаћење речника ученика. 

- Упознавање и прихватање језичких комуникацијских норми. 

- Неговање хуманизма, другарства и осећаја заједништва. 

- Успостављање непосреднијег односа између учитеља и ученика. 

 

Математика  

-Обрадити математичке појмове, релације и односе у природи  директним путем. 

- Оспособљавање ученика за сналажење у простору и коришћење одговарајућих термина. 

- Неговање тачности, и сналажљивости у животу и раду. 

 

Свет око нас 

- Уочавање оизгледа  рељефа и површинских вода у околини (равница, брдо, планина, поток, река, 

језеро).  

- Упознавање  основних облика насеља у околини: град, село. 

- Развијање способности оријентације у простору и времену.  

- Упознавање битнијих саобраћајних појмова и правила као и  саобраћајних средстава. 

- Упознавање с различитим пословима које људи обављају 

- Упознавање различитих група људи у окружењу. 

 

Музичка култура 

-Певање песама о природи, саобраћају, развијање обима дечјег гласа. 

- Развијање љубави према музици, жеље за заједничким музицирањем. 

 

Ликовна култура 

-да ученици на примерима уоче различите ликовне материјале и технике. 

- Развијање љубави према различитим видовима уметности. 

 

Физичко васпитање 

-Проширивање кретног искуства ученика новим облицима кретања у природи. 

- Развијање навика кретања у групи, поштовања правила групе и међусобне сарадње . 

 

  Садржаји програма  

 

- Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских одлика Србије. 

- Упознавање с прошлошћу и културном баштином jагодинског краја (обилазак завичајног 

музеја,музеја воштаних фигура, културно- историјских споменика,  

  зоо-врта...).  

- Развијање способности оријентације у простору и времену.  

- Обилазак привредних друштава и јавних предузећа. 

Путни правац:  

Трстеник – Јагодина- Трстеник 

Време реализације:  
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Септембар-Октобар 2020. год. 

Оквирни број ученика:  38 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Учитељи: Јасмина Ристић, Мирко Тошовић, Ана Јочић ,Марија Кузмановић,Душан Радосављевић, 

Марина Бабић, туристички водичи, директор школе. 

Трајање: један дан 

 

План екскурзије ученика петог и шестог разреда 

 
Дводневна екскурзија у Западној Србији, на релацији Трстеник-Мокра гора_бајина Башта-

Трстеник. 

 

1. дан: Трстеник 

- кратка шетња на Златибору 

- Мокра гора- Дрвенград 

- вожња на Шарганској осмици 

- вечера и ноћење у Бајиној Башти - хотел Мона 

 

2. дан: 

- доручак 

- шетња од извора до ушћа реке Године у Дрину 

- обилазак језера и ХЕ “Перућац” 

- манастир Рача 

- ручак у хотелу Мона 

- Чачак: Римске терме у центру или споменик Танаску Рајићу на Љубићу 

- слободно време у граду 

- повратак у Трстеник. 

 

Учесници: ученици 5. и 6. разреда, одељенске старешине. 

 

Циљеви  екскурзије: 

1. Екскурзија доприноси остваривању циљева  и задатака васпитнообразовног рада наше 

школе; 

2. Остваривање циљева и задатака из наставних садржаја предмета, као што су: географија, 

историја, биологија,  техничко образовање, српски језик, ликовна култура, чувари природе, 

верска настава, грађанско васпитање. 

3. Непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са 

културним, историјским наслеђем и привредним достигнућима у нашој земљи. 

 

Задаци екскурзије: 

- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања ученика из разних предмета и области; 

- Повезивање и примењивање знања и умења ученика; 

- Развијање љубави према домовини, њеној историји, култури, природним лепотама, 

неговање позитивног односа према свим њеним грађанима,; 

- Неговање солидарности, другарства и осећаја заједништва међу ученицима; 

- Проучавање објеката и феномена у природи; 

- Уочавање узрочно-последичних односа у природи 

- Изграђивање еколошких навика и навика заштите живптне средине; 

- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање ученика; 

- Развијање способности оријентације у простору. 

 

План екскурзије ученика седмог  и осмог  разреда 
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Дводневна екскурзија ученика седмог и осмог разреда на релацији Трстеник-Београд-Трстеник. 

 

1. дан: Трстеник-Београд:  

-Арена 

-вожња бродом до ушћа  или  панорамски обилазак града декером 

-ботаничка башта Јевремовац 

-музеј Николе Тесле 

-педстава за децу: Б.Буха/Дадов/ Пуж 

-ноћење са дискотеком. 

 

2. дан: 

-доручак 

-шетња Скадарлијом 

-Музеј илузија 

-Народни музеј 

-(ручак у Кнез Михајловој улици: Грчка Краљица или..) 

-шетња Калемегданом до Победника, црква Ружица 

-на крају: - ручак на Новаковим теренима пре повратка. 

 

Трајање: 2 дана 

 

Учесници: ученици 7. и 8. разреда, одељенске старешине. 

 

Циљеви  екскурзије: 

4. Екскурзија доприноси остваривању циљева  и задатака васпитнообразовног рада наше 

школе; 

5. Остваривање циљева и задатака из наставних садржаја предмета, као што су: географија, 

историја, биологија,  техничко образовање, српски језик, ликовна култура, чувари природе, 

верска настава, грађанско васпитање. 

6. Непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са 

културним, историјским наслеђем и привредним достигнућима у нашој земљи. 

 

Задаци екскурзије: 

- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања ученика из разних предмета и области; 

- Повезивање и примењивање знања и умења ученика; 

- Развијање љубави према домовини, њеној историји, култури, природним лепотама, 

неговање позитивног односа према свим њеним грађанима,; 

- Неговање солидарности, другарства и осећаја заједништва међу ученицима; 

- Проучавање објеката и феномена у природи; 

- Уочавање узрочно-последичних односа у природи 

- Изграђивање еколошких навика и навика заштите живптне средине; 

- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање ученика; 

- Развијање способности оријентације у простору. 

 

План рекреативне наставе Ивањица 

 

   Образовно – васпитни циљеви и задаци 

 

Циљ рекреативне наставе  је да допринесе остваривању циљева и задатака наставних 

предмета, непосредно упознавање ученика са појавама и процесима у природној и друштвеној 

средини као и упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и достигнућима из 

области привреде. 

 Задаци рекреативне наставе  су:  
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- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

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

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

естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

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

- проучавање објеката и феномена у природи,  

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

животиња, 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју, 

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

    Појединачни циљеви и задаци рекреативне наставе  

 

Српски језик 

-Обрада књижевних текстова у којима су заступљени  појмови и процеси  из природе.  

- Повезивање обрађених текстова са околином и природом. 

- Обнављање књижевно језичких појмова активним методама и у природном амбијенту. 

- Неговање хуманизма, другарства и осећаја заједништва. 

- Успостављање непосреднијег односа између учитеља и ученика. 

 

Математика  

-Обрадити математичке појмове, релације и операције практичним, директним путем. 

- Формирање појмова половине и четвртине предмета и бројева. 

- Неговање тачности, прецизности и уредности у животу и раду. 

 

Свет око нас/Природа и друштво 

- Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских одлика Србије 

(равница, брдо, планина, поток, река, језеро).  

- Упознавање  основних облика насеља у околини: град, равничарско и планинско село, бања, 

туристички центар. 

- Развијање способности оријентације у простору и времену.  

- Упознавање и именовање најбитнијих биљних и животињских врста нашег краја, проналажење и 

именовање биљака и животиња у природи. 

- Упознавање с различитим делатностима људи, нарочито везаних за саобраћај и туризам, 

пољопривреду и трговину. 

- Развијање еколошке свести и савести, схватање значаја заштите животне средине. 

 

Музичка култура 

-Певање песама о природи, биљкама и животињама, развијање обима дечјег гласа. 

- Развијање осетљивости за музичке вредности, жеље за заједничким музицирањем. 

 

Ликовна култура 

-Развијање ученичке маште и способности ученика да користе материјале из природе. 

- Развијање радних навика, естетике и функционалности. 

 

Физичко васпитање 

-Проширивање кретног искуства ученика новим облицима кретања у природи. 

- Развијање опште покретљивости, издржљивости и телесне кондиције. 

- Практиковање правилне исхране и здравих стилова живота. 
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Број ученика: Око 100 ученика 

 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Учитељи од првог до четвртог разреда 

 

 

23. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Битни елементи организације продуженог боравка:  

 1. Отварање групе за продужени боравак деце у школи пружа могућност за потпунији 

интелектуални, емоционални, морални, естетски, радни и укупни психофизички развој деце која 

похађају нашу школу. Нека од ове деце потичу из породица у којима нема довољно подстицаја за 

њихов развој, тако да ћемо на овај начин ублажити последице постојећих социјалних разлика у 

друштву.  

 У целодневној настави деца ће бити праћена од стране стручног кадра са вишегодишњим 

искуством, на примерен начин, коришћењем најефикаснијих метода  и наставних средстава које 

школа поседује, у циљу што бољег напредовања ученика.  Самосталним радом ученици у 

продуженом боравку усвајају нова знања, умења и навике. Активности у слободном времену имају 

рекреатвино – забавни карактер, са циљем да се деци омогући да у складу са својим 

интересовањима стварају, откривају , увежбавају, да се изражавају речима, звуцима, покретима и 

бојама и другим рзноврсним облицима и средствима.  

 Рад са децом у продуженом боравку довешће   до боље и ефикасније сарадње са 

родитељима ученика, као и хуманизације интерперсоналних односа у школи.  

            2. Ученици обухваћени продуженим боравком  су ученици од првог до четвртог  разреда 

који живе на подручју матичне школе, чији су родитељи заинтересовани и позитивно одговорили 

при анкетирању. Већином се ради о родитељима који су запослени и којима је ово решење 

проблема збрињавања деце док су на послу. Један број родитеља је за мотив имао могу"ност да 

њихова деца добију додатну подршку у учењу од стране наставника разредне наставе који ради у 

боравку.  

3. Школа „Свети Сава"  организује наставу у разредној настави у две смене, а у свом 

објекту  матичне школе има четири учионице  за ученике од првог до четвртог разреда. Будући да 

по два одељења наставу похађају у једној смени, једна учионица је предвиђена за продужени 

боравак која задовољава ове потребне услове. Та се учионица налази у издвојеном делу  школе у 

којем су ученици разредне наставе. У том истом делу школе налази се и просторија у којој бораве 

деца предшколског узраста, која је опремљена играчкама, и дидактичким материјалима који су 

прилагођени узрасту ових ученика. Школа такође поседује аудио-визуелна наставна средства, која 

су предвиђена за коришћење у боравку. Захваљујући томе могуће је организовати спортске, 

музичке и стваралачке активности .  

Школа поседује богату библиотеку и има стручни кадар који може да пружи помоћ деци у избору 

литературе и организацији различитих манифестација. 

Услови за одржавање личне хигијене су добри и ови ученици могу да користе мокри чвор који је 

намењен њима и одвојен од оног који користе остали ученици у школи.  

4. Задаци који се дају ученицима : 

o Читање обевезне  школске и домаће  лектире 

o Читање литературе за децу 

o Коришћње енциклопедија, лексикона, мултимедијалних наставних средстава 

o Меморисање краћих поетских и прозних текстова 

o Вођење дневника и календара природе и друштва 

o Извођење посматрања и практичних радова, њихово записивања и снимање 

o Гледање и слушање садржаја школског програма, емисија и филмова из различитих 

области које проширују знања и утичу на подизање квалитета живота и рада у школи 
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o Посећивање културно просветних устаноца, историјских објеката, сарадња са Библиотеком 

играчака која пружа могућности за квалитетно провеођење слободног времена 

o Учествовање у хуманитарним, ликовним , еколошким и другим акцијама на нивоу града и 

шире. 

5. Ученицима у продуженом боравку организује се исхрана у школи са два оброка –  ужина и 

ручак. У састављању и  квалитету јеловника  учествују ученици, родитељи и наставници који раде 

у боравку. Са ученицима се хране и наставници.  

6. У дневној и недељној органзацији и извођењу васпитно-образовног рада у групама продуженог 

боравка школа обезбеђује: 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Пре подне: 

Време: Активности: 

8
00

-8
30

 Окупљање деце и јутарња рекреација 

8
30

- 8
45

 Припрема за ужину и ужина 

8
45 

– 9
30

 Обавезне слободне активности (музичке, ликовне, спортске, драмске...) 

9
30

-10
15

 Фискултурна рекреација 

10
15

-11
15

 Израда домаћих задатака и обнављање обрађеног градива 

11
15

-11
15

 Краћи одмор (рекреација) 

11
30

-11
55

 Припреме за ручак и ручак, одлазак ученика на часова редовне наставе 

11
55

-13
30 

Активности по слободном избору ученика у зависности од 

интересовања  

( праћење ТВ програма, читање енциклопедија, друштвене игре итд. ) 

 

7. У циљу омогућавања правилног психофизичког развоја ученика, школа ће омогућити: 

• Прожимање свих часова обавезних активности елементима самосталног рада 

• Растерећење поподнева средом од обавезних акивмости ради бављења рекреативно 

забавним садржајима, 

• Обезбеђивање корелације у свим областима рада, нарочито на часовима смосталног рада, 

• Свакодневно организовање  краћих пауза, на свим часовима када се осети замор ученика уз 

музику и спортске активности. 

• Редовно проветравање радних просотрија 

• Да максимални број ученика у групи буде 25 

• Одржавање свакодневне личне хигијене у школи, 

• Посећивање ученика музичке школе у време ненаставних активности, што се уређује при 

састављању дневног и недељног распореда часова, 

• Ангажовање родитеља и старијих ученика у осмишљавању неких програмскиох задатака 

• Обезбеђивање да више од половине времена у боравку буде испуњено активностима које су 

динамичке и захтевају кретање 

• Организовање активности у просторијама  учионице за информатику и школске 

библиотеке, 

• Свакодневно коришћење савремених наставних средстава, 

• Набављање дидактичких материјала за самопстални рад ученика. 

 

8. Наставници који раде у продуженом боравку  могу се организовати у стручне активе уколико на 

подручју општине постоје такве групе, ради стручно-педагошког усавршавања, размене искуства и 

унапређивања рада Боравка.  

 

9. Педагошку документацију у групи продуженог боравка чине: 

• Дневник рада јутарњег прихватања ученика, 

• Оперативни план активности у слободном времену 
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• Оперативни план за самостални рад ученика и припремне домаће задатле 

• Евиденција о физичком развоју и здравственом стању ученика. 

 

 10. Стручни органи, директор школе и стручни сарадници одговорни су за организацију рада у 

групама продуженог боравка и  имају задатке: 

• Праћење садржаја Плана рада Боравка 

• Брига о планирању и програмирању свих специфичних видова рада и стварању услова за 

њихову потпунију релизацију 

• Анкетирање ученика и родитеља у циљу добијања података о начинима унапређивања рада 

Боравка 

• Сарадњу са друштвеном средином и осталим организацијама у циљу унапређивања 

здравља и психофизичког развоја ученика 

Благовремено извештавање о проблемима и потребама ученика и наставника у Боравку 

 

24. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ-МЕДИЈАТЕКЕ 

 

   Реализација плана : 

1. Образовно- васпитна делатност  

- На почетку школске године ученици су упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке 

грађе;  

 

- Библиотекари су пружали помоћ ученицима при избору књига, часописа, енциклопедија; 

- Подстицали су интересовања ученика за читање књига; 

- Препоручивани су им актуелни наслови за децу;  

 

- Обележавали смо важне дане, догађаје и годишњице  

(Међународни дан писмености, Европски дан  језика, Дечја недеља, Дан  школских библиотека, 

Међународни  дан детета, Дан школе- Свети Сава, Међународни  дан матерњег језика, 

Национални дан књиге, Светски дан поезије, Међународни  дан дечје књиге, Светски дан књиге и 

ауторских права ... ) 

 

- Мотивисали смо ученике да сами осмисле текстове за конкурс поводом стварања школске химне. 

- Током онлајн наставе за ученике и запослене вршен је избор електронских наслова и прослеђен у 

неколико наврата. Обележен је и Светски дан књиге и ауторских права презентацијама 

библиотекара и ученичким радовима.  

 

2. Сарадња са наставницима и стручним  сарадницима 

 

- Информисали смо предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника за поједине 

предмете;  

- Заједничка припрема и реализација горепоменутих догађаја и важних дана. 

- Планирана  је и организована  сарадња са свим активима наставника. 

 

3. Библиотечко - информациона делатност 

 

 Планирани рад током године подразумевао је: 

- Уређивање  простора библиотеке;  

- Упис нових наслова; 

- Сређивање књига и ознака на полицама;  

- Попуњавање  анкете о библиотечком пословању и слање Народној библиотеци Крушевац;  

- Уредно вођење статистике  коришћења фонда (месечна и годишња). 
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4. Културна и јавна делатност 

 

- Припремали смо материјал и правили изложбе у простору библиотеке или холу школе. 

- Организована је посета подручној школи у Попини и успешно реализована радионица са 

ученицима (тема: Сајам књига). 

- Угостило нас је Дечије одељење градске библиотеке. 

 

- Израђивали смо текстове за интернет презентацију школе у сарадњи са литерарном секцијом; 

- Остварили сарадњу са школама у иностранству у  оквиру Е-Тwinning пројеката. 

 

5. Стручно усавршавање и остали послови 

 

- Библиотекари ОШ „Свети Сава“ редовно прате  педагошку и стручну литературу;  

- Учествују  у семинарима и стручним саветовањима и  сарађују  са Градском библиотеком  у 

Трстенику и Крушевцу. 

 

- Обука за нови начин попуњавања анкете о библиотечком пословању (Обука за нову НБС 

апликацију) спроведена је 3.3. 2020.  

Од наредне школске године прелази се на онлајн извештај и коришћење ове апликације  у сврху 

информисања и вођења статистике. 

 

Марина Стојановић,  Јелена Чајетинац, Далибор Станковић,       

Школска библиотека ОШ „Свети Сава“ 

         Јун, 2020.  - Трстеник 
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25. ПЛАН РАДА ПРОГРАМА „ЕКО-ШКОЛА“ 

Тема Циљеви / Задаци Активност Носиоци  

активности 

Време  

реализације 

 

Избор чланова -  Екоодбора 

-Избор чланове Еко 

одбора:представнике 

наставника,родитеља, 

локалне заједнице, ученика. 

Обавештавање Наставничког већа о избору чланова 

еко одбора  међународног програма Еко-школе 

Пријављивање заинтерсованих наставника за 

учешће у раду 

Одржавање конситутивне седнице 

Директор, 

Наставничко 

веће 

септембар, 

 

Oцена стања животне  

средине – у школи и  ближој  

околини 

- Утврдити тренутно стање 

 животне средине  

(инструмент: упитник, 

технике: анкетирање,  

посматрање, 

прикупљање података) 

- Фотографисање, 

скупљањепотребне фото  

документације 

- Спровођење истраживања „ Оцена стања животне 

средине“ путем анкетирања, интервјуисања  и 

посматрања, бележења.  

-Процена прегледа стања  

- упитник „ Преглед стања животне средине“ 

-Утврђивање  тренутног стања животне средине 

школе, писање извештаја. 

Еко одбор 

Еколошка 

секција, 

Директор школе 

септембар, 

октобар 

Израда годишњег плана рада 

за програм Еко школе 

Одређивање активности  

за  план еко - школе 

 

Чланови Еко – одбора одређују активности које ће 

се спровести током трајања плана, писање  плана, 

упознавање чланова Наставничког већа са планом 

еко школе 

Упознавање ученика на ЧОС-у о годишњем плану 

еко школе 

Чланови  

Еко – одбора, 

еколошка  

секција 

септембар, 

октобар 

Формирање  Еко патрола Формирати групе ученика  

који ће чинити еко патроле 

Свака група ученика ће пратити стање за oдређену 

област и правити тромесечни  извештај о стању 

животне средине 

Еко одбор 

Еко патроле 

Октобар, 

Током године 

Укључивање у пројекате 

прогарама еко школе 

Избор пројектних 

 активности којима ће се  

школа представити. 

Презентовање пројекта наставницима и ученицима 

Подела задужења за одговарајуће активности 

Eко одбор 

еко патроле 

Октобар, 

Током године 

Иновирање еко кодекса  

школе 

Прикупити правила за еко 

кодекс школе 

На ЧОС-у ученици предлажу еко правила. На основу 

свих прикупљених правила еко одбор формира 

школски еко кодекс, који ће бити истакнут на паноу 

еко школе. 

наставници, ОС, 

еко  одбор, 

ученици 

Новембар 

Дан еко школе – пројектни Објединити сва стечена  Обележавање пројектног дана – 5. Јуна – Светски Наставничко јун 
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дан знања о заштити 

животне средине; 

Промовисање правилног 

односа према  

животној средини; 

дан заштите животне средине када ће се сумирати 

рад на програму „Еко школа“ и остварити сарадња 

са еко школама из окружења. 

веће, 

Директор школе, 

еко патроле, 

ученици, 

родитељи 

 

Промоција и презентација 

програмских активности еко 

школе и пројеката  

Презентовати активности  

програма на сајту школе, 

друштвеној мрежи, локалној 

телевизији, часопису „Еко 

лист“ 

Еко одбор, еко патроле и еко репортери ће пратити 

све  

наведене активности програма, подносити 

периодичне  

извештаје и објављивати активности као би локална  

заједница и шира јавност била упозната са 

активностима  

заштите животне средине – ширење позитивних 

идеја. 

Еко одбор,  

еко репортери, 

локална 

зеједница, 

наставници,  

 

Током године 

Еко квиз Учешће ученика у еко квизу 

 у оквиру програма „Еко 

школе“ 

Еко патроле и еко одбор ће испитати интересовање 

ученика за  

укључивање у еко квиз и формирати групе ученика 

који ће учествовати у интернет тестирању на тему 

заштите животне средине. 

еко патроле,  

еко одбор, 

ученици 

Током године 

ОТПАД 
-не бацај  

Рециклирај! 

Упознавање ученике са  

врстамаотпада и  значајем 

прикупљања и селективања  

отпада 

Упознавање ученике са  

принципима и методама 

 управљања отпадом 

Упознавање са животним 

циклусом различитих 

материјала 

Упознавање својстава 

материјала који се 

свакодневно користе. 

-Реализација радионица са ученика од 1.-8. разреда 

на тему „Сировине и отпад, Управљање отпадом“ 

(на часовима физике, хемије, биологија, географије, 

ТИО, природа и друштво ЧОС-у, слободним 

активностима) 

-Еко патроле ће организовати акције прикупљања 

секундарних сиривина (стара хартија, пластика, 

гуме, лименке...) 

-Наставак еколошко хуманитарне акције „Чепом до 

осмеха“ 

-Радионице: Израда и изложба модела од 

рецикажног материјала 

-Радионица: Рециклажа папира 

-Постављање канти за одлагање и селектовање  

отпада у школском дворишту 

еко одбор 

еко-патроле, 

 еко репортери 

ученици, 

наставници,  

директор школе, 

родитељи, 

еколошке  

секције,  

ваннаставно  

особље, 

чланови 

ученичке  

задруге 

представници 

Током 

године 

Март 

Април 
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-Еко патроле стање потрошње парира у школи, као и 

одлагање отпада, пишу извештај, прилажу 

фотографије. 

-Организовање акције чишћења школског дворишта, 

центра села и оближњих водотокова. 

-Посета и сарадња са ЈКП „Комстан“ у Трстенику, 

Eколошким удружењем „Моравски орашак из 

Трстеника 

-Еко репортери пишу извештај, праве паное, флајере 

и постере. 

ЈКП „Комстан“ 

ОТПАД КАО ЕНЕРГИЈА 

- Компостирање 

-Развијање позитивног  

односа према штедњи  

енергије и коришћењу 

обновљивих и алтернативних 

извора енергије 

-Упознавање ученике са  

начинима искоришћења 

органског отпада. 

-Стицања основних знања о 

компостирању. 

Реализација радионица са ученика од 1.-8. разреда 

из.на тему „Компостирање- управљање органиским 

отпадом“ (на часовима физике, хемије, географије, 

биологија, ТИО, природа и друштво ЧОС-у, 

слободним активностима) 

- ЕКО експеримент: Првљење компоста 

-Еко патроле прате стање органског отпада у школи, 

пишу извештај и тромесечно извештавати о 

променама 

-Израда и дељење еко флајера о коришћењу 

органског отпада у школи и локалној заједници 

Трибина: „Отпад као енергија“ 

-Еко репортери пишу извештај о спроведеним 

акцијама 

еко одбор 

еко-патроле, 

еко репортери 

ученици, 

наставници,  

директор школе, 

родитељи, 

еколошке  

секције,  

ваннаставно  

особље, 

чланови 

ученичке  

задруге 

Новембар, 

Март, 

Током године 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ВАЖНИЈИХ 

ЕКОЛОШКИХ ДАТУМА 

Кроз обележавање наведених 

еколошких датума развијати 

свест код ученика и учесника 

у обележавању о заштити 

животне средине. 

 

Светски дан заштите озонскогомотача (17.09.2020.);  

Светски дан без аутомобила (22.09.2020.); 

Светски дан река  (28.09.2020.) 

Светски дан здраве хране (16.10. 2020.)  

Светски дан чистог ваздуха (3.11.2020.);             

Светски дан климатских промена (04.11.2020.) 

Светски дан планина (11.12.2020.)  

Светски дан борбе против сиде (1.12.2020.);  

Светски дан образовања о животној средини  

(26.01.2021.)  

Светски дан енергетске ефикасности  (04.03.2021.)  

еко одбор 

еко-патроле, 

еко репортери 

ученици, 

наставници,  

директор школе, 

родитељи, 

еколошке  

секције,  

ваннаставно  

особље, 

Током године 
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Светски дан вода (22.03.2021.)  

Светски дан планете Земље (22.04.2021.) 

Светски дан птица и дрвећа (10.5.2021.);  

Светски дан рециклаже  (17.5.2021); 

Светски дан биодиверзитета (22.05.2021.) 

Европскои дан апаркова  (24.5.2021.);  

Светски дан спорта (25.5.2021.) 

Светски дан лептира (28.5.2021.) 

Светски дан заштите животне средине (5.6.2021.) 

 

чланови 

ученичке  

задруге, 

представници  

локалне 

заједнице 
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26.ПРОГРАМ  ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Циљ  рада овог Тима је успостављање и функционисање интерног система квалитета у 

установи. Интерним системом квалитета треба  да буду обухваћене све активности  и мере које 

предузимају стручни органи, тимови и педагошки колегијум.  

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Старање о 

обезбеђивању и 

унапређивању 

квалитета образовно-

васпитног рада установе 

Посећивање часова  

Истраживање о задовољству 

ученика и родитеља 

квалитетом образовно 

васпитног рада и 

презентација резултата 

Тим  за 

обезбеђивање 

квалитета 

Новембар  

( истраживање) 

Посета часовима  

( Током гoдине ) 

Праћење остваривања 

школског програма 

Разматрање остварености  

 

Чланови стр. 

већа за области 

предмета  

Педагошки 

колегијум 

Новембар, 

фебруар,  

април, мај/јуни 

Старање о остваривању 

циљева и стандарда 

постигнућа 

Давање критеријских 

тестова ученицима  и 

разматрање резултата 

Разматрање резултата на 

завршном испиту 

Предметни 

наставници 

Чланови стр. 

већа за области 

предмета  

Педагошки 

колегијум 

Мај, јуни 

Предузимање 

одговарајућих мера у 

циљу побољшања 

успеха ученика 

Посете часовима редовне и 

допунске из предмета у 

којима ученици остварују 

лошији успех 

Стручно усавршавање 

наставника из области 

осавремењивања наставе 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Након 

класификационих 

периода 

Старање о остваривању 

развоја компетенција 

Посета часовима  у циљу 

праћења постигнутих 

стручних компетенција 

Развијање инструмента за 

праћење остварености 

компетенција 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

Март, април 

 

Вредновање резултата 

рада наставника и  

стручних сарадника 

Посета часовима  у циљу 

праћења постигнутих 

стручних компетенција 

Развијање инструмента за 

праћење остварености 

компетенција 

Праћење постигнућа 

ученика на  завршном 

испиту 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Мај, јуни 
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Праћење и утврђивање 

резултата рада ученика 

Анализа успеха ученика на 

класификационим 

периодима 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

Педагошки 

колегијум 

Октобар, 

фебруар, април и 

мај/јуни 

 

 

Улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у функционисању интерног система 

биће посебно значајна  у следећим активностима 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развој методологије 

самовредновања у 

односу на стандарде 

квалитета рада установе 

Израда инструмената за 

остваривање 

самовредновања  

Тим за 

самовредновање 

Октобар, 

новембар 

Давање предлога мера за 

даљи развој установе на 

основу резултата 

аналитичко-

истраживачких података 

Анализа резултата 

истраживања о задовољству 

ученика и родитеља 

квалитетом образовно 

васпитног рада 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

 

Новембар, 

децембар 

Давање стручних 

мишљења у поступцима 

за стицање звања 

наставника и стручних 

сарадника 

Давање мишљења Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

 

Према потреби 

Праћење  развоја 

компетенција  

наставника и стручних 

сарадника у односу на 

захтеве квалитетног в. О 

рада, резултате 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

Посета часовима редовне и 

допунске наставе и 

активности стручних 

сарадника 

Анализа резултата 

наведеног истраживања 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

 

Током године 

Праћење напредовања 

ученика у односу на  

очекиване резултате 

Анализа успеха ученика на 

класификационим 

периодима 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

 

Октобар, 

фебруар, април 

и мај/јуни 

 
27. ПЛАН ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

План пројектне наставе за први разред 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова по 

теми 

Септембар 4 Наша права и обавезе 4 

Октобар 5 Наша права и обавезе 3 

  Бакина слика, декина дика  2 

Новембар 4 Јесен се прострла преко  грана   2 
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  Здрава исхрана  2 

Децембар 4 У царству Снежне краљице 

(Новогодишњи обичаји) 

4 

Јануар 3 Како се биљке и животиње припремају 

за зиму 

3 

    

Фебруар 2 Како се биљке и животиње припремају 

за зиму 

2 

Март 4 Буди друг, с природом се ухвати у круг 4 

Април 4 Ускршњи обичаји у мом месту 2 

  Дневник наставе у природи 2 

Мај 4 Трагом славног сликара 

(Са кистом у руци) 

4 

    

Јун 2 Кад ластиш замени теретану 2 

   

План пројектне наставе  за други разред 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова по 

теми 

Септембар 4 Волим своја осећања 4 

Октобар 5 Јединствена колекција личних грбова 4 

  Замислићу саградићу 1 

Новембар 4 Замислићу саградићу 4 

Децембар 4 Еколошки базар 4 

Јануар 3 Еколошки базар 1 

  Куцнуо је час 2 

Фебруар 2 Куцнуо је час 2 

Март 4 Разгледница мога краја 4 

Април 4 Кишомер и олује 4 

Мај 4 Кишомер и олује 1 

  Ризница биљног блага 3 

Јун 2 Ризница биљног блага 2 

 

  План пројектне наставе  за трећи  разред 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова по 

теми 

 

Септембар 

2 Одељењске штафетне приче – електронска 

књига 

2 

2 Одељењски еко-филм 2 

Октобар 5 Школски биоскоп поново ради 5 

Новембар 4 Очистимо наш парк 4 

Децембар 2 Историја нашег краја 2 

2 Енигматске одељењске новине 2 

Јануар 1 Енигматске одељењске новине 1 

2 Боље спречити него лечити 2 

Фебруар 2 Уметност рециклаже 2 
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Март 4 Занимације – воћне декорације 4 

Април 4 Покажимо лице животне заједнице 4 

Мај 4 Од спајалице до наруквице 4 

Јун 2 Увек смета Тета Цигарета 2 

 

 

28. ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Међупредметне компетенције  
На основу : 

*Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.88/2017.) 

*Правилник о националном оквиру образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.98/2017.) 

 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова 

који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој , друштвено укључивање и 

запошљавање - ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају 

се кроз наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење 

и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно 

учење. 

Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и 

ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте 

који захтевају њихову функционалну примену. То се постиже сарадњом и координацијом 

активности више наставника, тј. предмета, и иновирањем начина рада на часу. У односу на 

предметне компетенције, међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању 

градива и примени наученог, а одговорност за њихово развијање носе сви наставници и 

школски предмети. Због тога развијање општих и међупредметних компетенција захтева 

заједничко планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних и активних облика 

учења, као и већу аутономију школе и наставника у реализацији образовних исхода. 

На сваком часу је могуће развијати међупредметне компетенције, уколико се: 

• ученици стављају у ситуације које траже истовремену употребу предметних и 

међупредметних компетенција;  

• од ученика захтевају активности истраживања и стварања нових продуката; 

• створи баланс између индивидуалних и групних активности, тако да се развије 

лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе; 
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• ученици упућују на активно и конструктивно учествовање у животу локалне 

заједнице, подстичу да иницирају хуманитарне активности и оне активности које доприносе 

подизању квалитета живота и солидарности у локалној заједници. 

Питање компетенција у образовању тренутно представља једну од најважнијих и 

најживљих тема, и на глобалном и на националном нивоу. Разлог за то лежи у карактеристикама 

савременог друштва које од појединаца очекује висок ниво знања, способност решавања 

проблема, смисао за сарадњу и рад у тиму и одговоран однос према себи, другима и околини. 

Од савременог човека се тражи да стручно, активно, одговорно и компетентно испуњава 

професионалне захтеве и решава проблеме. Савремено образовање мора поред академских и 

стручних знања и вештина да обезбеди развој развој кључних компетенција. 

Једна од дефиниција одређује компетенције као унутрашњи капацитет појединца који је 

потребно исказати да би се извршиле сложене активности. Структуру компетенције чине знања, 

вештине, ставови, вредности и рефлексије који су препознати као кључни елементи за 

иновативни и продуктивни развој сваког појединца. 

Овако схваћене компетенције излазе из оквира традиционалних школских предмета и 

огледају се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова 

релевантних за различите образовне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Оријентација образовног процеса ка кључним компетенцијамa не значи увођење нових 

предмета, нити додатних часова посвећених одређеној компетенцији. 

Основна промена се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника, 

односно предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на 

кључнимкомпетенцијама, а то се постиже стављањем ученика у ситуације које траже да 

интегришу знања, повезују садржаје из различитих области и личног искуства и примењују већ 

научено.Користимо ученичку радозналост и новину коју сарадничка настава неминовно доноси 

да се активирају стечена знања и усмере ка развијањупланираних кључних компетенција. 

Од ученика се очекује дапримењују (употребљавају) знања у новим и различлитим 

ситуацијама, да истражују и откривају, да креирају нове продукте, као и да процењују и 

вреднују сопствена постигнућа и ставове, алии постигнућа и ставове других. Значај кључних 

компетенција је евидентан, али је важно питање како радимо на њима и колико имамо простора 

у наставном процесу за њих. Рад на кључним компетенцијама није непосредно везан за 

одређени школски предмет или садржај, а одговорност за њихов развој носе сви наставници и 

сви школски предмети. У нашој образовној пракси дефинисано је једанаест кључних и 

међупредметних компетенција. 
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28.1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
 
 
 
Активност 

 
Временска динамика 

 
Носиоци активности 

 
Евалуација 
 

 
Формирање Тима, 
избор кординатора 
 

 
Септембар 2020.  

 
Директор 

 
Формиран тим 
 

 
Подсећање наставника 
на међупредметне 
компетенције на 
наставничком већу 
 

 
Септембар-октобар  

 
Тим 

 
Записникса 
Наставничког већа 

 
Информисање 
родитеља о 
међупредметним 
компетенцијама 
 

 
Новембар родитељски 
састанак 

 
Одељенске старешине 

 
Записници са 
родитељских састанака 

 
Анализа годишњих, 
оперативних и дневних 
припрема- 
заступљеност 
међупредметних 
компетенција 
 

   
извешатаји 

 
Размена искустава 
наставника првог и 
петог разреда- 
пројектна настава и 
реализација 
међупредметних 
компетенција 
 

 
Током године 

 
Наставници, активи, 
стручна већа 

 
извешатаји 

 
Професионално 
информисање ученика 

 
Током године 

 
Наставници, стручни 
сарадници, одељенске 
старешине 

 
извешатаји 

 
Реализација Пројекта 
Еразмус Плус 
 

 
Од октобра - до јуна 

 
Тим за пројекте, 
наставници, ученици 

 
Извештаји о 
реализованим 
активностима.  

 
Мишљење ученика о 
међупредметној 
повезаности , 
пројектној настави, 
предузетништву 
 

  
Тим, стручни 
сарадници 

 
Резултати анкетирања, 
истраживања и анализа 

 
Извештај о раду Тима 
 

 
Јун 2021.  

 
Тим 

 
Извештај рада Тима 
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28.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 

Р.бр Активност Носиоци 

активности 

Начини 

реализације 

Временска 

динамика 

реализације 

Инструме

нти 

евалуације 

Носиоци и 

време 

евалуа 

ције 

1. Израда плана рада Тим  Септембар  Тим, 

фебруар, 

јун 2021. 

2. Издвајање 

међупредметних 

компетенција које ће 

се током године 

развијати- у 

плановима и 

припремама,  редовне 

наставе и слободних 

активности 

Тим, 

Наставници 

Планирање, 

евидентирање 

Септембар-

јун 

Преглед 

документа

ције, 

извештаји 

реал. 

активност

и 

Тим, 

фебруар, 

јун 2021 

3. Издвајање тема у 

оквиру предмета и 

повезивање са 

међ.компетенцијама 

Наставници, 

Активи 

Кроз рад 

Актива 

Током 

године 

Извештаји 

актива 

Тим, 

фебруар, 

јун 2021 

4. Повезивање 

наставних предмета са 

свакодневним 

животом ученика 

Наставници, 

родитељи 

На часовима 

редовне , ОС, 

наставе, слоб. 

активности, 

секцијама 

Септембар-

јун 

 Тим, 

фебруар, 

јун 2021 

5. Осмишљавање 

пројеката у којима се 

разввијају 

предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

Наставници, 

тим за 

пројекте, уч. 

парлам. 

Припремање 

и реализација 

пројекта 

Током 

године 

Извештава

ње 

Тим, 

фебруар, 

јун 2020. 

6. Пружање подршке 

ученицима у 

реализацији 

ваннаставних 

активности које јачају 

компетенције и 

развијају 

предузетништво. 

Наставници, 

стр. 

сарадници, 

директор 

Обезбеђивањ

е услова, 

опремање, 

мотивисање 

Током 

године 

Извештаји 

о броју 

учесника 

Тим, 

фебруар, 

јун 2021 

7. Организација часова 

сарадничке  и тимске 

наставе 

наставници Одржани 

часови 

Током 

године 

извештаји Тим, 

фебруар, 

јун 2021 
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8. Професионално 

информисање и 

саветовање- 

упознавање са 

карактеристикама 

занимања  

наставници, 

стр. 

сарадници, 

родитељи 

   Тим, фебр, 

јун 2020 

9. Подизање свести о 

значају заштите 

животне средине 

Тим за 

екологијуна

ставници 

биологије 

Кроз редовну 

настав, 

секције, 

пројекте 

Током 

године 

извештаји Тим, 

фебруар, 

јун 2020 

 

29.ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

Тим за подршку ученицима треба да помогне ученицима: 

• ако имају потешкоће у савладавању редовног наставног програма и имају потребу да 

раде по индивидуалном образовном плану, 

• ако желе тренутну, додатну подршку, у виду допунске наставе или савета о начинима 

учења, 

• ако имају неки таленат и желе да сазнају више, учествују на такмичењима или у раду 

секција, 

• ако имају проблема у сналажењу и прилагођавању школском животу, било које врсте 

 

Циљеви рада Тима Активности Носиоци активности Време реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брига о ученицима 

 

 

 

 

 

Упознавање 

ученика,родитеља и 

наставника са 

Посебним протоколом  

као и Програмом за 

заштиту ученика од 

дискриминација, 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

Одељењске старешине 

Чланови Тима 

Стручни сарадници 

Септембар-Октобар 

2020.год 

У оквиру едукативних 

радионица израда паноа 

ради промовисања 

стила здравог живота 

(здрава 

исхрана,очување 

животне 

средине,толеранција, 

стоп насиљу...) 

Чланови Тима Октобар 2020. -Април 

2021.год. 
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Праћење реализације 

Програма за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

Чланови Тима У току школске године 

Подршка учењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редовно вођење 

записника са седница 

стручних, одељењских 

и наставничког већа 

 

Руководиоци 

Стручних актива и 

одељењске старешине 

У току школске године 

Редовно извођење 

допунске наставе за 

ученике којима је 

потребна помоћ у 

учењу 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

У току школске године 

Редовно извођење 

додатне наставе за 

ученике који брже 

напредују 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

У току школске године 

 

Лични и социјални 

развој 

Упознавање ученика, 

родитеља и наставника 

са Правилником о 

понашању у школи 

 

Чланови Тима 

Одељењске старешине 

Педагог 

Септембар- Децембар 

Организовање 

предавања са темама 

које су везане за 

прилагођавање 

школском животу 

 

Чланови Тима Новембар 2020.-Април 

2021. 

Редовно праћење 

активности Вршњачког 

тима и Ученичког 

парламента 

Чланови Тима У току школске године 

 

30.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Време 

реализације 

Активности/теме/садржаји Начин реализације Носиоци 

реализације 

Септембар 

2020. год. 

Израда личног плана 

професионалног развоја 

Попуњавање личног 

плана професионалног 

развоја 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Септембар 

2020. год. 

Израда плана СУ у и ван установе на 

нивоу стручних већа 

Обавештавање,предлагањ

е,разматрање,прикупљање 

података,израда плана 

Стручна већа 

Септембар 

2020. год. 

Обједињавање потреба за стручним 

усавршавањем на основу планова 

стручних већа, резултата 

Разматрање,прикупљање 

података,израда плана 

Директор,педаг

ошки 

колегијум, 
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самовредновања и вредновања рада 

школе,извештаја о остварености 

стандарда постигнућа 

Школски одбор 

Септембар 

2020. год. 

Израда Годишњег плана стручног 

усавршавања на нивоу школе 

Разматрање,прикупљање 

података,израда плана 

Директор,Тим 

за стручно 

усавршавање 

Током 

школске 

2020/21.год. 

Праћење реализације СУ на нивоу 

установе 

Праћење,прикупљање 

података,анализа,вођење 

документације 

Директор,струч

ни 

сарадници,наст

авници,Тим за 

СУ 

Током 

школске 

2020/21.год. 

Праћење реализације СУ ван 

установе 

Праћење,прикупљање 

података,анализа,вођење 

документације 

Директор,струч

ни 

сарадници,наст

авници,Тим за 

СУ 

Током 

школске 

2020/21.год. 

Праћење примене стечених знања Праћење,анализа,вођење 

документације 

Директор,Стру

чни сарадници 

Током 

школске 

2020/21.год. 

Извештавање о примени стечених 

знања 

Анализа,прикупљање 

података,писање 

извештаја 

Директор, 

Стручни 

сарадници,Тим 

за СУ 

Фебруар 

2021.год. 

Евалуација и подношење 

полугодишњег извештаја о 

реализацији плана СУ 

Анализа,прикупљање 

података,писање 

извештаја 

Директор,руков

одилац Тима за 

СУ 

Јун 

2021.год. 

Евалуација и подношење финалног 

извештаја о реализацији плана СУ 

Анализа,прикупљање 

података,писање 

извештаја 

Директор,Руков

одилац Тима за 

СУ 

 

31.ПЛАН УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 

Задаци Активности Носиоци активности 

Упознавање са школом и 

организацијом рада у школи 

Разговор са директором школе 

(педагошко-инструктивни рад),  

Разговор са педагогом(педагошко-

инструктивни рад) у циљу информисања 

приправника о мисији и визији школе, 

простором школе, распоредом часова, 

огласном таблом, изворима 

информација 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Упознавање са педагошком 

документацијом, евиденцијом 

и законском регулативом 

Разговор са педагогом(педагошко-

инструктивни рад), 

Увид у обрасце, планове и програме 

образовних профила, планове 

наставника, припреме наставника за час 

и слично 

Педагог 

Психолог 

Секретар 
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Одређивање ментора и 

менторски рад 

Директор одређује ментора на предлог 

стручног већа 

Директор 

Менторски рад Ментор долази на 12 часова 

приправника, приправник присуствује 

на 12 часова ментора уз стални 

педагошко-инструктивни рад 

Ментор 

Пружање подршке у току рада Разговори са приправником о раду у 

циљу развоја компетенција за рад 

наставника (планирање и реализација 

часова, поучавање и 

учење,комуникација) 

Ментор 

Педагог 

Психолог 

Руководилац 

стручног већа 

Евалуација рада приправника Посета часовима, 

Увид у педагошку документацију 

приправника, Анкетирање ученика, 

Увид у евиденцију о ангажованости у 

раду стручних органа (редовност, 

учешће у раду, 

Разговор са приправником у циљу 

самоевалуације 

Ментор 

Руководилац 

стручног већа 

Директор школе 

Припрема у оквиру школе за 

полагање стручног испита 

Испит за проверу савладаности 

програма, 

Подршка у припреми испита за лиценцу 

(психологија, педагогија, законски део, 

педагошке ситуације) 

Педагог 

Психолог 

 

32. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

Циљеви тима Задаци тима 

-Унапређивање квалитета процеса 

образовања и васпитања кроз 

реализацију пројеката и склапањем 

партнерстава 

-Развијање компентеција ученика 

-Развијање компетенција наставника 

-Обезбеђивање наставних средстава 

-израђује пројекте, прати њихову реализацију, 

-учествује у реализацији пројаката (по потреби) 

-прати конкурсе за пројекте 

-успоставља партнерства са другим установама и 

школама ради размене 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

 

Време 

реализације 

Активности Сарадници Позив на 

документ 

 

 

 

Септембар 

  

 

 

 

Подела задужења члановима 

тима 

Анализа реализованих 

активности започетих 

пројеката- Ерасмус плус 

Договор са Удружењем - рад на 

реализацији Пројекта- Уградња 

соларних панела на крову 

објекта у  Пејовцу " Зелена 

енергија- наша будућност " 

 

 Фондација Темпус 

Координатор Пројекта - 

Школа Valeriu D. Cotea - 

Vidra - Румунија 

Јелена Марковић- 

представник удружења 

"Младо срце " 

Дирекција за планирање 

- надзорни орган 

 

 

 

Школски развојни 

план 

 

 

 

Европски 

развојни план 

Октобар 

 

 

 

- израда листе приоритета за 

школу и осмишљавање начина 

њиховог остваривања. 

- покретање и реализација 

хуманитарних  акција  

Реализација Донације МТС-а - 

набавка опреме за наставу 

Конкурисање за пројекте код 

Министарства просвете 

Наставниц, ученици, 

родитељи, локална 

заједница 

Удружења на нивоу 

општине и региона 

 

 

Дирекција за планирање 

Годишњи план 

рада 

План и програм 

за развој 

међупредметних 

компетенција 

 

ШРП 

 

 

 

Новембар-  

 

 

Децембар 

 

јануар 

Сарадња са школама из 

Румуније и  Македоније  ради 

договора о реализацији 

заједничког пројекта. 

 Праћење конкурса за пројекте 

и учешће на истим . 

Праћење конкурса за пројекте 

и реализација одобрених 

пројеката . 

 Извештавање Наставничког 

већа, савета родитеља и 

Школског одбора о динамици 

реализације Пројекта Ерасмус 

плус . 

 

 

 

 

Школе учеснице 

Пројекта Ерасмус плус 

 

 

 

Школски развојни 

план 

 

 

Европски 

развојни план 

 



215 
 

Развијање компетенција 

наставника 

Обезбеђивање наставних 

средстава 

 Наставници   

До краја године Праћење одобравања  пројеката  

и  њихова реализација . 

Акција прикупљања старе 

хартије 

Тим за еколошко 

уређење 

 

Ђачки парламент 

 

 

ШРП 

 Евалуација програмских 

активности 

Тим за пројекте 

Тим за самовредновање 
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VII   ПРОГРАМИ  И  ПЛАНОВИ  РАДА  СТРУЧНИХ  ОРГАНА   ШКОЛЕ 
 

1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

 

На основу Закона о основном образовању и васпитању, Статута школе и  Плана и програма 

рада школе, Наставничко веће и у овој школској години разматрати сва питања везана за 

целокупан образовно- васпитни рад. Ово веће ради у седнцама, а одлуке се доносе већином 

гласова. 

Наставничко веће чине: сви наставници, стручни сарадници и директор школе. 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 

Септембар 1. Бројно стање ученика на почетку школске 2020/21. год.  

2.Организовање додатног рада и допунске наставе, слободних активности, договор о 

вођењу евиденције 

3.Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби 

4. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. год. 

5.Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2019/2020. год. 

Новембар 1.Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2.Анализа учесталости ситуација насиља у школи 

3.Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских 

мера 

 4. Разматрање и усвајање извештаја са екскурзија  

5. Предaвање:  Како  наставу  учинити занимљивом - Јасмина Ристић 

Јануар 1. Анализа успеха ученика  на крају првог полугодишта  

2. Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских 

мера 

3. Анализа реализације програмских садржаја - редовна настава, допунска настава, 

додатни рад, слободне активности 

4. Похваљивање ученика 

5. Извештај о остваривању програма заштите ученика од насиља у првом 

полугодишту 

6. Договор о организовању припремне за полагање завршног испита за ученике 

осмог разреда 

7. Истраживање: Фактори који утичу на постигнућа ученика – Наташа Стаменковић 

8. Договор око активности поводом прославе Дана школе 

Април 1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

2. Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских 

мера 

3. Анализа учесталости ситуација насиља у школи 

4. Реализоване активности на припремању ученика за полагање завршног испита 

5. Анализа професионалних намера ученика 8. разреда- психолог 

6. Истраживање: Истицање позитивних примера у школи 

7. Предавање: Оцењивање у функцији знања - Аница Нешић 

8. Предлози и разматрање испуњености услова за избор ученика генерације 

Јун  1.Анализа успеха ученика 8. разреда и оцена из владања  

2.Верификација одлука о ученицима носиоцима дипломе "Вук Караџић" и додела 

специјалних диплома 

3.Реализоване активности на припремању ученика за полагање завршног испита 

4.Извештај о реализацији наставе у природи 

5.Одабир изборних предмета за анкетирање ученика 
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Јун 1. Анализа успеха ученика на крају школске године 

2. Анализа понашања ученика и оцена из владања, утврђивање васпитних 

васпитно-дисциплинских мера 

3. Похвале и награде  за ученике од 1. до 7. разреда  

4. Извештај о постигнућима ученика на организованим такмичењима у школској 

2020/2021. години 

5. Анализа реализације програмских садржаја - редовна настава, допунска настава, 

додатни рад, слободне активности 

6. Избор  ученика генерације и  предлагање  Школском одбору  за проглашење   

7. Информација о најзначајнијим активностима до краја школске године 

8. Договор око организовања посета, излета и екскурзија 

9. Извештај о стучном усавршавању наставника у школској 2020/2021 години 

10.Предавање: Настава на даљину (предности и слабости) - Славица Радуловић  

Јул 1. Извештај о реализацији Програма за заштиту ученика од насиља за школску 

2020/2021.год. 

2. Извештај  о реализацији Школског развојног планирања у школској 2020/2021. 

години  

3. Извештај о самовредновању у школској 2020/2021. години  

4. Извештај о реализацији пројекта "Професионална оријентација на преласку у 

средњу школу" за 2020/2021. годину 

5. Извешај о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у 

6. Анализа резултата са завршног испита 

7. Годишњи извештај о раду тимова, актива и стручних већа 

8. Извештај о реализацији Годишњег план рада школе за школску 2020/2021. 

годину. 

9. Разматрање извештаја о раду директора. 

10.Разматрање извештаја о раду установе.  

11.Разматрање нацрта Годишњег плана рада за 2021/2022.годину 

-број и структура одељења 

-подела предмета на наставнике 

-школски календар 

-опредељења ученика за изборне предмете 

Август 1. Разматрање Програма и Акционог плана за заштиту ученика од насиља за 

школску 2021/2022. годину 

2. Разматрање Акционог плана развојних активности за школску 2021/2022. 

годину 

3. Разматрање Плана стручног усавршавања наставника за школскоу 2021/2022. 

годину 

4. Разматрање Плана самовредновања у школској 2021/2022. години 

5. Анализа рада Наставничког већа у школској 2020/2021. години 

6. Усвајање плана и програма рада Наставничког већа за школску 2021/22. годину 

7. Утврђивање  структуре радног времена наставника 

8. Утврђивање одељењских старешинстава 
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2. ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ РАЗРЕД 

1.Утврђивање плана и програма рада одељењског већа и одељењског 

старешине  

IX 

I-VIII 

2. Информација о саставу и обухвату ученика I-VIII 

3. Дидактичко-технички услови рада у школи I-VIII 

4. Утврђививање термина писмених задатака и писмених  провера знања I-VIII 

 5. Утврђивање распореда часова редовне наставе 
6. Снабдевање ученика уџбеницима и прибором 

 

7. Идентификација ученика за додатни рад, допунску наставу и слободне 

активности 

I-VIII 

8. Планирање сарадње и облика рада са родитељима I-VIII 

9. План одржавања родитељских састанака I-VIII 

10.Донашење распореда одржавања додатног рада и допунске наставе I-VIII 

11. Доношење плана посета, излета и   екскурзија I-VIII 

1. Анализа успеха ученика на крају 1. тромесечја као и праћење напредовања 

ученика обухваћених инклузивним образовањем и доношење предлога мера 

за рад у наредном периоду 

X 

I-VIII 

2. Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и  васпитно- 

дисциплинских мера 

I-VIII 

3. Напредовање ученика обухваћених инклузивним образовањем 
 

4. Остваривање увида у редовност похађања наставе I-VIII 

5.Обухват ученика додатним радом, допунском наставом и секцијама, 

сарадња при избору ученика за такмичење 

I-VIII 

6.Разматрање сарадње наставника и  ОС  са родитељима ученика I-VIII 

7. Доношење предлога мера за рад у наредном периоду  

1. Анализа реализације предложених мера са претходне седнице 

 

XII 

I-VIII 

 2.Утврђивање оцена из наставних предмета, оцена из владања и општег 

успеха (појединачно) 

II-VIII 

3. Анализа успеха ученика и одељења на крају првог полугодишта I-VIII 

4. Остваривање увида у редовност похађања наставе I-VIII 

5. Анализа понашања ученика, избор и примена педагошких мера  (похвале, 

награде васпитне и васпитно-дисциплинске мере) 

I-VIII 

6.Осврт на реализацију  планова и програма рада наставника I-VIII 

7. Разматрање сарадње наставника и  ОС  са родитељима ученика I-VIII 

8.Договор о организовању припремне за полагање завршног испита за 

ученике осмог разреда 

 

1. Анализа реализације предложених мера са претходне седнице 

IV 

 

I-VIII 

2. Анализа успеха ученика на крају 2. тромесечја као и праћење напредовања 

ученика обухваћених инклузивним образовањем и доношење предлога мера 

за рад у наредном периоду 

I-VIII 

3.Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и  васпитно- 

дисциплинских мера 

I-VIII 

4. Остваривање увида у редовност похађања наставе I-VIII 

5. Осврт на реализацију  планова и програма рада наставника  I-VIII 

6. Разматрање сарадње наставника и  ОС  са родитељима ученика I-VIII 

7.Организовање припремне наставе за завршни испит VIII 

1. Анализа реализације предложених мера са претходне седнице VI I-VIII 
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3. ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 Програмскисадржај Време 

реализације 

Носиоци активност 

1.  Усвајање плана рада стручног већа Септембар Наставници разредне наставе 

2.  Примена наставног плана и програма у 

школској 2020/2021 

Септембар Наставници разредне наставе 

3.  Усвајање плана посета, излета, 

екскурзија, школа у природи 

Септембар Наставници разредне наставе 

4.  Договор око активности око 

одржавања дечије недеље 

Септембар Стручна служба 

5.  Приказивање резултата праћења 

разреда детета и ученика 

Септембар Наставници разредне наставе 

6.  а.) Предлог ученика за инклузивно 

образовање 

б.) израда педагошког профила ученика 

Септембар Наставници разредне наставе, 

стручна служба 

7.  Анализа измене планова за први разред Септембар Наставници разредне наставе 

8.  Сачињавање плана рада Октобар Наставници  

9.  Анализа иницијалних тестирања 

ученика  

Октобар Наставници разредне наставе 

10.  Размена искустава и припрема међу 

колегама 

Октобар Наставници разредне наставе 

11.  Давање стручне помоћи наставницима 

у раду са ученицима обухваћених 

ИОП-ом 

Октобар Стручна служба 

12.  Приказивање примена наученог Октобар Наставници 

13.  Договор око посете часовима у оквиру 

самовредновања 

Октобар Стручна служба 

14.  Остваривање реализације примене Октобар Струча служба, наставници 

 2.Утврђивање оцена из наставних предмета, оцена из владања и општег 

успеха (појединачно) 

I-VIII 

3. Анализа успеха ученика и одељења на крају другог полугодишта I-VIII 

4. Остваривање увида у редовност похађања наставе I-VIII 

5.Анализа понашања ученика и изрицање васпитних и  васпитно- 

дисциплинских мера 

I-VIII 

6. Доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика  

7.Осврт на реализацију  планова и програма рада наставника I-VIII 

8. Разматрање сарадње наставника и  ОС  са родитељима ученика I-VIII 

9.Анализа  рада ОВ за текућу школску годину и израда програма рада већа за 

наредну годину 

I-VIII 

11.Организовање припремне наставе за полагање разредних испита I-VIII 

12.Извештај о постигнутим резултатима на симулацији завршног испита и 

завршном тесту за ученике 4. разреда 

IV, VIII 

13.Извештај о опредељивању ученика за изборни предмет за наредну годину I-VII 

14.Предлог дестинација за организацију екскурзија и школе у природи за 

наредну школску годиниу 

I-VII 

1.Организација припремне наставе за поправне испите 

VIII 

IV-VIII 

2.Организација поправних испита IV-VIII 

3.Анализа успеха на крају школске године после попр.испита IV-VIII 
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школског развојног плана у настави 

млађих разреда 

разредне наставе 

15.  Планирање културних активности Октобар Наставници разредне наставе 

16.  Известај о реализацији пројектне 

наставе у првом разреду 

Октобар Наставници разредне наставе 

17.  Теоријско предавање:  Новембар Биљана Ђурковић 

18.  Приказивање резултата праћења 

развоја детета и ученика 

Децембар Наставници разредне наставе 

19.  Извештај о примени инклузије у 

образовању 

Децембар Стручна служба 

20.  Договор о учешћу ученика на 

ликовном и литералном конкурсу 

„Свети Сава школска слава“ 

Децембар Наставници разредне наставе 

21.  Избор комисије за такмичење Децембар Наставници разредне наставе 

22.  Договор о одржавању школског 

такмичења 3. и 4. из математике 

Децембар Наставници разредне наставе 

23.  Активнисти и припрема програма за 

дан школе Светог Саву 

Децембар Наставници разредне наставе 

24.  Договор о школском такмичењу 

рецитатора 

Фебруар Наставници разредне наставе 

25.  Размена искустава и припрема међу 

колегама 

Фебруар Наставници разредне наставе 

 

26.  Праћење напредовање ученика 

обухваћеним инклузивним 

образовањем 

Фебруар Наставници разредне наставе 

27.  Теоријско предавање:  Март Марина Бабић 

28.  Праћење и упоређивање напредовање 

ученика од I-IVраз. 

Март Стручна служба, наставници 

разредне наставе 

29.  Приказивање стручног чланка Током године Наставници разредне наставе 

30.  Анализа реализације пројектне наставе Април Наставници разредне наставе 

31.  Тематски дан:  Април Мирко Тошовић, Ана Јочић 

32.  Планирање културних и спортских 

активности 

Мај Наставници 

33.  Реализација плана и праћење 

напредовање ученика обухваћеним 

Иоп-ом 

Мај Стручна служба 

34.  Приказивање стручног чланка 

дидактичког материјала, резултата 

обављеног истраживањем 

Јун Наставници разредне наставе, 

стручна служба 

35.  Анализа рада стручног већа Јун Наставници разредне наставе 

36.  Избор новог руководства Стручног 

већа и подела задужења за школску 

2020/2021. 

Јун Наставници разредне наставе 

37.  Доношење плана рада посета, излета, 

екскурзије и школе у природи  

Јун Наставници разредне наставе 

38.  Подела задужења у оквиру секција Јун Наставници разредне наставе 

39.  Анализа допунске наставе, додатног 

рада, слободних активносити и секција 

Јун Стручна служба и наставници 

40.  Приказивање примене наученог са 

стручног усавршавања 

Август Наставници разредне наставе 

41.  Анализа стандарда професионалних 

активности наставника 

Август Наставници разредне наставе 
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42.  Анализа листе са конкретним 

обавезама 

Август Наставници разредне наставе 

43.  Сарадња са родитељима у оквиру ПО 

на часовима редовне наставе 

Август Наставници разредне наставе 

44.  Планирање културних и спортских 

активности  

Током године Наставници разредне наставе 

45.  Планирање међуодељенских  сусрета Током године Наставници разредне наставе 

 

 
 

4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНО-ТЕХНИЧКУ ГРУПУ 

ПРЕДМЕТА 

Редни 

број 

Програмски садржај Време 

реализа

ције 

Носиоци 

1.  Конституисање актива, избор руководиоца, усвајање 

плана рада и подела задужења 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

Јелисавета 

Стојановић, 

чланови актива 

 

 

2.  Израда оперативних и глобалних планова  и програма за 

школску 2020/2021.год. Израда годишњих и оперативних 

планова за ученике који похађају наставу по ИОП-у 

3.  Временско и садржајно усклађивање наставних предмета 

по разредима 

4.  Усклађивање термина писмених провера 

5.  Израда планова додатног рада и усклађивање распореда 

додатног рада 

6.  Изношење предлога акредитованих програма стручног 

усавршавања за школску 2020/2021. год. 

7.  Избор наставних предмета и наставника који ће 

изводити угледне часове и теоријска предавања 

8.  Анализа иницијалних тестова 

9.  Угледни час: Градска насеља X Јелисавета 

Стојановић и 

Ђорђе 

Обрадовић 

10.  Анализа сарадње  између природно-техничког и 

друштвено језичког актива 

 

 

 

XI 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

11.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

12.  Договор о учешћу у обележавању Дана школе  

 

 

 

 

XII 

 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

13.  Договор о организацији и реализацији школских 

такмичења и математичког такмичења Мислиша 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

14.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

и стручни 

сарадници 

15.  Учешће на општинским такмичењима  

 

 

II 

чланови актива  

16.  Анализа примене Школског развојног плана чланови актива 

и стручни 

сарадници 

17.  Избор семинара за стучно усавршавање за наредну чланови актива  
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школску годину 

18.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

и стручни 

сарадници 

19.  Теоријско предавање: Правилна исхрана IV Љиљана 

Манђукић 

20.  Ревизија ИОП-а  

 

 

 

 

V  

VI 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

21.  Подела задужења за израду годишњег плана рада школе чланови актива 

и стручни 

сарадници 

22.  Подела задужења у оквиру секција чланови актива 

23.  Анализа рада актива, избор руководиоца за следећу 

школску годину 

чланови актива  

24.  Активности наставника везане за полагање завршног 

испита ученика 8.разреда 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

25.  Могућност примене Школског развојног плана у настави 

природно-техничке групе предмета(предлози, дискусија 

и размена икустава из предходног периода) 

 

 

 

 

VIII 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

26.  Анализа стандарда професионалних активности 

наставника 

чланови актива  

27.  Анализа листе са конкретним обавезама наставника чланови актива 

и стручни 

сарадници 

28.  Организовање међусобне посете часовима наставника 

природно-техничког и друштвено-језичког актива 

 

током 

године 

 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

29.  Анализа активности везаних за реализацију припремне 

наставе за полагање завршног испита ученика 8.разреда 

 

током 

године 

чланови актива  

 
 

5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКУ ГРУПУ 

ПРЕДМЕТА 

 

Редни 

број 

Програмски садржај Време 

реализа

ције 

Носиоци 

1.  Конституисање актива, избор руководиоца, усвајање 

плана рада и подела задужења 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

Јелисавета 

Стојановић, 

чланови актива 

 

2.  Израда оперативних и глобалних планова  и програма за 

школску 2020/2021.год. Израда годишњих и оперативних 

планова за ученике који похађају наставу по ИОП-у 

3.  Временско и садржајно усклађивање наставних предмета 

по разредима 

4.  Усклађивање термина писмених провера 

5.  Израда планова додатног рада и усклађивање распореда 

додатног рада 

6.  Изношење предлога акредитованих програма стручног 
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усавршавања за школску 2020/2021. год.  

7.  Избор наставних предмета и наставника који ће 

изводити угледне часове и теоријска предавања 

8.  Анализа иницијалних тестова 

9.  Анализа сарадње  између природно-техничког и 

друштвено језичког актива 

 

 

 

XI 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

10.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

11.  Договор о учешћу у обележавању Дана школе  

 

 

 

 

XII 

 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

12.  Договор о организацији и реализацији школских 

такмичења и математичког такмичења Мислиша 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

13.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

и стручни 

сарадници 

14.  Учешће на општинским такмичењима  

 

 

II 

чланови актива  

15.  Анализа примене Школског развојног плана чланови актива 

и стручни 

сарадници 

16.  Избор семинара за стучно усавршавање за наредну 

школску годину 

чланови актива  

17.  Ревизија ИОП-а чланови актива 

и стручни 

сарадници 

18.  Теоријско предавање: Правилна исхрана IV Љиљана 

Манђукић 

19.  Ревизија ИОП-а  

 

 

 

 

V  

VI 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

20.  Подела задужења за израду годишњег плана рада школе чланови актива 

и стручни 

сарадници 

21.  Подела задужења у оквиру секција чланови актива 

22.  Анализа рада актива, избор руководиоца за следећу 

школску годину 

чланови актива  

23.  Активности наставника везане за полагање завршног 

испита ученика 8.разреда 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

24.  Могућност примене Школског развојног плана у настави 

природно-техничке групе предмета(предлози, дискусија 

и размена икустава из предходног периода) 

 

 

 

 

VIII 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 

25.  Анализа стандарда професионалних активности 

наставника 

чланови актива  

26.  Анализа листе са конкретним обавезама наставника чланови актива 

и стручни 

сарадници 

27.  Организовање међусобне посете часовима наставника 

природно-техничког и друштвено-језичког актива 

 

током 

године 

 

чланови актива 

и стручни 

сарадници 
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28.  Анализа активности везаних за реализацију припремне 

наставе за полагање завршног испита ученика 8.разреда 

 

током 

године 

чланови актива  

 

 
6. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора који се 

односе на области: 

1. Квалитет и унапређивање образовно васпитног рада 

2. Остваривање развојног плана школе 

3. Унапређивање и усавршавање рада наставника 

4. Стручно усавршавање запослених 

5. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 

6. Доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно 

образовање 

 

Чланови Педагошког колегијума за ову школску годину су: 

1. Гордана Асентић, директор школе 

2. Мирко Тошовић, руководилац Разредног већа  I - IV разреда 

3. Милан Медар, руководилац Разредног већа V-VIII разреда и  

4. Јелисавета Стојановић, руководилац стручног већа за природно-техничкоу групу 

предмета 

5. Владимир Банашевић, председник стручног већа за друштвено-језичку групу предмета  

6. Јелисавета Стојановић, представник Стручног актива за развојно планирање 

7. Наташа Стаменковић, педагог 

8. Јелена Чајетинац, психолог 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

Анализа организационо-техничких 

припрема за почетак рада школе у 

2020/21. години. Анализа кадрова и 

проблеми нестручно заступљене 

наставе. 

Септембар Чланови Педагошког 

колегијума 

 

 

Директор школе 

Рад на остваривању Развојног плана 

школе. 

Током године Чланови Развојног тима и сви 

наставници 

 

Директор школе 

План набавке наставних средстава. Септембар-октобар Чланови Педагошког 

колегијума 

Директор школе 

Доношење индивидуалног образовног 

плана на предлог стручног тима за 

инклузивно образовање 

Током године Чланови Педагошког 

колегијума 

 

Израда пројеката и конкурисање код 

донатора. 

Током године Стручни сарадници, 

наставници 

Разматрање сарадње са органима 

јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима 

Током године Стручни сарадници, 

наставници 

Планирање стручног усавршавања 

запослених. 

Током године Чланови Педагошког 

колегијума 
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Директор школе 

Реализација плана за самовредновање Током године Чланови тима за 

самовредновање и сви 

наставници 

         Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

 

7. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Подручје рада Садржај Време Разред Носилац 

Организациони 

послови 

израда плана и програма ОС  IX I-VIII ОС, педагог 

 израда плана и програма одељењског већа IX I-VIII ОС 

 руковођење радом одељењског већа IX-VI I-VIII Руководилац 

већа 

 рад на развијању одељењског колектива IX-VI I-VIII ОС 

 организација екскурзија VI I-VIII ОС 

 организација ДКР-а по 

плану 

I-VIII ОС 

Административн

и послови и 

педагошка 

евиденција 

упис ученика у разредну и матичну књигу IX-VI I-VIII ОС 

евидентирање плана ОС у разредну књигу IX I-VIII ОС 

попуњавање књижица I, VI I-VIII ОС 

попуњавање сведочанстава VI I-VIII ОС 

вођење разредне књиге IX-VI I-VIII ОС 

белешке о напредовању ученика IX-VI I-VIII ОС 

израда ученичких спискова (за ужину, 

штампу и др.) 

IX-VI I-VIII ОС 

квалитативна и квантитатив 

на анализа успеха 

IX-VI I-VIII ОС 

социјална структура одељ. IX I-VIII ОС 

прикупљање новца (екскурз. ЦК.ДС, ужина, 

осигурање , књиге ) 

током 

године 

I-VIII ОС 

Рад са ОЗ индивидуални рад са ученицима- 

упознавање, пра- 

ћење и стимулисање ученика и саветодавни 

рад са ученицима 

IX-VI I-VIII ОС 

пружање помоћи у савладава 

њу васпитних проблема и проблема у 

понашању уч. 

IX-VI I-VIII ОС 

развијање толеранције и сарадничких односа 

међу ученицима 

IX-VI I-VIII ОС 

усвајање пеавила понашања ученика и 

дефинисање последица кршења истих 

IX I-VIII ОС 

утврђивање процедура реаговања ученика у 

евентуалним случајевима насиља 

X I-VIII ОС 

рад у одељењу (на часу ОС, излетима, 

екскурзији) 

према 

плану 

I-VIII ОС 

разговори са ученицима према плану 

васпитног рада и програму хуманизац, 

односа међу половима 

током 

године 

I-VIII психолошко

- педагошка 

служба 

Рад са одељењ. 

већем и 

наставницима 

припремање и предлагање плана и прогр. 

одељењ. већа 

IX I-VIII ОС 

припремање и учешће у организовање IV, VI I-VIII ОС 
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7.1.  ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОД I – IV РАЗРЕД  

 

Темa Наставна активност 

 

Прилагођавање 

на школу                      

1. Избор руководства одељењске заједнице 

2. Правила у учионици – усвајање правила, поштовање правила 

3. Понашање у школи, у учионици, дворишту, на путу до школе... 

4. Упознавање са правилима и одговорним понашањем ученика у школи 

– употреба КУТИЈЕ ДОБРИХ НАМЕРА 

седница одељењских већа 

праћење реализације наставних, изборних и 

факултативних програма у одељењу 

према 

плану 

већа 

 

I-VIII ОС 

процена квалитета наставе I-VIII ОС 

праћење критеријума оцењивања IX, X, 

XII, IV, 

VI  

I-VIII ОС 

процењивање учен. постигнућа и владања 

ученика 

IX X, 

XII, IV, 

VI 

I-VIII ОС 

Рад са 

родитељима 

припремање и одржавање родитељских 

састанака 

IX X, 

XII, IV, 

VI 

I-VIII ОС 

обилазак ученичких домова IX, X I-VIII ОС 

индивидуални рад са родитељима IX - VI I-VIII ОС 

педагошко образ. родитеља по 

плану 

I-VIII ОС 

Сарадња са 

стручним сарад 

ницима и струч 

ним установама 

идентификација, превенција проблема у 

учењу и развоју 

по 

потреб

и 

I-VIII стручни 

сарадници, 

ОС 

рад на педагошком усавршавању родитеља по 

плану 

I-VIII стручни 

сарадници 

рад на педагошком усавршавању наставника по 

плану 

I-VIII стручни 

сарадници 

рад на остваривању плана ОС по 

плану 

I-VIII ОС 

сарадња са стручним установама по 

потреб

и 

I-VIII ОС, педагог 

пројекције ДВД у циљу превенције болести 

зависности (пушење, алкох, нарк.) 

током 

године 

VII-

VIII 

психолог 

Сарадња са 

стручним орга- 

нима и  

директором 

школе 

припрема и учешће у раду стручних органа по 

плану 

I-VIII ОС 

сарадња са директором школе на реализацији 

програма и решавању текућих проблема 

по 

потреб

и 

I-VIII директор 
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5. За и против надимака  

6. Културно облачење  у школи и другим установама 

7. Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

8. Израда упитника ,,Стилови учења'' 

9. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

10. Како да откријем своје способности – ученици износе своја 

интересовања 

11. Kолико смо мотивисани за учење 

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

13. Како да учимо – мапе ума 

14. Како постићи бољи успех на писменој вежби? 

15. Више рада више знања 

16. Mоји кораци на путу до успеха 

17. План учења 

18. Мој рад је мој успех – како да стигнем до свог циља 

19. Како да користимо информације са интернета? 

20. После учитељице долазе нам они- упознавање са наставницима 

Ово сам ја              21. Ово сам ја – представљам себе другима 

22. Моје име; Мој знак 

23. Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

24. Мој портфолио 

25. Мој хоби 

26. Шта ме вређа 

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

28. Моји снови, жеље и осећања 

29. Погледај у себе – сагледавање личних особина 

30. Како изражавамо осећања (љубав, тугу, разочарење...) 

31. Како подносимо казну, а како похвалу? 

32. Тегла врлина 

33. Кад порастем бићу... 

34. Моја омиљена књига 

35. Динар по динар 

 Ја и други                     36. Наш цвет другарства 

37. Шта ценим код друга. Шта ценим код себе 

38. Пријатељство – како да сачувамо и негујемо пријатељство 

39. Наш знак одељења – стварамо знак одељења 

40. Отворено ћу рећи 

41. Тужакање 

42. Љубомора 

43. Кад настане збрка 

44. Створимо „Миран кутак“ 

45. Одељењска прослава рођендана 

46. Помоћ другу из моје школе 

47. Толеранција према разликама 

48. Сви смо исти, а ипак различити - вршњачка подршка 

49. Помози старијима – када и како можемо да помогнемо старијима 

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

51. Друштвене игре 

52. Форе и фазони – Први април – Дан шале 

53. Други о мени 

54. Ово си ти – Колико се познајемо 

Лепо понашање         55. Семафор лепих речи 

56. „Лепа реч гвоздена врата отвара” 
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57. Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

58. Лепо понашање у биоскопу ,позоришту, у продавници, за столом 

59. Зашто причамо ружне речи 

60. Шта знаш о праштању 

61. У лажи су кратке ноге, а у Пинокија дуг нос 

62. Дечији БОНТОН- читамо и коментаришемо одељке 

63. Лепо понашање – манири 

64. Ружне навике 

65. Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

66. Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

Екологија                    67. Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

68. Како све можемо оплеменити простор у учионици? 

69. Значај очувања природне средине 

70. Зидне новине о заштити  човекове средине 

71. Акција прикупљања секундарних сировина 

72. Рециклирај, не фолирај! 

73. Дан планете Земље(22.4.) 

74. Светски дан заштите животне средине(5.6.) 

75. Дан вода (акција)- 22. март  

Исхрана                      76. Здравље на уста улази 

77. Здрава храна – квиз 

78. Пано – павилна исхрана (воће и поврће) 

79. Карактеристике здраве исхране – значај витамина 

80. Болести неправилне исхране (гојазност и мршавост) 

81. Октобар – месец здраве хране 

82. Беремо лековите биљке и правимо кутак лековитог биља 

Хигијена и 

здравље                       

83. Лична хигијена и хигијена простора 

84. Путеви преношења болести 

85. Како се понашати у току пандемије корона вируса? 

86. Зашто је вакцина корисна 

87. Предавање учитеља о здрављу 

88. Моје лоше хигијенске навике 

89. Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

90. Навике и понашања за здрав живот 

91. Пушење или здравље 

92. Болести зависности (Светски дан борбе против пушења - 31.5.) 

93. Недеља здравих уста и зуба 

Пубертет                     94. Од роде до школарца (раст и развој) 

95. Шта све знамо о пубертету? 

96. Љубав према себи и љубав према другима 

97. По чему се разликују дечаци од девојчица и односи међу половима 

98. Растемо, мењамо се 

Рекреација                  99. Који облици рекреације постоје? 

100. У здравом телу здрав дух 

101.  Игре такмичарског карактера 

102. Лепо је победити, али и часно изгубити 

103. Знамо ли шта је то фер – плеј 

104. Покрените се, децо!- значај свакодневног вежбања 

105. Утицај бављења спортом на наш развој 

106. Заједничка шетња  

107. Излет                

Безбедност 108. Безбедно понашање на интернету 

109. Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 
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110. Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији 

111. Зашто су неке видео и интернет игрице штетне? 

112. Дигитално насиље- радионица 

113. Предлог ученика за превенцију насиља у школи 

114. Где је Црвенкапа погрешила, тј. не разговарај са непознатима 

115. Едукативни филм 

116. Да ли смо безбедни у саобраћају? 

117. Како треба да реагујем у случају ванредне ситуације? 

118. Кога позвати у помоћ када сам у опасности? 

119. Дигитална медијска писменост 

120. Вршњачка и лична безбедност 

121. Мере заштите на друштвеним мрежама 

122. Вредности, правила и реституција 

123. Реаговање у случајевима дигиталног насиља 

124. Трагови које остваљамо на интернету 

 

7.2.  ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОД V – VIII РАЗРЕД 
 

  

V РАЗРЕД 

 

Програм рада одељењског старешине за пети разред 
 

• Добродошли у пети разред 

• Упознавање ученика са правима и одговорностима свих у школи 

• Како се понашати у току пандемије корона вируса? 

• Дефинисање правила у одељењу 

• Упознавање са режимом живота и рада у школи 

• Лична хигијена 

• Понашање на јавном месту 

• Умемо ли правилно да учимо? 

• Дигитално насиље 

• Актуелна ситуација у одељењу (прво тромесечје) 

• Предлажемо одељенском старешини 

• Како решавамо сукобе? 

• Радионица  за заштиту ученика од дигиталног насиља: Налажење и идентификовање 

прихватљивог интернет садржаја, 

• Колико смо толерантни? 

• Планирање успеха и могућности напредовања у учењу 

• Како да препознам насиље и коме да се обратим за помоћ? 

• Другарство и равноправност међу половима 

• Предлажемо разредном старешини 

• Правилна исхрана 

• Моји проблеми у школском животу 

• Актуелна ситуација у одељењу (полугодиште) 

• Какав успех очекујем? 

• Шта ме понекад избаци из равнотеже? 

• Физичке разлике међу половима 

• Како пријавити електронско насиље?  

• Радионица за заштиту ученика од дигиталног насиља: Приладан онлине садржај  

• Како потреба да нас други прихвате утиче на наше понашање? 

• Психосоматске одлике пубертета 
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• Мере за побољшање успеха 

• Актуелна ситуација у одељењу (тромесечје) 

• Здравље и здрави стилови живота 

• Утицај неправилне исхране, употреба дувана и алкохола 

• Шта је солидарност? 

• Коришћење слободног времена и рекреација 

• Актуелна ситуација у одељењу 

• Предлажемо одељенском старешини 

• Моји утисци о школи и животу у њој 

• Колико сам задовољан својим успехом? 

 
 

VI РАЗРЕД 
 

Програм рада одељењског старешине за шести разред 

 

• На почетку нове школске године (планови, циљеви,  очекивања); 

• Укључујемо се у рад секција и слободне активности; 

• Како се понашати у току пандемије корона вируса? 

• Правила понашања у школи и правила у нашем одељењу 

• Шта значи - учити активно?  

• Редовно и „кампањско“ учење 

• Књиге су гимнастика за мозак; 

• Шта је то пубертет и како га осећамо?  

• Осећам како мислим-уочавање веза између мисли, акција и осећања 

• Значај невербалне комуникације-гестови, мимика и држање тела 

• Слободно време (улица и здравље); 

• Радионица на тему дигиталног насиља: Позитивно понашање на интернету 

• О навикама и здрављу; 

• Како пријавити електронско насиље? 

• О пушењу дувана; 

• Спољни изглед; 

• Утицај моде на здравље; 

• Размислите о СИДИ; 

• Шта очекујете од Нове године?; Новогодишња журка 

• Оговарање - насиље је и физичко и вербално; 

• О претварању и прикривању; 

• Утиче ли новац на мој статус међу вршњацима 

• Како да побољшамо квалитет живота у школи? 

• Уређење учионице 

• Сви за једног, један за све (припадност одељењу); 

• Успех и дисциплина одељења; 

• Три добре и три лоше особине нашег одељења (анкета); 

• О смеху и подсмеху; 

• Радионица на тему дигиталног насиља: Прикладан online садржај 

• Прича о дежурном кривцу; 

• Једном сам се „избламирао/ла“... 

• Ко ме најбоље разуме.другови, наставници и родитељи? 

• О опраштању;Како стећи и задржати пријатеља? 

• Излет; Спортски сусрет и дружење са другарима из других одељења; 

• Умереност или, претераност - у чему претерујемо, како да се  ограничимо?  
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• Колико смо одговорни и да ли пребацујемо одговорност на друге? 

• На  који начин се могу упознати занимања 

• Утисци о протеклој школској години 

• " Бисери ", шале и досетке нашег одељења 

• У сусрет летњем распусту 

 

 

VII РАЗРЕД 

Програм рада одељењског старешине за седми  разред 

 

• Како смо се припремили за нову школслу годину (уџбеници и прибор); 

• Правила понашања у одељењу 

• Како се понашати у току пандемије корона вируса? 

• Бирамо одбор одељењске заједнице и наше представнике у школске организације и 

дефинисање правила у одељењу  

• ПО:Представљање програма и портфолија за ученике 

• ПО: У свету вештина и способности 

• Шта очекујемо од од другова и наставника 

• Да ли редовно учим? 

• Досада у школи и слободно време  

• ПО: У очима других 

• Радионица на тему дигиталног насиља: Сајбер малтретирање 

• Како пријавити електронско насиље? 

• Агресивност и како је каналисати? 

• СИДА и друге полне болести; 

• Отворено говоримо једни о другима; 

• Разговори о проблемима у одељењу 

• Решавање сукоба у одељењу; 

• Болести прљавих руку; 

• Припрема за Дан школе 

• Моји планови за будућност 

• Новогодишња журка; 

• Мој план учења за следеће полугодиште; 

• Из живота и дела Светог Саве; 

• Како помоћи некоме ко има непријатно искуство? 

• Уређујемо своју учионицу; 

• Спортски сусрет и дружење са другарима из других одељења; 

• ПО:Осврт на резултате информисања 

• Не дозволите да вас преваре 

• Радионица на тему дигиталног насиља: Позитивна комуникација на интернету. 

• Физичка, емоционална, социјална и полна зрелост; 

• Шта значи изрека – " Здравље на уста улази", значај правилне исхране; 

• Шта нас брине, чега се плашино? 

• Хигијена и изглед у пубертету; 

• Како да разликујемо уметност од кича и шунда? 

• Како признати кривицу, како се извинити кад  си  крив? 

• Како се изборити са ружним надимцима и етикетама? 

• Односи међу генерацијама 

• Излет 

• ПО: Евалуација програма ПО за седми разред 
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• Анализа успеха и владања у овој школској години; 

• Весели састанак поводом завршетка школске године; 

 

 

VIII РАЗРЕД 

 

Програм рада одељењског старешине за осми разред 

Дефинисање правила понашања у одељењу 

●   Представљање програма и портфолија за ученике. ПО 

●   У свету интересовања. ПО 

●   Пожељно и непожељно понашање ( утврђивање правила понашања). 

●   Како се понашати у току пандемије корона вируса? 

●   У свету врлина и вредности. ПО 

●   Самоспознаја, то сам ја. ПО 

●   Остваривање увида у редовност похађања наставе. 

●   Како пријавити електронско насиље? 

●   Тема по избору ученика. 

●   Саветодавни рад у решавању школских проблема. 

●   Да ли прихватамо различитости? 

●   Дрога и њено погубно дејство, СИДА- зло савременог света. 

●   Болести зависности ( пушење, алкохолизам, наркоманија). 

●   Људска права (међународни дан људских права) 

●   Радионица на тему дигиталног насиља: Позитивно понашање на интернету 

●   Слика савременог света. ПО 

●   Образовни профили у школама. ПО 

●   Захтеви занимања- способности и контраиндикације. ПО 

●   Да ли сам задовољан постигнутим успехом у  I полугодишту? 

●   Мој допринос у прослави Дана школе. 

●   Недеља лепих порука. 

●   Радионица на тему дигиталног насиља: Сајбер малтретирање 

●   Критеријум за избор школе. ПО 

●   Избор занимања и приходи. ПО 

●   Шта ме брине а шта радује. 

●   Припреме за реалне сусрете. ПО 

●   Шта мислим о свом успеху? 

●   Остварујемо учење путем реалних сусрета. ПО 

●   Разлози због којих никада не треба узимати дрогу. 

●   Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета. ПО 

●   Моје жеље и очекивања. 

●   Моја одлука о школи и занимању. ПО 

●   Излет. 

 

7.3. ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК  
 

Разред Назив предавања Време реализ. 

I Прилагођавање ученика на школски амбијент X 

II Самосталан и домаћи рад ученика код ученика IV 

III Психофизичке карактеристике деце овог узраста IV 
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IV Какав треба да буде однос између учитеља, родитеља и детета IV 

V Шта родитељ треба да зна да би учење ученика било успешније IV, V 

VI Могућности утицања родитеља на начине коришћења 

слободног времена младих 

IV 

VII Проблеми учења у адолесценцији X 

VIII Зрелост, мода, алкохол, дрога и пушење XI 

I- VIII Предавање на тему дигиталног насиља IX- I 

 

 

8. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у школи већ четри 

године постоји Ученички парламент. Парламент чине по два представника сваког одељења 7. и 8. 

разреда у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника. 

 

Програмски садржаји Парламента  су:  

- давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о правилима понашања у школи, 

- годишњем програму рада, 

- слободним и ваннаставним активностима, 

- учешћу на спортским и другим такмичењима и 

- организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.  

 

 

IX 1. Конституисање Ученичког парламента – избор чланова 

2. Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента 

3. Усвајање Плана и програма рада ученичког парламента 

4.Упознавање ученика са Годишњим планом рада школе 

5 Права и обавезе ученика 

6. Инклузивно образовање у основној школи 

7.  Текућа питања 

X 1. Упознавање са секцијама које раде у школи и њиховим распоредом рада 

2. Безбедносне мере ученика 

3. Организовање вршњачког тима за борбу против насиља 

4.Текућа питања 

XI 1. Запажања и утисци са изведених екскурзија. 

2. Међународни дан толеранције 

3. Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају  I тромесечја 

4. Текућа питања 

XII 1. Обележавање 1. децембра  

2. Договор око прославе Нове године и Светог Саве 

3. Ставови ученика о раду парламента 

4.Текућа питања  

II 1.Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају  I полугодишту 

2. Разговор са ученицима  о завршном испиту  

3. Разговор око изостајања ученика са наставе  

4. Позив за професора – питања ученика 

III 1. Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају III тромесечја  

2. Разговор са ученицима о избору средње школе 

3. Упознавање са резултатима са такмичења ученика 
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V 1. Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају II полугодишта 

2. Разговор  око прославе матуре за ученике осмог разреда  

3. Припрема за полагање завршног испита  

 

 

9. ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

 Вршњачки тим чине ученици од 5. до 8. разреда, један или два ученика из сваког одељења. 

Чланови вршњачког тима одабрани су од стране својих вршњака. Активности тима усмерене су на 

пружање помоћи и заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације. Чланови Вршњачког 

тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, успешно решавају 

конфликтне ситуације, не испољавају насилно понашање, толерантни су, стварају позитивну 

атмосферу у својим одељењима. 

 

Од септембра 2020.године до јуна 2021.године планирамо да : 

• формирамо Тим, изаберемо представнике Тима 

• окупљамо се по потреби, са новим предлозима и идејама, 

• бавимо се хуманитарним радом, промовишемо солидарност и толеранцију, 

• утичемо једни на друге примерима добре праксе, 

• вршимо вршњачку едукацију, 

• повежемо се и сарађујемо са Ученичким парламентом, као и секцијама и тимовима наше 

школе 

• сарађујемо са другим школама и институцијама културе.  

Планом смо оквирно предвидели реализацију састанака и радионица са циљем да се ученици 

школе међусобно боље упознају, друже, помажу, сарађују, размењују знања и искуства, а свим 

тим активностима се супротставе насиљу и насилничком понашању, истовремено развијајући 

своју креативност и различите вештине. 

 

 

 

VIII   ПРОГРАМИ  И  ПЛАНОВИ  РАДА  ОРГАНА  УПРАВЉАЊА 

 
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 

 Школски одбор има   9 чланова од којих су троје из реда наставничког већа, троје из 

локалне самоуправе, као представника оснивача, и три члана  су представници Савета родитеља. 

Именовани су за период од 4 године.  

 Надлежност школског одбора као органа управљања, утврђена је  чланом 57 Закона о 

основама система образовања и васпитања. 
 

Орган управљања установе:  

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова;  
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2) доноси  школски програм, развојни план, годишњи план рада; усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана устаниве за припрему буџета Републике Србије;  

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  

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

наставе у природи;  

6) расписује конкурс и бира директора;  

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-

васпитног рада;  

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.  

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.  

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у 

школи, без права одлучивања.  
Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника 

ученичког парламента, без права одлучивања.  

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

 

Оквирни план и програм школског одбора. 

Школски одбор ће се састајати најмање четри пута годишње, а по потреби и више. У свом раду ће 

се придржавати овог оквирног плана. 

 

                             
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

 САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Усвајање Програма и Акционог плана за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школској 2020/2021. год. 

Усвајање Програма и Акционог плана за превенцију ученика од 

дискиминације, вређања угледа, части или достојанства личности у 

школској 2020/2021. год. 

Усвајање Акционог плана развојних активности за школску 2020/2021. 

год.год. 

Усвајање Акционог план за унапређивање рада школе и усвајање Плана 

самовредновања за школску 2020/2021. год. 

Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2019/2020.год. 

Доношење Плана стручног усавршавања запослени за школску 

2020/2021. год. 

Именовање чланова стручног актива за развојно планирање. 

Избор најповољније понуде за ђачко осигурање 

Усвајање Извештаја о раду директора школе 

Усвајање Годишњег извештаја о раду школе у школској 2019/2020.год. 

Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину.  

Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета 

Упознавање школског одбора са наступалим изменама у школском 

законодавству 

ОКТОБАР 1. 

2. 

Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама. 

Рад на побољшању услова рада школе. 

НОВЕМБАР 1. Извештај о успеху и дисциплини на крају првог кавлификационог 
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2. 

 

периода 

Разматрање задатака образовања и васпитања и доношење мере за 

њихово побољшање. 

ДЕЦЕМБАР 1. 

2. 

Усвајање програма активности поводом Дана школе. 

Доношење финансијског плана установе 

ЈАНУАР  По потреби. 

ФЕБРУАР 1. 

2. 

 

3. 

4. 

Усвајање извештаја о пословању школе и завршног рачуна за 2020. 

годину 

Усвајање извештаја о успеху и дисциплини на крају другог  

класификационог периода-полугодишта. 

Усвајање извештаја о раду директора. 

По потреби усавјање измене у уџбеника 

МАРТ  По потреби. 

АПРИЛ  По потреби. 

МАЈ 1. 

2. 

3. 

По потреби анексирање Школског програма 

Извештај о успеху и дисциплини на крају трећег квалификационог 

периода 

Усвајање извештаја са рекреативне и излета 

ЈУНИ 1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Извештај о успеху и дисциплини на крају наставне године, Проглашење 

ученика генерације,    

Анализа резултата са завршног испита, 

Усвајање Извештај о реализацији Програма за заштиту ученика од 

насиља за школску 2020/2021.год. 

Усвајање Извештај  о реализацији Школског развојног планирања у 

2019/2020. години  

Усвајање Извештај о самовредновању у школској 2020/2021.години 

 ЈУЛ  По потреби. 

АВГУСТ  По потреби. 

 

Напомена:  

- Доношење нових општих школских аката у складу са наступалим изменама закона у области 

образовања 

- У случају потребе анексирања годишњег плана  рада школе 

- У току године  а по окончању процедуре верификовати мандате нових  чланова  школског одбора из 

реда савета родитеља.   

- У случају потребе школе за оглашавање слободног радног места у складу са важећом  законском 

процедуром прибавити мишљење школског одбора о избору кандидата ради одлучивања директора 

о пријему у радни однос на слободно место. 

- Информисање школског одбора о евентуалним инспекцијским прегледима рада школе.  

 

2. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
У складу са Чланом 120. Закона о основама система васпитања и образовања 
Школа има савет родитеља. 

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског 

заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни 

предшколски програм.  

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља 

сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика 

припадника националне мањине.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама 

у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог 

законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 
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Савет родитеља: 

1)предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика 

у орган управљања; 

2)предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3)учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 

4)разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег  плана рада;  

5)разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 

годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима 

националног и  

међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада; 

6)разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 

7)предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом учен 

ичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8)разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

деце и ученика; 

9)учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 

10)даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и 

разматра извештај о њиховом остваривању; 

11)предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља; 

12)разматра и друга питања утврђена статутом. 

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

органима установе и ученичком парламенту. 

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Учествовање у поступку прописивања 

мера и заштите безбедности ученика 

По потреби Чланови СР 

Школски одбор 

Конституисање Савета родитеља 

Избор председника, подпресдника 

Разматрање услова за рад школе 

Избор чланова  савета за ш. одбор  

Упознавање са школским календаром 

IX Чланови СР 

Директор 

Извештај са реализованих екскурзија XI Чланови СР 

Директор 

Разматрање питања успеха и 

дисциплине ученика 

XI, XII, III, VI Чланови СР 

Директор 

Избор представника родитеља ученика 

за нови сазив школског одбора 

XII Чланови СР 

Директор 

Предлагање избора уџбеника I- II Чланови СР 

Директор 

Предлагање изборних предмета  V Чланови СР 

Директор 

Извештај са реализоване рекреативне 

наставе и излета ученика  

Прибављање сагласности са 

планираним извођењем екскурзија и 

школе у природи  

Извештај о реализацији програма 

заштите деце од насиља 

Извештај о реализацији наставе у 

природи и излету у школској 2019/2020. 

VI 

 

 

 

 

Чланови СР 

Директор 
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години 

Прибављање сагласности на програм и 

организовање екскурзије тј. на програм 

наставе у природи и излета за школску 

2021/2022. годину 

Разматрање извештаја о остваривању 

Развојног плана и Годишњег плана рада 

школе  

Разматрање извештаја о раду директора 

Разматрање извештаја о раду установе 

Разматрање других питања утврђених 

Статутом Школе 

током године Чланови СР 

Директор 

 

 

 

3. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Планиранње и програмирање ОВ рада и вредновање остварених резултата 

• Израда годишњег и месечног плана рада директора школе, 

• Израда месечног плана послова школе, 

• учешће у изради Годишњег плана  рада школе за школску 2019/2020. годину, идејна скица, 

задужења планови, 

• пријем и увид у све глобалне и оперативне планове свих радника школе за редовну наставу, 

допунску и додатну наставу и ваннаставне активности уз одговарајућа запажања о квалитету 

урађених планова, 

• пружање помоћи при планирању радницима са мањим радним искуством, 

• израда модела за годишње и месечне оперативно планирање и евидентирање резултата за 

редовну наставу и ваннаставне активности, 

• указивање педагошко-инструктивне помоћи, на етапи планирања, 

• учествовање у програмирању стручног усавршавања наставника, 
 

Општа организација живота и рада школе 

• Постављање организације рада 

• Утврђивање система праћења појединих активноста,задужења радника задужених за праћење 

педагога,психолога,секретара 

• Утврђивање динамике реализације годишњег програма рада и конкретна уадужења за 

праћење 

• Распоред радног времена за све раднике, подела предмета на наставнике и одељења на 

учитеље, подела разредних старешинстава, уадужења за ваннаставне активности 

• организација рада стручних и управних органа школе 

• организација рада ваннаставног особља 

• организација рада директора,распоред рада седнице,консултације са стручним службама 

• израда информационог система у функцији ефикасније организације рада школе 

• организација система праћења реализације програма 
 

Педагошко инструктивна функција 

• Упућивање наставника и стручних сарадника на праћење нановије стручне и педагошке 

литературе 

• Указивање педагошко инструктивне помоћи од етапе планирања 

• Одабирање садржаја и програма, циљ часа, метода, облика, средстава, корелацијенаставног 

градива,активности наставника,ученика и успешности часа, до утврђивања квалитета и 

резултата и оцењивање ученика 
 

Преглед планираних активности 
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• План посете часовима редиовне наставе и ваннаставних активности-током школске године 

посетити по два часа редовне наставе и два часа ваннаставних активности и то: 

 

X-настава 1-остале активности                 XI- настава 5ч остале активности5ч 

XI-настава 5ч остале активности 1ч         XII- настава 5ч остале активности 2ч 

I-настава  4ч остале активности 2ч           II-настава 2ч остале активности 5ч 

III-настава 5ч остале активности 2ч         IV-настава 5ч  остал е активности 2ч 

V-настава 3ч остал е активности 1ч          VI-по потреби 

УКУПНО за годину:настава 35 часова,остале активности 20 часова=55часова 
 

Студијско аналитички рад 

•   Учешће у изради програма и документације вредновања рада школе и свих радника 

•    Праћење и спровођење реализације Годишњег  рада школе, координирање рада стручних 

органа школе на решавању образовно-васпитних задатака,анализа остваривања задатака школе и 

предлагање мера побољшања успеха 

•   Организација истраживања значајних питања за побољшање рада школа израда извечтаја о 

реализацији васпитно-образовних задатака на свим класификационим периодима и на крају 

чколске године уз прелагање мера за унапређивање рада  
 

Рад у стручним и управним органима Школе  

• организација рада стручних органа 

• унапређење рада стручних органа и спровођење усвојених одлука и закључака 

• организација рада управних органа у школи у складу са законским прописима 
 

Сарадња са друштвеном средином 

• остваривање сарадње са друштвеном средином остварити у току године у циљу            

заједничког деловања на стварању бољих услова рада у школи и опремању школе 

• сарадњу посебно остварити са СО Трстеник, МЗ, Центром за соц.рад, Радничким 

универзитетом, Министарством просвете и спорта и др. 
 

Рад у стручним и управним органима Школе 

• планирање и праћење свих активности у школи кроз реализацију Годишњег плана рада 

школе 

• вредновање-надзор на реализацији свих активности 

• у вршењу надзора и вредновања остварити сарадњу са Министарством образовања 
 

Рад са ученицима и родитељима 

• у области саветодавног рада са ученицима пружити помоћ у планирању активности 

ученика организација и слободних активности. Пружити помоћ ученицима који имају 

тешкоће у учењу и понашању, где остварити сарадњу са родитељима тих ученика и ппс. 

• Објединити рад наставника и на одкривању и раду са даровитим ученицима. 

• Посветити пажњу организацији припреме ученика за такмичење. Реализација програма 

сарадња са родитељима. 
 

Праћење и анализе реализације плана и програма рада 

• Континуирано пратити реализацију свих активности и подносити извештај о свом раду 

Школском одбору. 
 

Врста активности-подручје рада                                                Време рада  

1.праћење нових законских прописа у образовању и 

примена истих у нашем раду                                                         стални задатак 

2.прецизирање режима и дневног ритма рада                               X-II                           

3.остваривање сарадње са Министарством просвете                   X-VI 

4.израда евидентних листа за праћење рада радника школе 

и њихова верификација                                                                   током године  

5.праћење реализације Годишњег програма рада  
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и рад на њиховом унапређивању                                                   током године  

6.припрема и оджавање седнiца органа управљања, 

стручних органа,комисија,пословних договора и рада  

на њиховом унапређивању                                                             IX-VI 

7.извештај о реализацији укупних образовно-васпитних 

резултата на класификационим периодима и доношење 

закључака за даљи рад                                                                    IX, X, IV, VI 

 

 СЕДМИЧНА СТРУКТУРА ПОСЛОВА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Послови и радни задаци Седм. 

фонд ч. 

Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања 3 

Старање о осигурању квалитета и унапређивање обр. васп. рада 5 

Старање о остваривању развојног плана установе 4 

Педагошки увид и надзор и предузимање мера за унапређив. рада наставн. 

сарадн. 

4 

Планирање стручног усавршав.запослених 2 

Предузимање мера ради извршавања мера просв. инспектора и просв. 

саветника, као и у случају недоличног понаш. запосленог 

3 

Сазивање ируковођење седницама Наставничког већа без права 

одлучивања 

3 

Благовремено информисање запослених, стр. органа и органа управљања о 

питањима од интереса за рад школе 

2 

Усмеравање  и усклађивање рада стручних органа у установи 3 

Сарадња са родитељима ученика и другим организацијама 3 

Редовно подношење извештаја о свом раду органу управљања 4 

Координација активности у оквиру процеса уписа ученика у средње шк. 4 

СВЕГА 40 
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3.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Р.б. Подручје рада 

се
д

м
 Месечни фонд часова 

   IX X XI XII I II III IV V VI VIII Свега 

1. Планирање и организација остваривања програма 

образовања и васпитања 
3 22 10 8 10 7 8 8 6 8 10 25 122 

2. Старање о осигурању квалитета и унапређивање обр. 

васп. рада 
5 26 23 10 16 14 12 16 15 16 25 10 183 

3. Старање о остваривању развојног плана установе 4 20 28 15 17 13 10 19 11 10 15 8 166 

4. Педагошки увид и надзор и предузимање мера за 

унапређив. рада наставн. сарадн. 
4 27 28 10 22 20 11 25 10 15 16 12 196 

5. Планирање стручног усавршав.запослених 2 8 11 6 10 6 7 10 6 5 7 6 82 

6. 

Предузимање мера ради извршавања мера просв. 

инспектора и просв. саветника, као и у случају 

недоличног понаш. запосленог 

3 15 15 12 15 10 12 15 9 13 12 10 138 

7. 
Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа 

без права одлучивања 
3 12 16 12 13 12 12 8 10 5 10 11 121 

8. 
Благовремено информисање запослених, стр. органа и 

органа управљања о питањима од интереса за рад школе 
2 8 8 10 22 12 8 24 10 17 13 3 135 

9. 
Усмеравање  и усклађивање рада стручних органа у 

установи 
3 15 10 6 10 9 10 12 10 18 15 10 125 

10. 
Сарадња са родитељима ученика и другим 

организацијама 
3 15 10 7 10 9 10 12 10 16 16 10 125 

11. 
Редовно подношење извештаја о свом раду органу 

управљања 
4 20 13 10 15 12 14 18 15 23 28 15 183 

12. 
Координација активности у оквиру процеса уписа 

ученика у средње школе 
4 20 12 14 16 12 14 17 16 22 25 16 184 

 СВЕГА 40 208 184 120 176 136 128 184 128 168 192 136 1760 
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4. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
Помоћник директора обавља послове организације и руковођења педагошког рада школе, 

координације рада стручних актива, као и организације рада на уредном вођењу педагошке и 

школске евиденције. Улога помоћника такође подразумева и обезбеђивање замене часова, старање 

о спровођењу и поштовању кућног реда, пружање помоћи приправницима, наставницима, 

ученичким организацијама, ученицима и њиховим родитељима. Помоћник помаже директору у 

инструктивно-педагошким пословима, а обавља и друге послове по налогу директора. 

 

План рада помоћника директора за школску 2020/2021 годину 

 

Септембар 

- израда распореда часова и плана дежурства 

- упутства и помоћ наставницима у вођењу школске документације 

- учешће у припреми и раду стручних органа 

- набавка и расподела уџбеника, наставних средстава и опреме 

 

Октобар 

- праћење реализације задужења наставника и помоћних радника 

- организација рада помоћног особља 

- праћење радова на уређењу школске зграде и дворишта 

- помоћ у реализацији ученичких екскурзија 

 

Новембар 

- саветодавни рад са ученицима 

- учешће у припреми и раду стручних органа 

- посета подручним одељењима школе 

Децембар 

- праћење реализације плана рада школе 

- преглед разредних књига и реализације фонда часова 

 

Јануар 

- припреме за завршетак првог полугодишта 

- припрема и организација Дана школе 

- преглед школске документације 

 

Фебруар 

- организација генералног чишћења и уређења школских просторија и дворишта 

- припреме за почетак другог полугодишта 

 

Март 

- учешће у припреми школских такмичења 

- организација и праћење рада помоћног особља 

- праћење тока наставног процеса 

 

Април 

- посета подручним одељењима школе 

- помоћ наставницима у оцењивању 

 

Мај 

- праћење реализације плана рада школе 

- помоћ у реализацији пробних завршних испита 

- припреме за завршетак другог полугодишта ученика осмог разреда 
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Јун 

- припреме за завршетак другог полугодишта ученика 1.-7. разреда 

- учешће у раду стручних органа 

- праћење остварености планова наставника 

- праћење вођења школске документације 

- учешће у организацији завршних испита 

 

Август 

- организација припремне наставе и поправних испита 

- припреме за почетак нове школске године 

 

Сталне активности током школске године 

- обављање послова из надлежности директора школе у његовом одсуству, осим послова за 

које је директор овластио друго лице 

- обављање послова наставника у складу са решењем директора 

- посете угледним часовима наставника у оквиру самовредновања 

- праћење целокупног наставног процеса, као и ваннаставних активности 

- обављање свих послова по налогу директора школе 

 

     Помоћник директора такође учествује и у истраживачким програмима школе, у програмирању, 

планирању и увођењу иновација у наставу, са циљем њеног унапређења. Помоћник сарађује са 

локалном самоуправом у циљу лакшег организовања превоза, здравствене заштите, исхране, 

набавке уџбеника потребних ученицима и наставницима и  учествује у организовању културних и 

спортских манифестација, у школи и у локалној заједници.  
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IX  ПРОГРАМ  РАДА  СТРУЧНИХ  САРАДНИКА 

 
1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

 

 
Р. бр. П о с л о в и IX X XI XII I II II IV V VI VII VIII 

1. 
Планирање и програмирање 

образовно-васп. рада 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 

2. 
Праћење и вредновање 

образовно-васп. рада 
8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 4 2 

3. Рад са наставницима 16 16 16 16 10 8 16 16 16 16 4 2 

4. Рад са ученицима 12 12 12 12 10 5 12 12 12 8 4 2 

5. Рад са родитељима 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

6. 
Рад са директором и стручним 

сарадницима 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

7. 
Рад у стручним органима и 

тимовима 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

8. 

Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

8 8 8 8 4 5 8 8 8 4 2 2 

9. 

Вођење документације, припреме 

за рад и стручно усавршавање 16 16 16 16 10 5 16 16 16 16 6 5 

Укупно 
80 80 80 80 60 51 80 80 80 70 30 21 

792 

 

У школској 2020/21. години педагог ће радити 45% норме стручног сарадника, односно 792 часова. 

У 18 - часовној радној недељи, педагог ће  радити у континуитету 6 часова дневно. У току 

седмице радиће 3 дана ( у септембру, новембру, јануару, марту, мају) односно 2 дана ( у октобру, 

децембру, фебруару, априлу, јуну и августу),   

Остали послови временски према потребама школе и стручног сарадника. 

 

1.1. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Годишњи план и програм рада педагога сачињен је према Правилнику о програму свих 

облика рада стручних сарадника / педагога. 
 

Садржај рада Време Сарадници 

I Планирање и програмирање образовно- васпитног рада: 

1. Учествовање у изради делова Годишњег плана рада 

школе 

јул, август, 

септембар 

директор, психолог 

наставници 

2. Учествовање у изради Плана самовредновања и 

Акционог плана за унапрђивање рада школе 
јул, август Тим за самовредновање 

3. Припремање годишњег и месечних планова рада 

школског педагога 

август, 

током године 

психолог, 

директор 

4. Спровођење истраживања о безбедности и 

сигурности ученика у школи 
новембар психолог 

5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног 

плана за ученике 
током године Тим за инклузију 

6. Учествовање у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим институцијама 
током године 

директор, 

наставници 

7. Учествовање у планирању набавке стручне 

литературе 

по плану 

библиотекара 
директор, библиотекари 
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8. Учествовање у писању пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене 

по потреби 
директор,психолог,  

задужени наставници 

9. Иницирање и учествовање у иновативним видовима 

планирања наставе и других облика образовно-

васпитног рада 

током године наставници 

10. Учешће у избору и конципирању разних 

ваннаставних и ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета и екскурзија. 

током године 
директор, ученички 

парламент, наставници 

11. Учешће у планирању и реализацији култирних 

манифестација, наступа ученика и медијско 

представљање 

током године, 

април 

наставници, психолог, 

директор 

12. Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, плана рада одељењског 

старешине, секција 

јул, август 

по потреби 
наставници 

13. Учествовање у избору и предлозима одељењских 

старешинстава 
јул психолог, директор, 

14. Учествовање у формирању одељења јул психолог,директор 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

1. Систематско праћење и вредновање наставог 

процеса, развоја и напредовања ученика 
током године 

психолог,  директор,  

Тим за самовредновање, 

наставници 

2. Праћење реализације образовно-васпитног рада током године 
психолог, директор,  

наставници 

3. Праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, као и ефикасности нових организационих 

облика рада 

током године 
психолог, директор,  

наставници 

4. Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и 

активности рада установе 

септембар, 

током године 

психолог, директор,  

тим за самовредновање 

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана 
током године Тим за инклузију 

6. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао наставника 
током године 

директор, приправник,  

ментор 

7. Иницирање и учествовање у истраживањима 

васпитно-образовне праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција или стручно 

друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног 

рада 

по потреби 
директор, представници 

других институција 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма образовно- 

васпитног рада 

јун-јул 

психолог,  

директор, задужени 

наставници 

9. Праћење анализе успеха ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера 

за њихово побољшање 

током године 
психолог, директор,  

наставници 

10. Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршним испитима 
током године директор, психолог 

11. Учествовање у усклађивању програмских захтева 

са индивидуалним карактеристикама ученика 
током године психолог, наставници 

12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха 
током године 

психолог, наставници, 

родитељи 

13.. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика током године директор,  
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наставници 

III Рад са наставницима 

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању 

циљева и задатака образовно- васпитног рада 
током године психолог 

2. Пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета наставе увођењем иновација 

и иницирањем коришћења савремених метода и 

облика рада 

током године психолог 

3.  Пружање помоћи наставницима у проналажењу 

начина за имплементацију општих и посебних  

стандарда 

током године психолог 

4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа 

ученичких знања и умења 
током године психолог 

5. Мотивисање наставника на континуирано стручно 

усавршавање и израду плана професионалног развоја 

и напредовања у струци 

током године 
директор,  

психолог,  

6. Анализирање реализације праћених часова редовне 

наставе у школи и других облика образовно-васпитног 

рада и давање предлога за њихово унапређивање 

током године 
директор,  

психолог 

7. Праћење начина вођења педагошке долументације 

наставника 
током године директор, психолог 

8. Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика 

током године психолог 

9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању 

рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка 

током године психолог, 

10. Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група 
по потреби 

психолог,  

директор 

11. Оснаживање наставника за тимски рад током године психолог, директор,  

12.Пружање помоћи наставницима у остваривању 

задатака професионалне оријентације и каријерног 

вођења и унапређивање тог рада 

током године 
психолог, Тим за 

професионалну оријентацију 

13. Пружање помоћи наставницима у реализацији 

угледних и огледних часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, стручним 

скуповима, родитељским састанцима 

током године 
психолог 

 

14. Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, плана рада одељењског 

старешине, секција 

јул, август психолог 

15. Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењске 

заједнице 

по потреби психолог 

16. Пружање помоћи наставницима у остваривању 

свих форми сарадње са породицом 
по потреби психолог, директор 

17. Пружање помоћи приправницима у процесу 

увођења у посао, као и у припреми полагања испита за 

лиценцу 

током године 
психолог, ментор,  

директор 

18. Пружање помоћи наставницима у примени 

различитих техника и поступака самоевалуације 
током годнине психолог 

IV Рад са ученицима 
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1. Праћење развоја и напредовања ученика током године психолог, наставници 

2. Праћење оптерећености ученика током године психолог, наставници 

3. Саветодавни рад са новим ученицма, ученицима 

који су поновили разред, ученицима којима је 

потребна помоћ у решавању личних, школских и 

породичних проблема 

током године психолог, наставници,  

4.  Стварање оптималних услова за индивидуални 

развој ученика и пружање помоћи и подршке 
током године психолог, наставници,  

5. Подстицање рада Ученичког парламента и 

одељењских заједница 
током године 

директор, одељењске 

старешине 

6. Идентификовање и рад на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и понашању 
током године психолог, наставници 

7. Рад на професионалној оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 
током године психолог, наставници 

8. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање 

ваннаставних активности 
током годне наставници 

9. Пружање помоћи и подршке у укључивању ученика 

у различите пројекте 
по потреби директор, наставниции 

10. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење  слободног  времена, 

по потреби психолог 

11. Промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља и 

промовисања толеранције 

током године 
психолог, родитељи,  

наставници 

12. Учествовање у изради педагошког профила 

ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка израда индивидуалног образовног плана, 

по потреби Тим за инклузију 

13.Анализирање предлога ученика за унапређење рада 

школе и помоћ у њиховој реализацији 
током године директор 

14. Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања у 

школи 

током године 

родитељи, Тим за заштити 

ученика од насиља, 

одељењске старешине 

15. Испитивање детета уписано у школу април – јун психолог 

V Рад са родитељима 

1. Присуство и учешће у раду појединих родитељских 

састанака 
током године 

психолог, одељењске 

старешине 

2. Укључивање родитеља у поједине облике рада 

школе 
током године 

директор, одељењске 

старешине 

3. Пружање подршке родитељима у раду са децом 

(тешкоће у учењу, проблеми у понашању, развојни 

проблеми, професионална оријентација) 

током године психолог, наставници 

4. Упознавање родитеља са важећим законима, 

протоколима о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

током године 
психолог, одељењске 

старешине 

5. Пружање подршке и помоћи родитељима у 

осмишљавању слободног времена ученика 
током године 

психолог, одељењске 

старешине 

6. Рад са родитељима у циљу прикупљања података о 

деци 
по потреби 

психолог, одељењске 

старешине 

7. Сарадња са Саветом родитеља по потреби директор, родитељи 

VI Рад са директором и стручним сарадницима 
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1. Сарадња са директором и психологом на 

истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

током године директор, психолог 

2. Сарадња са директором, психологом и логопедом у 

оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна 

размена информација 

током године 
директор, психолог, логопед, 

чланови тимова 

3. Сарадња са директором и  психологом на 

заједничком планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа и извештаја 

о раду школе 

током године директор, психолог 

4. Сарадња са директором и психологом на 

формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава 

јул, август директор, психолог 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у 

установи 

током године директор 

6. Сарадња са директором и психологом на 

планирању активности у циљу јачања наставничких и 

личних компентенција 

током 

године 
директор, психолог 

7. Сарадња са директором и психологом по питању 

приговора и жалби ученика и њихових родитеља на 

оцену из предмета и владања 

по потреби директор, психолог 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

1. Учествовање у раду Наставничког већа (приказ 

резултата анализа и истраживања), подношење 

извештаја  

током године 
психолог,  

директор 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија 

на нивоу установе који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма, пројекта 

током године 
директор, наставници, 

психолог 

3. Учествовање у раду педагошког колегијума и 

стручних актива 
током године 

директор,  

психолог, наставници 

4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе 
током године 

директор,  

психолог 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим установама које 

доприносе остваривању циљева и задатака образовно-

васпитног рада 

по потреби 
директор,  

представници установа 

2. Учествовање у истраживањима које организују 

научне, просветне и друге установе 
по потреби 

директор, представници 

установа 

3. Активно учествовање у раду стручних друштава, 

органа, организација (Педагошко друштво Србије, 

Актив стручних сарадника општине Трстеник, Актив 

стручних сарадника Расинског округа) 

по плану 

друштава 

представници друштава,  

директор 

4. Осмишљавање програмских активности за 

унапређивање партнерских односа породице, установе 

и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и 

младих 

током године 
директор, наставници, 

психолог 

5.Сарадња са Канцеларијом за младе и другим 

удружењима грађана и организацијама које се баве 

програмима за младе 

током године преставници удружења 
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6.Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу 

локалне самоуправе, које се баве унапређивањем 

положаја деце и ученика и услова за раст и развој 

током године представници комисија 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 
током године - 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе на нивоу школе 
током године 

психолог, Тим за 

самовредновање 

3. Припрема за послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада педагога 
током године - 

4. Прикупљање података о ученицима и чување 

материјала који садрже личне податке о ученицима 
током године 

психолог,родитељи,  

ученици  

5. Праћење стручне литературе током године директор 

6. Присуствовање и дискусија на угледним часовима током године наставници 

7.Учествовање у различитим облицима стручног 

усавршавања у установи и ван установе (трибине, 

радионице, стручни скупови, предавања, академије..) 

током године 
бројни  

сарадници 

8. Реализација и приказ истраживања на тему 

безбедности и сигурности ученика 
децембар психолог 

9. Учешће у организацији такмичења и смотри током године 
наставници, директоре, 

психолог 

10. Приказ похађаног стручног усавршавања, стручне 

литературе, тема из области педагошке науке 
током године - 

11.Праћење информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету 
током године - 

12. Размена искуства и сарадња са педагозима и 

стручним сарадницима општине Трстеник 
током године стручни сарадници 

  

 
2.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГA 

 
2.1. ОБЛАСТИ РАДА ПСИХОЛОГА 

      СВЕГА 

МЕСЕЧНИ  ФОНД ЧАСОВА 

    IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII   

1 Планирање и 

програмирање 

образовно-васп. 

рада 

16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 8 8 168 

2 Праћење и 

вредновање 

образовно-васп. 

рада 

16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 8 8 168 

3 Рад са 

наставницима 

24 24 24 24 20 12 24 24 22 20 9 9 236 

4 Рад са 

ученицима 

32 32 32 32 28 16 32 32 32 26 4 3 301 

5 Рад са 

родитељима 

8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 2 2 80 
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6 Рад са 

директором и 

стручним 

сарадницима 

8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 4 84 

7 Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 2 2 80 

8 Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

16 16 16 16 16 8 16 16 16 8 4 4 152 

9 Вођење 

документације, 

припреме за 

рад и стручно 

усавршавање 

32 32 32 32 26 15 32 32 32 32 8 8 313 

Укупно 160 160 160 160 146 79 160 160 160 142 49 48 1584 

1584   

 
I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1. Учествовање у припреми  развојног плана установе, предшколског, односно школског 

програма, односно програма васпитног рада, плана самовредновања предшколске установе, 

индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,  

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада установе, 

3. Учествовање у изради годишњег плана рада предшколске установе и његових појединих 

делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни; редовни и приоритетни 

задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, 

програма рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином, програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања). Учествовање у 

припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и програме: 

подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, рад 

са ученицима са изузетним способностима; професионална оријентација, превенција болести 

зависности; промоција здравих стилова живота); заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања 

запослених, сарадње школе и породице, целодневне наставе и продуженог боравка у 

основној школи, практичне наставе у средњој школи, 

4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих програма, 

5. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу 

допринети унапређивању квалитета васпитања и образовања у предшколској установи, 

односно образовања и васпитања у школи, конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и учествовање у њиховој реализацији, 

6. Учествовање у избору дидактичког материјала у предшколској установи, односно уџбеника 

у школи, 

7. Припремање плана посете психолога васпитно- образовним активностима у предшколској 

установи, односно часовима у школи, 
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8. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога, 

9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 

 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

1. Учествовање у праћењу и вредновању васпитно- образовног, односно образовно-васпитног 

рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и развојних потреба деце, односно ученика, 

2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу. 

Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, 

информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука 

за унапређивање постигнућа, 

3. Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана за децу, 

4. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, 

ефикасности нових организационих облика рада у предшколској установи, вредновању 

огледа који се спроводе у школи, 

5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду предшколске установе, а нарочито остваривања 

свих програма  васпитно – образовног рада,  програма стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином, 

6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада установе 

и остваривања послова дефинисаних овим правилником, 

7. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе 

(израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених 

резултата)  и спровођења огледа.  

 

III  РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА 

 

1. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег 

напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења. Иницирање и пружање стручне 

подршке васпитачима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената праћења 

деце, 

2. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја 

деце,  

3. Учешће у прилагођавању ритма живота и рада у предшколској установи специфичностима 

узраста и потребама деце, 

4. Пружање стручне подршке васпитачима усмерено на адекватно и правовремено 

задовољавање потреба детета или узрасне групе (нега, подстицање игре и других 

активности), 

5. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног рада са децом, односно ученицима, а нарочито у области 

прилагођавања рада образовно-васпитним потребама детета, односно ученика; избора и 

примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора 

поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања 

ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијања 

конструктивне комуникације и демократских односа у групи, односно одељењу,  

6. Пружање подршке јачању васпитачких, односно наставничких компетенција у областима: 

комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју 

личности детета, односно ученика, подучавање и учење, организација средине и дидактичког 

материјала, 
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7. Упознавање васпитача, односно наставника са карактеристикама игре и односом игре и 

учења на предшколском узрасту, психолошким принципима успешног процеса учења, 

групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама 

учења и мотивисања за учење,  

8. Саветовање васпитача, односно наставника у индивидуализацији васпитно-образовног рада, 

односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно 

психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, 

особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи, 

9. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима за рад са децом, односно ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са 

васпитачем, односно наставником и родитељем, тимско израђивање педагошког профила 

детета, односно ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених 

из других установа, 

10. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и 

обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил 

учења, интересовања, вредности, особине личности)  и предлагање поступака који 

доприносе њиховом даљем развоју, 

11. Оснаживање васпитача, односно наставника за рад са децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, односно 

деце, развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју, 

12. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика 

понашања  и предлагање мера за њихово превазилажење,  

13. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које 

су у функцији развоја професионалне каријере ученика, 

14. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у формирању и вођењу дечјег, 

односно ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у групама, односно одељењским заједницама и предлагање мера 

за њихово превазилажење, 

15. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у раду са родитељима, односно 

старатељима, 

16.  Саветодавни рад са васпитачима, односно наставницима давањем повратне информације о 

посећеној активности, односно часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног 

сегмента васпитно- образовног, односно образовно- васпитног процеса,  

17. Увођење иновација у васпитно – образовни рад на основу научних сазнања о психофизичком 

развоју деце и процесу учења, кроз инструктивни рад са васпитачима,  

18. Оснаживање васпитача, односно наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија,  

19. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад са психолозима 

приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања, 

20. Пружање подршке васпитачима у примени различитих техника и поступака самоевалуације, 

21. Усмеравање васпитача, односно наставника у креирању плана стручног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја. 

 

IV  РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

1. Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа адаптације,  

2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу,  
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3. Учешће у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и 

образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду са 

децом,  

4. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера спремности 

за полазак у школу детета старости од шест до шест и по година. Тестирање музичких и 

општих интелектуалних  способности у оквиру пријемних испита у музичким и балетским 

основним и средњим школама, 

5. Учешће у структуирању васпитних група, односно одељења првог и по потреби других 

разреда. Учествовање у формирању класа у  музичким и балетским основним и средњим 

школама, 

6. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 

успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких 

мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања 

релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других  послова у 

раду са наставницима, родитељима, институцијама, 

7. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања,  

8. Пружање подршке деци, односно ученицима за које се обезбеђује васпитно- образовни рад 

по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном плану,  

9. Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих  друштвених група,  

10. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање 

подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за 

убрзано школовање ученика са изузетним способностима, 

11. Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за 

учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго, 

12. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и 

саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика), 

13. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу, 

14. Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама, 

15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са 

наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права, 

16. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  за ученике  из 

области менталног здравља, педагошке, развојне  и социјалне психологије. 

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање 

детета, односно ученика и праћење његовог развоја, 

2. Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  деце, односно ученика који имају 

различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању, 
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3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и 

облика групног психолошког образовања родитеља, 

4. Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад, 

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци, односно 

ученицима који похађају предшколску установу, односно се школују по индивидуалном 

образовном плану, 

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног 

развоја,  

7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно 

старатељима деце, односно ученика (општи и групни, односно одељењски родитељски 

састанци и друго), 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету, 

9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у   

акцидентној  кризи. 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  обезбеђивања 

ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  установе, а 

нарочито у вези са: распоредом рада васпитача по групама, избором васпитача, односно 

наставника ментора, поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање нових 

организационих решења образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, 

прегледа, извештаја и анализа, 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, 

радионица за ученике, запослене, родитеље, 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика 

стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) за 

васпитаче, односно наставнике у оквиру установе, 

5. Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања, 

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 

васпитача, односно наставника, стручног сарадника, 

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи, 

8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика на координацији 

активности у пружању подршке деци, односно ученицима  који се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Учествовање у раду васпитно-образовног, односно наставничког, односно педагошког већа 

(давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање 

васпитачких, односно наставничких компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта, 
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3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, односно 

школског програма и педагошког колегијума,  

4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа предшколске установе. 

 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика,    

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика, 

3. Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, комисија, одбора,  

4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, односно 

ученика: национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, 

заводи за патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, институт за 

психологију, матични факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-васпитног 

рада и др. 

 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и  

евиденција о раду са дететом у предшколској установи, односно психолошки досије ( 

картон)  ученика, 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др, 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

психолога, 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне 

податке о деци, односно ученицима, 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у 

активностима струковног удружења ( Друштво психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих 

семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других 

стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.  

 

3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 

 

Р. 
Бр. 

Подручје рада 
МЕСЕЧНИ ФОНД ЧАСОВА 

Свега 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

1. 
Планирање и 

припремање 
2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 15 

2. Праћење и вредновање 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

3. Рад  са наставницима 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 17 

4. Рад са  ученицима 16 11 10 11 11 6 12 14 6 10 - 107 

5. Рад  са родитељима 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 24 
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6. 
Рад са стручним 

сарадницима, пед. ас. и 

пратиоцем ученика 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7. 
Рад у стручним 

органима и тимовима 
1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 15 

8. 
Сарадња са локалном 

самоуправом 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9. 
Вођење документације, 

припрема и стручно ус. 
6 5 3 2 3 2 9 10 2 5 5 52 

 
Укупно 32 24 24 24 24 16 32 32 16 24 16 264 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Учествовање у изради планских докумената установе  у деловима који се односе на планове и 

програме подршке ученицима  

2. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда, 

3. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике, 

4. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 

 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада 

установе и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности установе у задовољавању 

развојних потреба ученика, 

2. Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике са тешкоћама у говорно- језичком развоју, 

3. Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада са потребама и могућностима ученика са проблемима у говорно- језичком 

развоју. 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Логопед у установи омогућава наставницима да упознају проблеме говорно-језичких поремећаја, 

као што су: врсте и степени говорног оштећења, узроци њиховог настанка и последице које ови 

поремећаји остављају на емоционални, интелектуални и социјални  развој ученика. 

1. Пружање  помоћи  и подршке наставницима  у раду са ученицима који имају тешкоће на неком 

од нивоа вербалне и невербалне комуникације, 

2. Пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији васпитно-образовног рада, 

односно наставе, 

3. Сарадња и пружање подршке наставницима у праћењу, вредновању и прилагођавању 

постављених циљева  индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем ученика са 

посебним образовним потребама, 

4. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима комуникација и сарадња и 

тимски рад са ученицима који имају специфичне говорно-језичке сметње, 

5. Сарадња са наставницима при изради дидактичког материјала, 

6. Пружање  подршке  наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације. 
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IV  РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

 

1. Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су умекшавања и замењивање 

неких гласова из групе африката и фрикатива, 

2. Вежбе логомоторике  са децом у групи,  

3. Превентивно – корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и корекцији   

изговора појединих  гласова нашег језика,  

4.  Рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора гласова, као што су: ,,р“, ,,љ“, ,,њ“, 

,,л“ и  појачани назални, латерални или интердентални (врскави) изговор већег броја гласова или 

јача назална (уњкава), обојеност целог говора, 

5. Рад са ученицима код којих је недовољно  развијена  језичка структура, као што су: речник, 

граматика и синтакса, у односу на узраст и узрасне норме језичке развијености остале деце, 

односно ученика, 

6. Рад са ученицима код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним психичким и 

физичким  развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и неадекватни 

социокултурни фактор, 

7. Рад са ученицима  који изузетно тешко савлађују процес читања, писања и рачунања, која због 

субјективних неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних, визуелних и емоционалних 

сметњи не одговарају захтевима наставе и поред посебног ангажовања наставника и породице, 

8. Рад са ученицима који муцају, говоре одвише брзо, брзоплето, неразговетно или патолошки 

споро, која су ван наставе вербално флуентна, а на часовима доживљавају емоционално-

физиолошке блокаде, страх од говора, говорну несигурност или немогућност језичке 

интерпретације под специфичним говорним околностима, 

9. Рад са ученицима који  не чују добро и код којих услед мање уочљивог губитка слуха постоје 

сметње у праћењу наставе, у вербалној комуникацији, развоју апстрактних језичких појмова и 

општем успеху, 

10.Рад на побољшању комуникацијских вештина ученика (нпр. редукција нагласка, корекција 

изговора, рад са особама из двојезичких средина и слично), 

11.Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне комуникације код 

ученика са посебним потребама (менталном ометеношћу, церебралном парализом и хроничним 

болестима, слепоћом и слабовидношћу, аутизмом). 

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 

1. Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са ученицима на објективан и њима 

разумљив и примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и других специфичности 

родитеља, односно старатеља, 

2. Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких проблема 

ученика, 

3. Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких способности 

ученика, 

4. Информисање  родитеља о напредовању ученика на третману, 

5. Сарадња са родитељима ученика са посебним потребама и подстицање истих  на учествовање у 

изради индивидуалног образовног плана. 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ  И 

ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 
 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма, 

пројеката, распореда рада и слично, 

2. Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

на координацији активности у пружању подршке ученицима, 

3. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и решавању специфичних 

проблема и потреба установе. 
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VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

1. Учествовање у раду стручних органа,  већа,  педагошког колегијума и тимова  установе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта, 

2. Сарадња и размењивање  информација са  стручним  сарадницима (психолог, педагог, ) и 

учествовање у унапређивању образовне праксе, 

3. Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика  којима је потребна додатна 

образовна подршка из домена рада логопеда. 

 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама (школама, домовима 

здравља, специјализованим здравственим установама, општином, министарством и др.) 

значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном средином ради остваривања циљева 

образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

 

IX  ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са ученицима, 

2. Вођење евиденције,  по потреби, о извршеним анализама и истраживањима, 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

логопеда, 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита  материјала  који садржи личне податке 

о ученицима, 

5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у активностима 

струковног удружења, похађањем акредитованих семинара, симпозијума и других стручних 

скупова,  

6. Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим стручним 

сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције и др.).  

 

 

4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА-МЕДИЈАТЕКАРA 

 
ОБЛАСТИ РАДА: 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и 

стручне сараднике, 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

4. Израда програма рада библиотечке секције,  

5. планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно – васпитног рада. 

 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе, 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и 

др.), 
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4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада, 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем  

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно 

- васпитног рада, 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација, 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко - сарадничког дела школске библиотеке, 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, 

ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и 

часописа. 

  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње, 

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу 

са њиховим способностима и интересовањем,  

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту 

и другим материјалима, 

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања, 

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) 

и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење, 

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно - просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама 

(часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, 

стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код 

ученика и сл.), 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

9. Ради са  ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских 

пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго).  

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и 

формирању личних и породичних библиотека, 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
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1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези 

с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада 

школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,  

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора,  

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, 

као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика 

зависности,  

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници, 

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан 

књиге”, „Дечија недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег језика”, Јубилеј школских 

библиотека и школских библиотекара и др.), 

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе,  

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора, 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за 

обнову књижног фонда. 

 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и 

међубиблиотечке позајмице, 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе, 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и 

слободним  временом омладине и другим образовним установама), 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у 

локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у 

вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем 

наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току школске године, 

4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на 

којима узимају учешће и школски библиотекари. 



262 
 

X    ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ,  ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА И 

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКОГ РАДНИКА 
 

1. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 

1. Пословно правне службе   

• Израда нацрта и предлога општих аката 10  

• Израда свих врста уговора који се односе на пословање школе 1.50 

• Праћење законских и других прописа 1 

• Праћење примене Статута и општих аката и припреме за измене и допуне 1 

• Присуствовање седница школских одбора и стручних тела 1.50 
 

2. Послови из области кадровске службе 1 

• Спровођење конкурса и избор радника 1 

• Престанак радног односа  1 

• Вођење кадровске евиденције запослених 0.50 

• Обављање послова око пријављивања и одјављивања запослених 0.50 

• Припремање и достављање извештаја за органе управљања 1.50 
 

3. Послови евиденције и статистике 5 

4. Послови стручног усавршавања и оспособљавања запослених 3 

5. Послови у вези са ученицима 2 

6. Задаци у вези са техничким и помо"ним пословима у школи 3 

7. Остали административни послови                                                                         3 

8. Набавке и расподела хигијене, канцелариског матерјала 2 

9. Пауза за топли оброк 2.50                                

                                                                                                                  Укупно: 40  
 

2. ПЛАН РАДА ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА 
 

1. Израда периодичних обрачуна и завршног рачуна 6  

2. Књижење и контирање целокупне документације 18 

3. Ликвидатура исплата по свим основама 2  

4. Вођење аналитичких конта  и усклађивање са синтетиком  2  

5. Учешће у изради планова, правилника и других аката 1 

6. Израда анализа остваривања планова , правилника и других аката по периодичном 

обрачуну и завршном рачуну, израда статистичких извештаја: Заводу за статистику, 

Трезор, Министарство за финансије и друго 4 

7. Праћење Зак. прописа из домена мат.-финан. пословања 4.5 

8. Пауза за топли оброк 2.5   

                                                                                                                             Укупно:  40 
 

3. ПЛАН РАДА АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКОГ РАДНИКА 
 

1. Припремање података за израду плата запослених;      3 

2. Руковање готовим новцем и другим материјалним вредностима;    3 

3. Вођење документације о материјалном и финансијском пословању школе;  2 

4. Вођење благајничког дневника;        2 

5. Примање уплате од одељенских старешина и вођење евиденције о томе;   2 

6. Води евиденцију о потрошачким и другим кредитима радника;    3 

7. Обавља послове статистике везане за пословање благајне и плата;   2 

8. Стара се о ситном инвентару и потрошном материјалу и одговоран је за њихов попис;1 

9. Други послови по налогу директора школе.       1 

10. Пауза за топли оброк          1   

                                                                                                                             Укупно:  20 
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XI ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА НА ВОЂЕЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Сва потребна и законом прописана документација води се уредно и редовно. Педагошку 

документацију воде предметни и разредни наставници и одељенске старешине. За израду 

глобалних планова рада, оперативних планова рада и дневни припрема школа штампа обрасце. 

 Поред наставног особља, педагошку документацију воде директор, стручни сарадници, 

секретар школе и руководиоци секција и актива. 

 Документација се води ажурно и у складу са Законом о Основном образовању и васпитању. 

О посећеним часовима редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности, о раду 

ученичких организација и осталим активностима води се одговарајућа докуменатција, која служи за 

анализе и увид у рад при вредновању рада школе. 

 Сви ови и слични обраци од интереса чувају се као папири од трајне вредности и значаја. 

 

1.1. ПРЕГЛЕД ПРИЛОГА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

 

Р.бр.Врста и садр.прил.прогр.рада Сачињава га Налази се 

1.Евиденц. о упису деце у 1.разред секретар код секретара 

2.Глобални планови рада наставници код педагога 

3.Оперативни планови рада  наставници код педагога 

4.Глоб и опер.пл.рада директора директор код директора 

5.План рада слободних активности учен, наст. задуж. наставници 

6.План рада ученичких организација ученици задуж. наставници 

7.План излета,посета, екскурзија, школе у природи разредна већа код директора 

8.Прегл. уч. са смет. у учењу и понашању разредни стареш. ППС 

9.Евиден. ученика обухваћених кор.радом ППС код психолога 

10.Распоред коришћења школ.простора директор код директора 

11.Летопис школе наст.историје код директора 

12.Записн.са седница Наставничког већа задуж.наставник код директора 

13.Записн.са седн.стручних актива задуж. наставник код задуч. наст. 

15.Евиденција о такмичењима наставници код педагога 

16.Евиденц. носиоца Вукове дипломе наставници код педагога 

17.Евиденц. деце ослобођене наст.ФЗВ наставници код наст. фзв. 

18.Записници Савета родитеља наставници код директора 

19.План рада стручних сарадника стручни сарадници код ППС 

20.Пл.рада на професионалној оријент. психолог и наставници код психолога 

21.Евиденц.о стручном усавршавању педагог код педагога 

22.Дневни ритам рада  ППС ППС 

23. Евиденција о самовредновању ППС ППС 

24. Евиденција о реализацији школског развојног 

плана  

ППС ППС 

25. Евиденција о реализацији програма заштите 

деце/ ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

ППС ППС 

26. Евиденција случајева насиља ППС, Одељ. 

старешине 

Код стручних 

сарадника и 

одељењских 

старешина 
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2. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Садржаји-програм Инструмент за 

праћење 

Носилац активности Ниво пре- 

зентације 

Време 

реализације 

I Облици образовно- васпитног рада 

Обавезна настава извештај о раду директор НВ,ШО XII, VI 

Додатни рад извештај о раду директор НВ,ШО XII, VI 

Допунска настава извештај о раду директор НВ,ШО XII, VI 

Рад и инклузивно 

образовање 

извештај о раду наставници, стручни 

тим за ИОП 

НВ XII, VI 

Васпитни рад школе извештај о раду педагог НВ VI 

Прогр. Превенције 

малолртн делинк. 

Извештај о раду психолог НВ VI 

Слободне активности извештај о раду педагог НВ XII, VI 

Ученичке организац. Извештај о раду руководиоци УО НВ XII, VI 

ДКР извештај о раду директор НВ XII, VI 

Сарадња са родитељ. Извештај о раду ОС РВ XII, VI 

КЈД извештај о раду директор НВ,ШО XII, VI 

Екскурзије ученика извештај о раду руководиоци,РВ НВ,ШО XI 

Такмичења ученика извештај о раду педагог НВ,ШО V 

Самовредновање извештај о раду Тим НВ, ШО VI 

Развојно планирање извештај о раду Стручни актив НВ, ШО VI 

Превенција насиља извештај о раду Тим НВ, ШО I, VI 

II Праћење и вредновање рада ученика у наставном процесу 

Вредн.успеха ученика анализа директор НВ,ШО X,XII,IV,VI 

Вредн.дисциплине уч. анализа директор НВ,ШО X,XII,IV,VI 

III Програм модернизације наставе и учења 

Примена дидакт.инов анализа педагог НВ XII,VI 

ПО анализа психолог НВ XII,VI 

Стручно усавршава 

ње наставника и 

стручних сарадника 

евиденционе 

листе 

педагог  током 

године 

IV Школска документација и евиденција 

Годишње и месечно 

планирање 

евиденционе 

листе 

педагог стручна 

већа 

IX,VI 

Разредне књиге евиденционе 

листе 

директор, педагог НВ IX,XII,VI 

Књига евиденције ОО 

ОВР-а 

Запажање педагог Писмено XII,VI 

Матичне књиге евиденционе 

листе 

директор НВ X,VI 

V Програм унапређења здравља, животне средине и хуманих односа међу половима 

 извештај наст.биологије НВ XII,VI 

VI Програм рада хигијенско- естетског и еколошког уређења објеката и простора 

 извештај комисија НВ XII,VI 

VII Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

 евиденционе 

листе 

педагог стручна 

већа 

током 

године 

 

 


