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2. УВОД 
 

2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Полазне основе рада или програмирања рада школе узети су следећи дoкументи: 

 Годишњи програм рада школе за ову школску годину (2018/2019.) годину заснован је 

на следећим законским и подзаконским актима: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 

88/17,27/18);  

 Закон о основном образовању и васпитању(Сл.гл.РС 55/13); 

 Закон о уџбеницима  (Сл.гл.РС 27/18) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2018/2019. годину (Просветни гласник бр 10/18); 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у ОШ (Пр. гласник бр. 2/2000); 

 Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу (Сл. гласник РС бр. 4/90); 

 Правилник о оцењивању ученика основне школе (Сл. Гласник 67/13); 

 Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први 

и други разред основног образовања и васпитања;(Сл.гл.РС 6/17); 

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

и програму наставе и учења за 1 разред основног образовања и васпитања(Сл.гл.РС –

П 15/18) 

 Правилник о програму завршног испита (Сл.гл-Просветни гл 1/11, 1/12, 1/14, 

12/14,2/18); 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље( Сл.гл.РС  30/10) 

 Правилник о програму за остваривање екскурзије у 1 и 2 циклусу основног 

образовања и васпитања (Сл.гл.РС 7/10); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају 

делатност основног образовања и васпитања(Сл.гл.РС 36/15, 75/15,73/16,45/18); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника (Сл.гл.РС 

–П 3/17,13/18) 

 Правилник о ближим упуствима за утврђивањае права на индивидуални образовни 

план,његова примена и вредновање (Сл.гл.РС 76/10); 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи( Сл.гл.РС 37/93, 

42/93);  

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ( Сл.гл.-Просветни гл. 

5/12); 

 Правилник о општим основама школског програма (Сл.гл.-Порсветни гл. 5/2004); 

 План основног образовања и васпитања (Сл. гласник бр. 4/90, 2/91, 3, 4, 5/95, 5/96); 

 Правилник о наставном програму за   четврти  разред основног образовања и 

васпитања (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 
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 Правилник о наставном програму за   осми  разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

 Правилник о наставном програму за   седми  разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

 Правилник о наставном програму за   шести  разред основног образовања и васпитања 

(Сл. гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

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

васпитања и програму учења за пети  разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник – Пр. гласник бр. 12/18); 

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

наставни програм за пети разред(Сл.гл.-Просветни гл-6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 

4/13,6/17,8/17); 

Правилник о плану наставе и учења за 5 и 6 разред основног образовања и васпитања 

и програму наставе и учења за 5 и 6 разред основног образовања и васпитања 

(Сл.гл.РС –П 15/18) 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање –Сазнање о 

себи и другима за 4. разред основне школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр.15/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 5. разред 

основне школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр.15/2006); 

 План и програм о остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања у 

основној и средњој школи (Сл. Гласник – Пр. гласник  бр. 5/2001); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 5. разред 

основне школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 9/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 4. разред 

основне школе (Сл. гласник – Пр. гласник бр. 9/2005); 

 Програмске основе васпитног рада и здравственог васпитања у основној школи; 

 Школски развојни план (одлуком Школског одбора бр. 181-17/2); 

 Акциони планови за унапређење вреднованих кључних области у претходним 

школским годинама;  

 Правилник о наставном плану и програму  предмета Грађанско васпитање за осми 

разред основне школе (Просветни гласник бр. 6/2008); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 8. разред 

основне школе (Просветни гласник бр. 7/2008); 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника 

,васпитача и стручног сарадника(Сл.гл.РС 48/18) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди 

 Конвенција о правима детета; 

 Основе програма рада Наставничког већа; 

 Теоријски модел основа програма рада стручних актива; 

 Основе програма рада одељењских старешина; 

 Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања. 
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2.2. ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 
 

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да 

ће ученици након завршеног основног образовања: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања и бити способни да тако 

стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 

вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују 

у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати 

сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да 

сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације 

и заједнице.  

 

Такође, у току сачињавања овог Годишњег плана рада школе за ову школску годину 

нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће: 

 да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовно- 

васпитног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том 

циљу доноси свој Годишњи план рада; 

 да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци 

остваривања наставног плана и програма; 

 да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и 

да ће се реализовати школски програм који ће важити наредне четири 

године, а који је школа донела у складу са општим и посебним основама 

школског програма; 

 да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да 

нека питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније 

остваривати; 



7/140 

  да ће ове школске године бити 7 одељења млађих разреда, док је број 

одељења у старијим разредима 8; 
 да ће просторни услови бити бољи, с обзиром да се очекују значајнија улагања у 

реконструкцију школског објекта у Сирогојну и изградња фискултурне сале.  

  да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма 

бити на завидном нивоу; 

 да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја; 

 да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради 

постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних 

наставника српског језика, математике и из осталих предмета из којих ученици 

полажу завршни испит, као и  стручних сарадника и директора школе; 

  да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе 

које су стручне и имају ентузијазам и енергију за педагошки рад. 

 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА 

 

Адреса: 31207 Сирпгпјнп 

Телефпни: 031/3802002 и 3802059 

Факс: 031/3802002 

Email: ossirogojnoco@ptt.rs 

Сајт: ossirogojno.edu.rs 

 

Шкплска зграда распплаже са: 

Ресурси Укупан брпј Ппврщина Стаое (1-5) 

Ушипнице ппщте намене 5 175 m2 3 
Специјализпване ушипнице 2 135 m2 4 

Библиптека 1 48 m2 3 
Ушипница за физишкп васпитаое 1 45 m2 2 

Прпстпр дешјег вртића 2 60 m2 5 
Ушипница – Музејска ппставка 1 45 m2 4 

Наставнишка канцеларија 1 50 m2 4 
Канцеларија рашунпвпђе и секретара 1 18 m2 3 

Канцеларија директпра 1 10 m2 4 
Кухиоа и трпезарија 1 80 m2 3 

Гаража 1 50 m2 4 
Кптларница 1 50 m2 4 

Сппртски терен 1 1200 m2 4 

 

 Две учионице опште намене користе се за извођење наставе у млађим разредима. 

Адекватно су опремљене (намештај, ученички радови, едукативни постери) и 

омогућавају нормалну реализацију наставе. Једна учионица за млађе разреде је 

опремљена са десктоп рачунаром. Преостале три учионице се користе за реализацију 

наставе страних језика, математике, историје, географије, ликовне и музичке културе. 

mailto:ossirogojnoco@ptt.rs
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Ове учионице су опремљене неопходним наставним средствима од којих једна 

поседује и десктоп рачунар. 

 Специјализована учионица за информатику и техничко образовање опремљена је са 

осам персоналних рачунара који су повезани са Интернетом (АDSL-везом) и једним 

ласерским штампачем. 

 Специјализована учионица за биологију и хемију опремњена је хемикалијама, 

макетама, лабораторијским прибором, микроскопима и радовима ученика. 

Хемикалије се чувају на обезбеђеним местима. 

 Једна учионица опште намене од 2007. користи се као стална музејска поставка. У њој 

је представљен изглед учионице из прве половине двадесетог века. Такође, истакнути 

су бројни документи из прошлости нашег места и школе. Ова учионица је отвореног 

типа и годишње је посети велики број деце и колега који долазе на екскурзије и 

рекреативну наставу. Због недостатка адекватног простора, део простора се користи 

за потребе психолога школе који је опремљен једним персоналним рачунаром и 

једним ласерским штампачем. 

 Наставничка канцеларија се користи за боравак наставника и њихово припремање за 

наставу током дана. Опремљена је једним телевизорм, десктоп рачунаром, штампачем 

и скенером који служе за потребе наставника.).Канцеларија је опремљена и 

намештајем који је функционалан чиме је омогућено да боравак наставника у тој 

просторији буде пријатнији. 

  Простор библиотеке није у потпуности адекватно опремљен, али задовољава основну 

намену. Пројектом Министарства просвете библиотека је опремљена насловима 

књига  које  су недостајале. Фонд књига допуњава се сваке године донацијама и 

куповином потребне литературе. У оквиру библиотеке постоји и један персонални 

рачунар. 

 Настава физичког васпитања  изводи се у преуређеној учионици која представља 

неадекватан простор по површини и висини. Опремљена је рипстолима, разбојем,  

шведским сандуком, одскочном даском, струњачама, столом за стони тенис. У њој се 

настава углавном изводи у зимском периоду. У оквиру школског дворишта постоји 

адекватан  спортски терен за  рукомет / мали фудбал, одбојку, кошарку. Игралиште је 

укупне површине 1200m
2
,.  

 За административне сврхе користе се две адекватне просторије (канцеларија 

директора и канцеларија рачуноводственог радника и секретара). Опремљене су 

једним преносивим рачунаром са Wi-Fi и два десктоп рачунара(која имају везу са 

Интернетом), два ласерска штампача и једним копир-апаратом. 

 Школска кухуња је смештена у монтажном објекту и она делимично задовољава 

прописане стандарде . У њој се  храни  90% ученика. 
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Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 2 
Штампаш 4 

Фптп-апарат 1 
Прпјектпр 1 
CD плејер 2 

DVD 1 
VHS камера 1 
Телевизпр 2 

 

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 
3.2.1. ИО Љубиш 

 

Адреса щкпле: 31209Љубищ 

Телефпн:031/3801-007 

 

Ресурс Укупан брпј Ппврщина Стаое (1-5) 

Ушипнице ппщте намене 5 208 m2 3 
Специјализпване ушипнице 1 46 m2 3 

Библиптека 1 30m2 3 
Фискултурна сала 1 162 m2 2 

Наставнишка канцеларија 1 18 m2 3 
Кухиоа 1 12 m2 2 

Трпезарија 1 49 m2 2 
Кптларница 1 9 m2 3 

Сппртски терен 1 1000 m2 4 

 

 Четири учионице се користе за реализацију предметне наставе (сваки разред има своју 

учионицу). Ове учионице су недовољно опремљене како наставним средствима тако и 

потребним школским  намештајем.   

 Две учионице се користе за реализацију разредне наставе.Такође су неадекватно  

опремљене ( дотрајао школски намештај, и недовољан број потребних  наставних 

средстава и реквизита ). Део једне учионице (35%)  је специјализован за информатику 

и техничко образовање. Опремљен је са пет рачунара и Интернетом (ADSL веза). 

Учионице су и поред свих недостатака заједничким ентузијазмом и наставника и 

ученика  оплемењене ученичким радовима који чине да простор у учионици буде 

лепши и пријатнији за боравак. 

 Наставничка канцеларија се користи за боравак и припремање наставника. Од 

помоћних средстава у њој се налази један десктоп рачунар, два преносива рачунара, 

један копир апарат и један ласерски штампач. 

 За наставу физичког васпитања користи се фискултурна сала димензија 18x9 метара, 

која задовољава основне потребе. Поред сале, настава се одвија и на спортском 

терену. Спортски терен чини асфалтно игралиште димензија 40x25 метара. 
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 Сви ученици се хране у ђачкој кухињи чија опремљеност није у складу са 

стандардима, 

 Радовима на овом школском објекту у претходном периоду школа је побољшала 

услове за рад , међутим и поред тога у овом издвојеном одељењу неопходна су 

значајнија улагања, како би комплетан школски простор  био у складу са  

нормативима и прописаним стандардима. 

 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 
Прпјектпр 1 

Дигитални фптпапарат 1 
CD плејер 1 

DVD 1 
Телевизпр 1 

 

 

3.2.2. ИО Рожанство 

Адреса щкпле:  31208 Рпжанствп 

Телефпн: 031/835129 

 

Школска зграда поседује ADSL везу са интернетом. У 2017. години извршена је поправка 

дотрајалих делова крова. 

 

Ресурс Укупан брпј Ппврщина Стаое (1-5) 

Ушипница ппщте намене 2 60 m2 3 
Наставнишка канцеларија 1 10 m2 2 

Кухиоа 1 5m2 4 
Хпл, трпезарија 1 50m2 4 
Сппртски терен 1 250 m2 5 

 

 Настава се одвија у две  учионице чија опремљеност обезбеђује одвијање савремене 

наставе без икаквих проблема.  

 Наставничка канцеларија се користи за припреме наставника и за пријем родитеља. 

 Настава физичког васпитања се одвија у једној учионици која је опремљена: 

рипстолом, шведским сандуком и струњачама (настава у учионици се одвија у 

зимском периоду). 

 Спортски терен је са асфалтном подлогом, трибинама, осветљеним тереном за мали 

фудбал / кошарку. Спортски терен је нов и адекватно опремљен, а као и цело школско 

двориште ограђен је, што представља безбедну средину за децу.  

 У школском дворишту је постављен забавни парк који је опремљен љуљашкама, 

клацкалицама, вртешкама... 

 У холу школе налази се мала библиотека, док је један део преуређен за исхрану деце. 

Сви ученици се хране у ђачкој кухињи. 

 Школска зграда поседује ADSL  везу са интернетом. 
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Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 2 
Ласерски щтампаш 1 

DVD плејер 1 
Телевизпр 1 

 

 

3.2.3. ИО Жељине 

Адреса щкпле:  31207 Сирпгпјнп 

Тел: 031/3802 310 

 

Школа  не поседује спортски терен, као ни кухињу за ученике. Школска зграда 

поседује ADSL везу са интернетом.  

 

Ресурс Укупан брпј Ппврщина Стаое (1-5) 

Ушипница ппщте намене 1 50 m2 3 
Наставнишка канцеларија 1 10 m2 2 

Купатилп 1 4 m2 4 
Хпдник 1 10 m2 2 

 

 Целокупна настава се одвија у једној учионици која је опремљена само неопходним 

наставним средствима и богато оплемењена  радовима ученика.  

 Наставничка канцеларија се користи за припреме наставника и за пријем родитеља. 

Школа не поседује спортки терен као ни кухињу за ученике. Школска зграда поседује 

АДСЛ везу са интернетом. 

 

Дпдатна ИТ и мултимедијална ппрема 

Пренпсиви рашунар 1 
Ласерски щтампаш 1 

CD плејер 1 
DVD плејер 1 
Телевизпр 1 

 

 

3.3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 

3.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће 

нормативе 

 

Опремљеност школе у односу на норматив гледано по наставним предметима је дата 

у следeћој табели: 
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Опремљеност школе наставним средствима 

Наставни предмет Ппремљенпст у % 

Српски језик 60 

Енглески језик 40 

Руски језик 40 

Математика 40 

Истприја  60 

Гепграфија 70 

Физика 60 

Хемија 60 

Биплпгија 70 

Инфпрматика 80 

Музишка култура 50 

Ликпвна култура  40 

Физишкп васпитаое  65 

Укупнп: 57% 

 

 

3.3.2. Службени аутомобили и друга возила којима школа располаже 

 

Школа располаже са четири аутoмобила, од чега су два путничка, један комби возило 

и један минибус. Путнички ауто марке Југо 55, годиште 2001, купљен је од буџетских 

средстава СО Чајетина (тренуто је уступљен на коришћење ОШ „Миливоје Боровић“ из 

Мачката). Комби возило Мерцедес спринтер (8+1) 2004. годиште, који смо дали на 

коришћење Центру за социјални рад из Чајетине за потребе деце са посебним потребама који 

тренутно није у возном стању, као и минибус Мерцедес спринтер (22+1), (2007) добијени су 

као донација од предузећа АД Путеви Ужице (ово возило користимо за превоз наше деце и 

радника). Такође од поменутог предузећа крајем 2009. године као донацију добили смо ново 

путничко возило DaciaLogan. 
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3.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 
 

Време Место Начин Носиоци 

У току 

2018/19.године 

Школа у Сирогојну Реконструкција 

школе 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2018/19.године 

Школа у Сирогојну Изградња 

фискултурне сале 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2018/19.године 

Школа у Љубишу Реконструкција 

крова фискултурне 

сале 

Буџет локалне 

заједнице 

У току 

2018/19.године 

Школа у Сирогојну Набавка школског 

намештаја и  ИКТ 

опреме 

Буџет локалне 

заједнице 

 
 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

4.1. НАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и презиме Врста стр. спреме Предмети кпји предаје 
Гпд. 

рад. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажпваоа  

у щкпли 

% 

ангажпваоа  

у  другпј 

щкпли 

Милеса 

Чугурпвић 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Млађи разреди  22 Да 100 / 

Милина Кпвшић 
Наставник разредне 

наставе 
Млађи разреди 36 Да 100 / 

Натаща 

Стаматпвић 

 

 Прпфеспр разредне 

наставе 
Млађи разреди 11 Не 100 / 

 Нада 

Јпксимпвић  

Прпфеспр разредне 

наставе 
Млађи разреди  16 Да 100 / 

Јелена Лазић  
Прпфеспр разредне 

наставе 
Млађи разреди 13 Не 100 / 

Даница 

Дедпвић  

Наставник разредне 

наставе 
Млађи разреди 22 Да 100 / 

Драган Лазић 
Прпфеспр разредне 

наставе 
Млађи разреди 30 Да 100 / 

Владан 

Цицварић  

Прпфеспр разредне 

наставе 

Енглески језик-млађи 

разреди  
12 Да 40 60 

Маријана 

Мутавчић  

Прпфеспр српскпг 

језика 

Српски језик  

Грађанскп васпитаое 
11 Да 

94 

5 
/ 

Љиљана 

Павлпвић 
Наставник биплпгије Биплпгија    4 Не 80 / 

Мијајлп 

Стаматпвић  
Наствник технишкпг  

ТИО 

ТиТ 
39 Да 

40 

40 
/ 
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Инфпрматика и 

рашунарствп 

20 

Марија Цветић  
Прпфеспр разредне 

наставе 

Математика  

Енглески језик- млађи 

разред 

9 Не 
88,89 

10 
/ 

Бранка Турудић  Прпфеспр гепграфије 
Гепграфија  

Грађанскп васпитаое 
16 Да 

70 

25 
/ 

Јелена 

Јпванпвић 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Истприја 7 Да 70 / 

Даркп 

Василијевић  

Прпфеспр физишкпг 

васпитаоа  

Физишкп васпитаое 

Физишкп и здравств 

Изабрани сппрт 

ОФА 

14 Да 

40 

40 

10 

10 

/ 

Драган Панић  
Прпфеспр физишкпг 

васпитаоа 

Изабрани сппрт 

ОФА 
9 Не 

10 

10 
65 

Славица Рпсић  
Наставник разредне 

наставе 

Математика  

Грађанскп васпитаое 
17 Не 

88,89 

5 
/ 

Јелена 

Лазаревић 

 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Руски језик  15 Да 88,89 / 

Милена 

Јпксимпвић  

Диплпмирани 

хемишар 
Хемија  26 Да 40 60 

Ивана 

Тпдпрпвић 

Диплпмирани 

инжеоер сапбраћаја 

Физика 

Инфпрматика и 

рашунарствп 

2 Не  
60 

20 
/ 

Ивана Жунић  
Прпфеспр српскпг 

језика 
Српски језик  12 Да 94,44 / 

Нада Ђпрђевић  
Прпфеспр енглескпг 

језика 

Енглески језик- старији 

и млађи разреди 
10 Да 108,89 / 

Таоа 

Нпвакпвић 

 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Музишка култура 5 Не                50 / 

Анастасија 

Бпгданпвић  

Мастер прпфеспр 

ликпвне културе             
Ликпвна култура 7 Не 25 75 

Александра 

Кпстић  

Мастер прпфеспр 

ликпвне културе             
Ликпвна култура 2 Не 25 39 

Михајлп Ђпкић Свещтеник Верска настава 2 Не 15 25 

Зпран Тпдић  Диплпмирани теплпг Верска настава 13 Не 25 20 

       

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и 

презиме 
Врста стр. Спреме 

Ппслпви кпје 

пбавља 

Гпд. 

Рад. 

Стажа 

Лиценца 

% 

ангажпваоа  

у щкпли 

% 

ангажпваоа  

у  другпј щкпли 

Снежана 

Мићпвић 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Директпр 17 Да 100 / 

Ивана  

Тпдпрпвић 

Диплпмирани инжеоер 

сапбраћаја 

Ппмпћник 

директпра 
2 Не 20 / 



15/140 

Марија  

Субптић 
Диплпмирани психплпг Струшни сарадник   1 Не 100 / 

Милпрад 

Кнежевић  
Диплпмирани правник Секретар щкпле 28 Да 50 50 

Таоа 

Нпвакпвић 

 

Прпфеспр разредне 

наставе 
Библиптекар 5 Не 50 / 

Љиљана 

Нещпвић 
Екпнпмски технишар 

 

Рашунпвпдствени 

радник 

Ппмпћни радник 

18 Не 
50 

50 
/ 

Дејан 

Ћурдић  
3.степен струшне спреме Дпмар  7 Да 100 / 

Светлана 

Павлпвић  
Оснпвнп Ппмпћни радник 4 Да 80 / 

Мица 

Бјелишић  
4 СССС Дпмар 18 Да 100 / 

Миланка 

Стппић  
Оснпвнп Ппмпћни радник 34 Да 100 / 

Милисав 

Бјелишић  
Оснпвнп Ппмпћни радник 31 Да 80 / 

Миљка 

Стаматпвић  
Оснпвнп Ппмпћни радник 25 Да 100 / 

Милпмирка 

Маркпвић  

3.степен угпститељске-

кувар 

Куварица 

Ппмпћни радник 
10 Да 

70 

30 
/ 

Радпје 

Чубрак  
Оснпвнп Ппмпћни радник 23 Да 100 / 

Дущан 

Нпвакпвић  
Оснпвнп  Ппмпћни радник 18 Да 100 / 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

 5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

5.1.1. Кретање броја ученика 
 

Школска година Укупан број ученика у 

школи(матична школа и ИО) 

2002/2003. 193 

2003/2004. 186 

2004/2005. 179 

2005/2006. 168 

2006/2007. 164 

2007/2008 163 

2008/2009. 149 
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2009/2010. 145 

2010/2011 136 

2011/2012 125 

2012/2013 139 

2013/2014 129 

2014/2015. 129 

2015/2016. 119 

2016/2017 110 

2017/2018 114 

2018/2019. 108 

 

5.1.2. Путовање ученика до школе 
 

Број ученика који 

путују аутобуским 

превозом 

Број ученика пешака  

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

36 / 4 / 

 

 

5.1.3. Бројно стање ученика матична школа 

 

Разред Брпј пдељеоа Брпј ученика 

1. ½ 5 

2. ½ 5 

3. ½ 9 

4. ½ 4 

5. 1 14 

6. 1 10 

7. 1 13 

8. 1 8 

УКУПНП: 6 68 

 

                     Напомена: 

 Једна ученица петог разреда наставу похађа по ИОП-у 2. 

 Један ученик седмог разреда наставу похађа по ИОП-у 2. 

 Комбиновано одељење првог и трећег разреда. 

 Комбиновано одељење другог и четвртог разреда 

 Припремни предшколски програм у 2018/2019. години похађа 2 ученика са 

којима ради васпитач у организацији ПУ из Чајетине. 
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5.1.4. Бројно стање ученика издвојена одељења 

Разред ИО Љубиш Брпј деце/ученика 

Предщкплци 1/3 2 

1. ½ 2 

2. ½ 4 

3. 1/3 3 

4. 1/3 2 

5. 1 2 

6. 1 4 

7. 1 5 

8. 1 3 

УКУПНП: 6 27 

Наппмена: 

 Један ученик првог разреда наставу похађа по ИОП-у 1. 

 Један ученик другог разреда наставу похађа по ИОП-у 2. 

 Један ученик трећег разреда наставу похађа по ИОП-у 2. 

 Један ученик седмог разреда наставу похађа по ИОП-у 1. 

 Два комбинована одељења (првог и другог, трећег, четвртог разреда и 

предшколског). 

 

Разред ИО Жељине Брпј деце/ученика 

1. / / 

2. 1 1 

3. / / 

4. / / 

УКУПНП: 1 1 

                      Наппмена:  Једнп пдељеое другпг разреда. 
 

Разред ИО Рпжанствп Брпј деце/ученика 

Предщкплци 1/3 1 

1. ½ 2 

2. 1/3 4 

3. 1/3 2 

4. ½ 3 

УКУПНП: 2 12 

         Наппмена: Два кпмбинпвана пдељеоа (првпг и четвртпг,  другпг, трећег разреда и      

предшкплскпг). 
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5.2. РИТАМ РАДА 
 

Расппред звпоеоа у матичнпј шкпли 

  Брпј шаса Трајаое Пдмпр 

1. шас 730– 815 815 – 820 

2. шас 820 – 905 905 – 925 

3. шас 925– 1010 1010 – 1015 

4. шас 1015– 1100 1100 – 1105 

5. шас 1105– 1150 1150 – 1155 

6. шас 1155– 1240 1240 – 1245 

7. шас 1245– 1330  

 

Расппред звпоеоа у ИО Љубиш и ИО Жељине 

 

 

 

 

 

Расппред звпоеоа у ИО Рпжанствп 

Брпј шаса Трајаое Пдмпр 

1. шас 800– 845 845 – 850 

2. шас 850 – 935 935 – 955 

3. шас 955– 1040 1040 – 1045 

4. шас 1045– 1130 1130 – 1135 

5. шас 1135– 1220 1220 – 1225 

6. шас 1225– 1310 1310 – 1315 

7. шас 1315– 1400  

 

                                 Наппмена: 

 Школа ради у једној смени (преподневној). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брпј шаса Трајаое Пдмпр 

1. шас 830– 915 915 – 920 

2. шас 920 –1005 1005 – 1025 

3. шас 1025– 1110 1110– 1115 

4. шас 1115– 1200 1200– 1205 

5. шас 1205– 1250 1250– 1255 

6. шас 1255– 1340 1340– 1345 

7. шас 1345– 1430  
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5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 
 

Млађи разреди: 
 

Редни 

Број 
Име и презиме Назив предмета Индекс одељења 

1. Милина Ковчић - наст. раз. Наставе разредна настава Сирогојно,  I  и III 

2. Милеса Чугуровић -  проф. раз. наставе разредна настава  Сирогојно, II и IV 

3. 
Нада Јоксимовић- проф.разр. наставе разредна настава ИО Љубиш, III и IV и 

предшколско 

4. Јелена Лазић- проф.разр. наставе разредна настава  ИО Љубиш, I и II 

5. Драган Лазић - проф. раз. Наставе разредна настава ИО Рожанство, I и  IV 

6. 
Даница Дедовић - наст. раз. Наставе разредна настава ИО Рожанство, II и III и 

предшколско 

7. Наташа Стаматовић- проф. разр. наставе разредна настава ИО Жељине, II 

 

Старији разреди: 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Назив предмета Индекс одељења 

Бр часова 

обавезне 

наставе 

1. 

Маријана 

Мутавџић проф. 

српског језика и 

књижевнсти 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

 

V,VI,VII,VIII Сирогојно(17) 

V (1) 
17 + 1 =18 

2. 
Бранка Турудић  

проф. географије 

Географија 

Грађанско васпитање 

V,VI,VII,VIIIСирогојно и Љубиш (7+7) 

VI,VIII Сирогојно и VI,VII,VIII  Љубиш (2+3) 
14+5=19 

3. 

Јелена  Лазаревић 

проф.разредне 

наставе 

Руски језик 
V,VI,VII,VIII  Љубиш (8) 

V,VI,VII,VIII Сирогојно (8) 
16 

4. 

Марија Цветић 

професор разредне 

наставе 

Математика 

Енглески језик- млађи 

разреди 

V,VI,VII,VIIIСирогојно (16) 

II Жељине (2) 
16+2= 18 

5. 
Славица Росић 

наст. раз. Наставе 

Математика 

Грађанско васпитање 

V,VI,VII,VIII Љубиш (16) 

V Љубиш (1) 
16+1=17 

6. 

Љиљана Павловић 

професор 

биологије 

Биологија  

Чувари природе 

V,VI,VII,VIIIСирогојно (8) 

V,VI,VII,VIIIЉубиш (8) 

V и VI Љубиш (2) 

16 + 2=18 

7. 

Мијаило 

Стаматовић  

наставник 

техничког 

ТИО 

Техника и технологија 

Информатика и рачунар 

VII,VIII Сирогојно и Љубиш (4+4) 

V и VI Сирогојно и Љубиш (4+4) 

V,VI,VII, VIII Сирогојно (4) 

8+8+4=20 

8. 

Милена 

Јоксимовић 

професор хемије 

Хемија VII,VIII Сирогојно и Љубиш (4+4) 8 

9. 

Ивана Тодоровић 

Дипломирани 

саобраћајни 

инжењер 

Физика 

Информатика и 

рачунарство 

VI,VII,VIII Сирогојно (6)VI,VII,VIII Љубиш (6) 

V,VI,VII, VIII Љубиш(4) 
12+4+=16 

10. 

Јелена Јовановић 

проф.разредне 

наставе 

Историја V,VI,VII,VIII Сирогојно и Љубиш (7+7) 14 

11. 

Нада Ђорђевић 

проф.енглеског 

језика 

Енглески језик 

старији и млађи разреди 

V,VI,VII,VIII Сирогојно и Љубиш (8+8) 

Љубиш (I и II)  и (III и  IV)  

 

16+4=20 

12. 

Ивана Жунић  

проф.српског 

језика и 

Српски језик V,VI,VII,VIII Љубиш(17) 17 
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књижевности 

13. 

Дарко 

Василијевић  

професор физ. 

васп. 

Физичко васпитање 

Физичко и здравствено  

Изабрани спорт 

Физичке активности 

VII  и VIII Сирогојно и Љубиш (4+4) 

V и VI Сирогојно и Љубиш (4+4) 

VII и VIII Сирогојно (2) 

V и VI Сирогојно (2) 

8+8+2+2= 

20 

14. 

Панић Драган   

професор физ. 

Васп 

Изабрани спорт 

Физичке активности 

VII и VIII Љубиш (2) 

V и VI Љубиш (2) 
2+2=4 

15. 

Владан Цицварић  

проф. раз. наставе 

(Ц1) 

Енглески језик 

млађи разреди 

Рожанство (I-IV) и (II-III) (4) 

Сирогојно( II и IV) и(I-III)(4) 
8 

16.  

Тања Новаковић 

Мастер проф. 

разредне наставе 

Музичка култура V,VI,VII,VIII Сирогојно и Љубиш (5+5) 10 

17. 

Анастасија 

Богдановић 

мастер проф. 

ликовне културе 

Ликовна култура 

Цртање, сликање, 

цајање 

Сирогојно V,VI,VII,VIII (5) 

Сирогојно V и VI(2) 
5 + 2=7 

18. 

Александра 

Костић 

мастер проф. 

ликовне културе 

Ликовна култура 

 

Љубиш V,VI,VII,VIII (5) 

 
5 

19. 

Зоран Тодић 

дипломирани 

теолог 

Верска настава 

Сирогојно( II и IV) и(I-III)(2) 

Рожанство (I-IV) и (II-III) (2) 

Сирогојно VII (1) 

4+1=5 

20. 
Михајло Ђокић 

свештеник 
Верска настава 

Љубиш (I и II)  и (III и  IV)  

Жељине (II ) (1) 
3 

 

 

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ОД  V- VIII разреда 

РАЗРЕД МАТИЧНА ШКОЛА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЉУБИШ 

V Марија Цветић Славица Росић 

VI Мијаило Стаматовић Јелена Лазаревић 

VII Маријана Мутавџић Бранка Турудић 

VIII Дарко Василијевић Ивана Жунић 

 

 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Тимови 

 

Назив тима Чланови тима Руководилац тима 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Даница Дедовић, Марија Суботић, 

Јелена Јовановић, Нада Јоксимовић, 

Јелена Митровић- представник Савета 

родитеља, Тања Марковић- 

представник Ученичког парламента 

Даница Дедовић 
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Тим за професионалну 

орјентацију, завршни 

испит и тестирања 

Снежана Мићовић, Марија Суботић, 

Марија Цветић, Дарко Василијевић, 

Ивана Жунић 

Дарко Василијевић 

Тим за подршку 

ученицима у процесу 

учења и инклузивно 

образовање 

Марија Суботић, Јелена Лазић, Нада 

Јоксимовић, Славица Росић, Маријана 

Мутавџић, Милица Стаматовић- 

представник Савета родитеља 

Марија Суботић 

Тим за заштиту животне 

средине, естетику и 

екологију школе 

Анастасија Богдановић, Александра 

Костић, Јелена Лазаревић, Наташа 

Стаматовић, Тодић Зоран, Љиљана 

Павловић 

Љиљана Павловић 

Тим за професионални 

развој, похвале и награде 

Милорад Кнежевић, Бранка Турудић, 

Милена Јоксимовић, Мијаило 

Стаматовић, Наташа Стаматовић, 

Сандра Сујић- представник Савета 

родитеља 

Бранка Турудић 

Тим за самовредновање 

рада школе 

Јелена Лазаревић, Нада Ђорђевић, 

Ивана Тодоровић,Марија Цветић, 

Марија Суботић, Драган Лазић, Јелена 

Ћалдовић- представник Савета 

родитеља, Милош Бојовић- 

представник ученичког парламента 

Ивана Тодоровић 

Тим за маркетинг и 

промоцију школе 

Снежана Мићовић, Тања Новаковић, 

Маријана Мутавџић, Владан 

Цицварић, Ивана Тодоровић 

Тања Новаковић 

Тим за израду пројеката Тања Новаковић, Нада Ђорђевић, 

Милорад Кнежевић, Снежана Мићовић 

Милорад Кнежевић 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Милеса Чугуровић, Мијаило 

Стаматовић, Милина Ковчић, Љиљана 

Павловић, Милан Чубрак- представник 

Савета родитеља 

Милеса Чугуровић 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Драган Лазић, Славица Росић,Бранка 

Турудић, Нада Ђорђевић, Гордана 

Бојовић- представник Савета родитеља 

Драган Лазић 

Тим за културне 

делатности, хуманитарне 

и спортске активности 

Маријана Мутавџић, Ивана Жунић, 

Дарко Василијевић, Драган Панић, 

Милина Ковчић, Тања Новаковић, 

Снежана Мићовић 

Снежана Мићовић 

 

Тимови у школи ће се састајати једном месечно и према потреби  а  термин одржавања 

састанка ће истицати на огласној табли у наставничкој канцеларији. О састанцима ће 

водити записнике, а извештаје подносити директору школе једном у току полугодишта. 
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Руководиоци већа: 

 

Назив већа Руководилац 

Одељенско веће од I до IV разреда Даница Дедовић 

Одељењско веће V разреда Славица Росић 

Одељењско веће VI разреда Јелена Лазаревић 

Одељењско веће VII разреда Маријана Мутавџић 

Одељењско веће VIII разреда Ивана Жунић 

Стручно веће за разредну наставу Даница Дедовић 

Стручно веће за друштвено-језичке науке Нада Ђорђевић 

Стручно веће за природно-математичке 

науке 

Љиљана Павловић 

Стручно веће вештина Анастасија Богдановић 

 

Руководиоци издвојених одељења: 

 

 Издвојено одељење Руководилац 

Љубиш  Нада Јоксимовић 

Рожанство  Драган Лазић 

Жељине Наташа Стаматовић 

 

Чланови и руководиоци актива 

 

Назив актива Чланови актива Руководилац актива 

Актив за развој школског 

програма 

Мијаило Стаматовић, 

Славица Росић и драган 

Лазић 

Мијаило Стаматовић 

Актив за школско развојно 

планирање 

Снежана Мићовић, Марија 

Суботић, Нада Ђорђевић, 

Наташа Стаматовић, Биљана 

Јовановић-представник 

Савета родитеља,Бранка 

Турудић- представник 

Школског одбора, Тања 

Марковић- представник 

Ученичког парламента 

Наташа Стаматовић 

 

 

Чланови педагошког колегијума 

 

Чланови колегијума Послови на које су задужени 

Снежана Мићовић Директор школе 

Марија Суботић Стручни сарадник – психолог 
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Даница Дедовић Руководилац стручног већа за разредну наставу 

Нада Ђорђевић Руководилац стручног већа за друштвено-језичке науке 

Љиљана Павловић  Руководилац стручног већа за природно-математичке науке 

Анастасија Богдановић Руководилац стручног већа вештина 

 

Комисија за праћење Годишњег плана рада школе 

 

Чланови комисије Послови на којима су задужени 

Снежана Мићовић Директор школе 

Марија Суботић Стручни сарадник – психолог 

Тања Новаковић Стручни сарадник – библиотекар (председник комисије) 

Нада Јоксимовић  Професор разредне наставе     

Милеса Чугуровић Професор разредне наставе     

 

Руководиоци стручних већа и актива водиће записнике  о свом раду динамиком која је 

предвиђена годишњим планом рада већа или актива. Извештаје о свом раду ће 

подносити једном у току полугодишта. 

 

Назив задужења Чланови  Руководилац 

Израда Годишњег плана рада Снежана Мићовић, Милеса 

Чугуровић, Марија Суботић, Ивана 

Тодоровић, Славица Росић 

Славица Росић 

Израда извештаја о раду 

школе 

Дарко Василијевић, Марија Цветић, 

Бранка Турудић 

Дарко Василијевић 

Сарадња са Црвеним крстом Тања Новаковић и све разредне 

старешине школе 

Тања Новаковић 

Израда летописа школе Јелена Лазић, Владан Цицварић, 

Наташа Стаматовић 

Јелена Лазић 

Распоред часова Марија Цветић  

Распоред дежурства Ивана Тодоровић и Нада Јоксимовић  

Распоред ваннаставних 

активности 

Нада Ђорђевић, Славица Росић  

Записник наставничког већа Бранка Турудић  

Записник педагошког 

колегијума 

Нада Ђорђевић  

Администратор школског 

сајта 

Обрада прилога за сајт 

Ивана Тодоровић 

 

Тања Новаковић 

 

Сарадња са Саветом 

родитеља 

Директор, психолог, секретар, 

разредне старешине 

 

Комисија за попис Љиљана Нешовић, Дејан Ћурдић, 

Радоје Чубрак, Даница Дедовић, 

Милисав Бјеличић, Дарко 

Василијевић 

 



5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ 

РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

 

 

Име и презиме 

наставника 

А. НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА Б. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ДО 40 САТИ НЕДЕЉНО 
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Милеса 

Чугуровић 

18 1 1 1 1 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 16 40 

Милина 

Ковчић 

18 1 1 0 2 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 1 16 40 

Даница 

Дедовић 

18 1 1 0 2 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 16 40 

Драган Лазић 18 1 1 1 1 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,75 0,25 16 40 

Наташа 

Стаматовић 

18 1 1 0 1 0 1 2 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 16 40 

Јелена Лазић 18 1 1 0 2 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 '0,5 0 0 0,25 1,25 16 40 

Нада 

Јоксимовић 

18 1 1 1 1 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,75 0,75 16 40 

Марија 

Цветић 

20 0 1 1 1 0,5 0,5 0 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 1 16 40 

Славица 

Росић 

18 1 1 1 1 0,5 0 0,5 23 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0 15 38 

Маријана 

Мутавџић 

19 1 1 '0,25 1,75 0,5 0,5 0 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,75 0,75 16 40 

Ивана Жунић 19 0 1 1 1 0,5 0 0,5 23 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0 15 38 

Нада 

Ђорђевић 

22 0 0 0,5 2 0 0 1,5 26 12 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,75 0,25 18 44 

Јелена 

Лазаревић 

18 0 1 0,25 1,75 0 0 0 21 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0 15 36 

Бранка 14 5 1 0,5 1,5 0,3 0 0,7 23 9 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 15 38 
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Турудић 

Љиљана 

Павловић 

16 2 0 0,5 0,25 0,25 0,2 0 19,

2 

8 1 0,55 1 1 0 0,5 0 0,5 0,25 0 12,8 32 

Јелена 

Јовановић 

14 0 0 0,25 2 0,5 0 0,25 17 5 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0,25 1,25 11 28 

Милена 

Јоксимовић 

8 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 9,5 3 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,25 0,25 6,5 16 

Ивана 

Тодоровић 

14 2 0 0,5 1 0,5 1 0 19 8 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 13 32 

Миајло 

Стаматовић 

18 2 1 0 0 0 1 2 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 16 40 

Анастасја 

Богдановић 

5 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,5 0 0,25 0 4 10 

Александра 

Костић 

5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 6 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,5 0 0 0,25 0,25 4 10 

Тања 

Новаковић 

10 0 0 0 0 0 0,5 1,5 12 5 0,5 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0,5 0,75 0 8 20 

Дарко 

Василијевић 

19 2 1 0 0 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 16 40 

Драган Панић 2 2 0 0 0 0 0 1 5 1,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 3 8 

Владан 

Цицварић 

8 0 0 0,5 1,5 0 0 0 10 3 0,5 0,25 1 0,5 0 0,5 0 0 0,25 0 6 16 

Зоран Тодић 5 0 0 0 0 0 0 1 6 2,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0,25 0 4 10 

Михајло 

Ђокић 

3 0 0 0 0 0 0 0,6 3,6 2 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 2,4 6 



5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
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Календар значајних активности школе 

 

Класификациони периоди: 

 Први класификациони период почиње у понедељак 3.9.2018. а завршава се у четвртак 

08.11.2018.године. 

 Други класификациони период почиње у уторак 13.11.2018. а прво полугодиште 

завршава се у четвртак 31.1.2019. године. 

 Трећи класификациони период почиње у понедељак, 18.2.2019. а завршава се у петак, 

12.4.2019.године. 

 Четврти класификациони период почиње у понедељак 15.4.2019. а завршава се за 

ученике осмог разреда у петак, 31.5.2019. године. За остале ученике крај наставне 

године је у петак, 14.6.2019.године. 

 Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагаће у петак 12.4.2019. и у суботу 

13.4.2019. године, а завршни испит у понедељак 17.6.2019. године,уторак 18.6.2019. 

године  и у среду 19.6.2019.године. 

 

У току школске године ученици имају: 

 Јесењи распуст од 9.-12. новембра 2018. 

 Зимски распуст који се састоји из два дела. Први део почиње у четвртак, 3. јануара 

2019.године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године. Други део почиње у 

петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године. 

 Пролећни распуст који почиње у уторак, 30. априла 2019. године, а завршава се у 

петак, 3. маја 2019. године. 

 Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у понедељак, 17. Јуна 

2019. године а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.За ученике осмог разреда 

летњи распуст почиње по завршетку завршног испита а завршава се у петак, 30. 

августа 2019. године. 

 

Због усаглашавања једнаког броја наставних дана часови од четвртка 8. новембра 

2018. године ће бити реализовани по распореду од петка, а часови од среде 24. априла 2019. 

године ће ,такође, бити реализовани по распореду од петка. 

Припремна настава за ученике који полажу завршни испит обавиће се у периоду  од 

1.6.2019. до 14.6.2019. године. 

 Припремна настава за ученике који полажу поправни испит обавиће се у периоду од 

19.8. до 23.8. 2019. док ће полагање поправних испита бити 26.и 27.8. 2019. године. 

 

 Школска такмичења за ученике од трећег до осмог разреда обавиће се од 18. до 

1.3.2019.године,  док ће општинска, регионална и републичка такмичења бити обављена 

према календару који пропише Министарство просвете. 

 У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, у школи 

ће се радно обележити Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21. октобра 

2018., Свети Сава-Дан духовности 27. јануар 2019., Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. април 2018., Дан победе 9. 

мај 2019. и Видовдан –спомен на Косовску битку 28. јун 2019. Свети Сава и Видовдан се 

празнују радно, без одржавања наставе а сви остали празници су наставни дани, изузев кад 
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падају у недељу. Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних 

радника. 

 Дан школе ће бити обележен одржавањем спортског дана у петак, 19.4.2019. 

 Годишњим планом рада школе је предвиђен је и један одлазак у Народно позориште у 

Ужицу. О датуму реализације ученици ће бити благовремено обавештени. 

 

5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 
 

5.6.1. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

Први разред Сирогојно 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Верска настава 5 Енглески језик 5 

Грађанско васпитање /   

 

Први разред Љубиш 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Верска настава 2 Енглески језик 2 

Грађанско васпитање /   

 

Први разред Рожанство 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Верска настава 2 Енглески језик 2 

Грађанско васпитање /   

 

Други разред Сирогојно 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

1 Верска настава 5 Енглески језик 5 

Чувари природе 2 Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

2     

      

Други разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

4 Верска настава 4 Енглески језик 4 
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Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Други разред Рожанство 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

4 Верска настава 4 Енглески језик 4 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Други разред Жељине 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

1 Верска настава 1 Енглески језик 1 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

 

Трећи разред Сирогојно 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

9 Верска настава 9 Енглески језик 9 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Трећи разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

3 Верска настава 3 Енглески језик 3 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Трећи разред Рожанство 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 
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Народна 

традиција  

2 Верска настава 2 Енглески језик 2 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Четврти разред Сирогојно 

 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

/ Верска настава 4 Енглески језик 4 

Чувари природе 4 Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Четврти разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

2 Верска настава 2 Енглески језик 2 

Чувари природе / Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

Четврти разред Рожанство 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Страни језик Број 

ученика 

Народна 

традиција  

/ Верска настава 3 Енглески језик 3 

Чувари природе 3 Грађанско васпитање /   

Рука у тесту – 

Откривање света 

/     

      

 

5.6.2.РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

Пети разред Сирогојно 

Слободне 

наставне 

активности 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

 Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Чувари природе  3 Верска настава 0 Руски језик 14 

Хор  Грађанско васпитање 14   



31/140 

/ 

Цртање, сликање 

и вајање 

11     

 

Пети разред Љубиш 

Слободне 

наставне 

активности 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Чувари природе  2 Верска настава / Руски језик 2 

Хор  

/ 

Грађанско васпитање 2   

Цртање, сликање 

и вајање 

/     

 

Шести разред Сирогојно 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Чувари природе  1 Верска настава  Руски језик 10 

Хор 1 Грађанско васпитање 10   

Цртање, сликање 

и вајање 

8     

 

Шести разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Чувари природе  4 Верска настава / Руски језик 4 

Хор / Грађанско васпитање 4   

Цртање, сликање 

и вајање 

/     

 

Седми разред Сирогојно 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

1 Верска настава 13 Руски језик 13 

Цртање, сликање 

и вајање 

3 Грађанско васпитање /   

Информатика и 

рачунарство 

9     
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Седми разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

/ Верска настава / Руски језик 5 

Цртање, сликање 

и вајање 

1 Грађанско васпитање 5  / 

Информатика и 

рачунарство 

4    / 

      

Осми разред Сирогојно 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

/ Верска настава / Руски језик 8 

Цртање, сликање 

и вајање 

/ Грађанско васпитање 8   

Информатика и 

рачунарство 

8     

      

Осми разред Љубиш 

Изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Обавезан изборни 

предмет 

Број 

ученика 

Изборни 

страни језик 

Број 

ученика 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

/ Верска настава / Руски језик 3 

Цртање, сликање 

и вајање 

/ Грађанско васпитање 3   

Информатика и 

рачунарство 

3     

      

 

НАПОМЕНА:  

Због малог броја ученика по одељењима и немогућности формирања мешовитих група 

(четири издвојена одељења са по највише једним одељењем по разреду) изучаваће се 

изборни предмети за који се определила већина ученика, и то: 

 Први разред Сирогојно: Верска настава  

 Први разред Љубиш: Верска настава  

 Први разред Рожанство: Верска настава  

 Други разред Сирогојно: Верска настава и Чувари природе 

 Други разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Други разред Рожанство: Верска настава и Народна традиција 
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 Други разред Жељине: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Сирогојно: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Рожанство: Верска настава и Народна традиција 

 Четврти разред Сирогојно: Верска настава и Чувари природе 

 Четврти разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Четврти разред Рожанство: Верска настава и чувари природе 

 

 Пети разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Цртање, сликање и вајање 

 Пети разред Љубиш: Грађанско васпитање и  Чувари природе 

 Шести разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Цртање,сликање и вајање 

 Шести разред Љубиш: Грађанско васпитање и Чувари природе 

 Седми разред Сирогојно: Верска настава и Информатика и рачунарство 

 Седми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 

 Осми разред Сирогојно: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 

 Осми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарство 

 



5.7. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

I разред Сирогојно 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.          Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик 

3. Физичко и здравствено 

васпитање 
Српски језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас 

Физичко и здравствено  

васпитање 

4. Свет око нас Математика Верска настава Музичка култура Ликовна култура 

5. ЧОС Допунска настава  ДТХСКА Пројектна настава 

II разред Сирогојно 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Енглески језик Верска настава Музичка култура Ликовна култура 

4. Физичко и здравствено  

васпитање 
Енглески језик Свет око нас Чувари природе Ликовна култура 

5. ЧОС Допунска настава Физичко и здравствено 

васпитање 

ДТХСКА Физичко и здравствено 

васпитање 

6.    Креативна радионица  

III разред Сирогојно 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Енглески језик         Српски језик Математика        Српски језик 

2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Природа и друштво Физичко васпитање 

4. Природа и друштво Српски језик Верска настава Музичка култура Ликовна култура 

5. ЧОС  Рецитаторска секција ДТХСКА Ликовна култура 

6.    Допунска настава Народна традиција 
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IV разред Сирогојно 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Математика Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Српски језик Српски језик Математика Српски језик 

3. Физичко васпитање Енглески језик Верска настава Музичка култура Физичко васпитање 

4. Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Чувари природе Ликовна култура 

5. ЧОС Допунска настава Физичко васпитање ДТХСКА Ликовна култура 

6.    Креативна радионица Додатна настава 

 

ИО ЉУБИШ 

 

I разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик  Енглески језик Српски језик  Енглески језик Верска настава  

2. Математика Математика Математика Математика Српски језик  

3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Српски језик Математика 

4. Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено  

васпитање 
Ликовна култура Музичка култура Пројектна настава 

5. ЧОС Креативна секција 
Допунска настава 

Физичко и здравствено 

васпитање 

ДТКСХА 

II разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Енглески језик Математика Енглески језик Верска настава  

2. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Математика  

3. Свет око нас Математика Свет око нас Математика Српски језик 

4. Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура Музичка култура Народна традиција 

5. ЧОС  Креативна секција 
Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

ДТКСХА 

6.    Допунска настава  
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III разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Верска настава  

3. Природа и друштво Математика Природа и друштво Музичка култура Српски језик  

4. Физичко васпитање Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Народна традиција 

5. ЧОС Креативна секција Ликовна култура Физичко васпитање Допунска настава 

6.    ДТКСХА  

IV разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Верска настава  

3. Природа и друштво Српски језик Природа и друштво Музичка култура Математика  

4. Физичко васпитање Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Народна традиција 

5. ЧОС Креативна секција  Ликовна култура Физичко васпитање Допунска настава 

6.   Додатна настава ДТКСХА  

 

ИО РОЖАНСТВО 

I разред ИО Рожанство 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.        Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Енглески језик Свет око нас 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Верска настава Пројектна настава 

4. 
Енглески језик Музичка култура Ликовна култура 

Свет око нас Физичко и здравствено 

васпитање 

5. Физичко и здравствено  

васпитање 
ЧОС Допунска настава 

ДТКСХА 
Креативна секција 

             

 

 



37/140 

II разред ИО Рожанство 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

3. 
Математика Свет око нас 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас Народна традиција 

4. 
Српски језик Музичка култура Ликовна култура 

Верска настава Физичко и здравствено 

васпитање 

5. Физичко и здравствено  

васпитање 
ЧОС Ликовна култура 

ДТКСХА 
Креативна секција 

6.               Допунска настава   

III разред ИО Рожанство 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

3. Математика Природа и друштво Физичко васпитање Природа и друштво Народна традиција 

4. Српски језик Музичка култура Ликовна култура Верска настава Физичко васпитање 

5. Физичко васпитање ЧОС Ликовна култура ДТКСХА Креативна секција 

6.    Допунска настава  

IV разред ИО Рожанство 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

3. Енглески језик Природа и друштво Физичко васпитање Верска настава Чувари природе 

4. Енглески језик Музичка култура Ликовна култура Природа и друштво Физичко васпитање 

5. Физичко васпитање ЧОС Ликовна култура ДТКСХА Додатна настава 

6.   Допунска настава Додатна настава Креативна секција 
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ИО ЖЕЉИНЕ 

 II разред ИО Жељине 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Музичка култура Енглески језик Свет око нас Верска настава 

4. Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура Енглески језик 

Народна традиција Физичко и здравствено 

васпитање 

5. Допунска настава 
Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

ЧОС ДТКСХА 

6.  ДТКСХА  Креативна секција  
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РАСПОРЕД ЧАСОВА СТАРИЈИ РАЗРЕДИ СИРОГОЈНО 

Р
е
д

. 
Б

р
. 

Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет 

О
д
е
љ

е
њ

.с
т

а
р

е
ш

. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
 

1. Цветић Марија Математика V 5 6 7 8     8 7     5 6      7 6  5 8 Ч  7 5 6 8   
 

2. 
Мутавџић 

Маријана 

Српски језик VII 6 5    7  5  6 8 7  Ч 7 5 8     5 8 6     6 7 8  5  
 

Грађанско 

васпитање 
                    5               

 

3. Ђорђевић Нада Енглески језик                6  5 8 7          5 6  7  8 
 

4. Лазаревић Јелена Руски језик         8 5  6  7         6  7  5 8        
 

5. Јелена Јовановић Историја            7 6 8           5 8 6 7        
 

6. Турудић Бранка 

Географија  7  8 6 5           8 7  6                
 

Грађанско 

васпитање 
      8              6               

 

7. 
Павловић 

Љиљана 
Биологија                8 7 6 5           8  7 5 6  

 

8. Тодоровић Ивана Физика         6 7 8            8 7  6          
 

9. 
Јоксимовић 

Милена 
Хемија  8 8  7 7                              

 

10. 
Стаматовић 

Мијаило 

ТИО VI                   8 8 Ч    7 7         
 

Техника и 

технологија 
   5 5 6 6                             

 

Информатика и 

рачунарство 
                  7     5 8   6        

 

11. Тања Новаковић Музичка култура             5  6                8   7 5 
 

12. 
Богдановић 

Анастасија 

Ликовна култура         7 6 5 5 8                       
 

Цртање, сликање и 

вајање 
             5,6                      

 

13. 
Василијевић 

Дарко 

Физичко васпитање VIII  7   8                            8 7 Ч 

Физичко и 

здравствено вас. 
   6   5                             

 

Изабрани спорт                     7 8              
 

ОФА                   6 5            5 6   
 

14. ТодићЗоран Версканастава                      7              
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РАСПОРЕД ЧАСОВА СТАРИЈИ РАЗРЕДИ ИО ЉУБИШ 

Р
е
д

. 
Б

р
. 

Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет 

О
д
е
љ

е
њ

с
к

и
 

с
т
а

р
е
ш

и
н

а
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Росић Славица 

Математика V 7 5 6  8   5  8     5 8  7 6  Ч 7   6 5   6 8 7     

Грађанско 

васпитање 
                    5                

2. Жунић Ивана Српски језик VIII 5 6  8  7  6 8  5  7 Ч 7 6  5    8 7 5     8 6  5    

3. Ђорђевић Нада Енглески језик  8  5 7      5 6            8 7  6          

4. Лазаревић Јелена Руски Језик VI  8  6            7 8  5 6            7 5   

5. Јелена Јовановић Историја        Ч          6  7 8         7  5  8 6  

6. Турудић Бранка 

Географија VII        7 5    Ч         6   8     7   6 8  

Грађанско 

васпитање 
            6               7        8 

7. 
Павловић 

Љиљана 

Биологија         8 6  7 5          5 6 8  7          

Чувари природе              6              5         

8. Тодоровић Ивана 

Физика  6 7 8            6  7 8                  

Информатика и 

рачунарство 
     5 6             8  7               

9. 
Јоксимовић 

Милена 
Хемија                                8 8 7 7  

10. 
Стаматовић 

Мијаило 

ТИО          7 7  8 8                       

Техника и 

технологија 
                             5 5 6 6    

12. Тања Новаковић Музичка култура      7 5                   5 8 6         

13. 
Костић 

Александра 
Ликовна култура                8 5 5 6  7                

14. 
Василијевић 

Дарко 

Физичко васпитање            8 7             7  8         

Физичко и 

здравствено вас. 
          6   5          5 6            

15. Панић Драган 

Изабрани спорт    7   8                              

ОФА     5 6                               
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6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ  
ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

6.1.1. ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
Време 

реализације Активности/теме 

Начин 

реализације

: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Разматрање и усвајање предлога Годишњег извештаја 

рада школе  

-Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе 

- Усвајање планираних активности из Школског 

развојног плана и самовредновања за школску 2018/2019.  

годину 

-Усвајање распореда допунске, додатне наставе, 

ваннаставних активности, секција 

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, Стручна 

већа, директор 

школе 

 

 

Новембар 

-Анализа реализације образовно-васпитних задатака 

школе у првом тромесечју 

-Анализа успеха и владања ученика 

- Праћење реализације Годишњег плана рада 

-Разматрање и предузимање даљих корака по Школском 

развојном планирању 

-Припрема за обележавање Савиндана 

-Извештај о реализацији активности предвиђених 

Годишњим планом рада и ШРП 

Излагање, 

дискусија 

Стручни активи, 

директор,стручн

и сарадник. 

Тим за праћење 

реализације 

ГПРШ 

Фебруар 

-Реализација редовне, додатне и допунске наставе и 

осталих активности у првом полугодишту 

-Анализа успеха и владања ученика у првом 

полугодишту 

-Договор око обележавања Дана школе 

-Упознавање са распоредом такмичења које организује 

МП 

-Договор око организовања припремне наставе за 

такмичења 

- Упознавање са распоредом припремне наставе за 

пробни завршни испит  

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, Стручна 

већа, директор 

школе 

 

Април 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 3. 

класификационог периода; предлог мера 

- Извештај о реализацији свих видова образовно-

васпитног рада 

- Праћење реализације Годишњег плана рада школе и 

ШРП 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће 

Стручни 

сарадник 

Комисија за 
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- Извештај о реализованим општинским такмичењима 

-Организовање и спровођење пробног завршног испита 

-Обележавање Дана школе 

- Разматрање и утврђивање предлога кандидата из редова 

запослених за новчану награду поводом Дана школе у 

складу са Правилником о награђивању 

праћење 

реализације 

ГПРШ и ШРП 

Почетак јуна 

-Извештај о одржаним такмичењима и пробном 

завршном испиту 

-Реализација редовне, додатне и допунске наставе и 

осталих активности за ученике 8. разреда 

-Анализа успеха и дисциплине ученика 8. Разреда 

-Доношење одлуке о додели диплома и других признања 

за ученике 8. разреда 

- Предлог ђака генерације 

- Организовање припремне наставе за ученике 8. Разреда 

- Организовање завршног испита 

- Извештај са реализованих излета и екскурзија 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће, разредне 

старешине 8. 

разреда 

 

Јун 

- Избор ђака генерације 

-Анализа и успех ученика од 1. до 7. разреда 

-Реализација програмских задатака од 1. до 7. разреда 

-Доношење одлуке о додели диплома и других признања 

ученицима од 1. до 7. Разреда 

-Извештај о реализацији Школског развојног плана 

- Извештај о резултатима самовредновања  

- Извештај о резултатима завршног испита за ученике 8. 

разреда 

-Реализација образовно-васпитних задатака Годишњег 

плана рада школе  

- Договор око обележавања Видовдана 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће, 

Стручни 

сарадник, 

Комисија за 

праћење 

реализације 

ГПРШ и ШРП 

 

 

 

 

 

 

Август 

- Организација припремне наставе поправних испита 

- Извештај о резултатима спровођења завршног испита 

- Извештај о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника 

- Формирање Комисије за прегледање Дневника 

образовно – васпитног рада 

___________________________________________ 

- Извештај са поправног испита и утврђивање успеха 

ученикава 

-Припремљеност школе за почетак нове школске године 

и динамика рада  

- Формирање одељења разредне наставе 

-Подела предмета и разредног старешинства за наредну 

школску годину 

-Формирање разредних већа и одређивање руководиоца 

-Формирање стручних већа и одређивање руководиоца 

- Одређивање руководилаца ваннаставних активности 

-Договор око родитељских састанака и избора чланова за 

Савет родитеља 

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, директор 

школе, тим за 

стручно 

усавршавање, 

тим за 

спровођење 

завршног испита, 

комисија за 

спровођење 

завршног испита 
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- Именовање тимова  

- Давање предлога дестинације за извођење екскурзије од 

првог до осмог разреда 

- Усвајање распореда часова редовне наставе за наредну 

школску годину 

Праћење реализације програма Наставничког већа вршиће се на крају школске године увидом у то које су 

активности (теме) реализоване током школске године. Носиоци праћења: директор школе, комисија за праћење 

Годишњег плана рада. 

 

6.1.2. ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

6.1.2.1. Програм одељенског већа од I до IV разреда 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Израда годишњих и месечних планова рада, иницијалних 

тестова, тематских дана, угледних часова 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Распоред часова, контролних и писмених задатака и 

тестирања 

-Организовање додатне и допунске наставе и секција 

-Планирање родитељских састанака и упознавања 

родитеља са радом школских тимова 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Новембар 

- Анализа иницијалних тестова 

-Прилагођеност ученика првог разреда на школске обавезе 

и њихово напредовање у протеклом периоду 

-Реализација програмских задатака на крају првог 

тромесечја 

- Успех и дисциплина ученика и мере за побољшање 

успеха 

-Планирање родитељских састанака 

Излагање, 

дискусија 

Директор, Чланови 

већа, Стручни 

сарадник 

Фебруар 

 

-Реализација плана и програма рада на крају првог 

полугодишта  

-Анализа успеха и дисциплине ученика и мере за 

побољшање успеха 

-Сарадња са стручним сарадником школе око ученика који 

заостају у савладавању наставног програма  

-Сарадња са родитељима 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Директор школе, 

Стручни сарадник 

Април 

-Реализација програмских задатака на крају трећег 

класификационог периода 

-Анализа успеха, дисциплина ученика на крају трећег 

тромесечја и мере за побољшање успеха 

-Анализа напредовања ученика који похађају допунску 

наставу 

-Обележавање Дана школе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 
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Јун 

-Анализа реализације програмских задатака на крају 

другог полугодишта 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта  

-Предлог плана рада за наредну школску годину и избор 

руководиоца већа 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Директор школе, 

Стручни сарадник 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

О реализацији планираних активности/тема одељенског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

образовно-васпитног рада за свако одељење посебно. 

 

6.1.2.2. Програм одељењског већа V разреда 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Договор о изради годишњих и месечних планова рада, 

иницијалних тестова, тематских дана 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Усвајање распореда часова 

-Усвајање распореда писмених задатака  и контролних 

вежби 

-Ваннаставне активности- опредељивање ученика 

- Договор о одржавању родитељских састанака 

-Сарадња разредних старешина са учитељима 

- Предлози релација и времена реализације екскурзија 

- Школски програм- корекције и допуне 

- Пружање додатне подршке ученицима- опсервација, 

предлози 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Новембар 

-Прилагођеност ученика петог разреда на предметну 

наставу и њихов успех у односу на досадшњи успех (I-

IV раз.) 

- Анализа иницијалних тестова 

-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају I тромесечја.  

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I тромесечја 

- Одржавање родитељских састанака 

-Напредовање ученика који заостају у психофизичком 

развоју и којима је потребна додатна подршка 

 -Мере за побољшање успеха 

- Припрема за прославу Светог Саве 

- Препознавање и рад са даровитим ученицима у школи     

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

Фебруар 

-Анализа образовно-васпитних постигнућа на крају 1. 

полугодишта 

-Реализација плана и програма у 1.полугодишту      

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I полугодишта 

-Анализа рада додатне и допунске наставе и слободних 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 
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активности   

- Учешће на школским такмичењима 

-Сарадња са стручним сарадником школе око ученика 

који заостају у савладавању наставног програма 

- Сарадња са родитељима 

-Припрема за прославу Дана школе 

Април 

-Реализација програмских задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог периода 

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају трећег класификационог периода 

- Анализа напредовања ученика који похђају допунску 

наставу и предузимање мера којима се може утицати на 

побољшање 

-Анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима и постигнутим резултатима 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Јун 

- Извештај о одржаним такмичењима 

- Реализација екскурзије (извештај) 

- Анализа реализације програмских задатака и успех 

ученика V на крају другог полугодишта  

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају другог полугодишта 

- Предлози за похвале  

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

 

Август 

- Резултати поправних испита 

- Анализа рада Одељенских већа 

- Припрема за наредну школску годину 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

О реализацији планираних активности/тема одељенског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

образовно-васпитног рада за свако одељење посебно 

 

6.1.2.3. Програм одељењског већа од VI разреда 
Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Договор о изради годишњих и месечних планова рада, 

иницијалних тестова, тематских дана 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Усвајање распореда часова 

-Усвајање распореда писмених задатака  и контролних 

вежби 

-Ваннаставене активности – опредељење ученика 

- Договор о одржавању родитељских састанака 

-предлози релација и времена реализације екскурзија 

-Школски програм – корекције и допуне  

Пружање додатне подршке ученицима – опсервација , 

предлози 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

одељењске 

старешине 

Новембар 

-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају I тромесечја. 

Упознавање разредног већа са ученицима који имају 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

одељењске 

старешине, 
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тешкоће у праћењу наставе 

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I тромесечја 

- Одржавање родитељских састанака 

-Напредовање ученика који заостају у психофизичком 

развоју и којима је потребна додатна подршка 

-Мере за побољшање успеха 

- Препознавање и рад са даровитим ученицима у школи     

- Припрема за прославу Светог Саве     

стручни сарадник 

Јануар/Фебруар 

-Анализа образовно-васпитних постигнућа на крају 1. 

полугодишта 

-Реализација плана и програма у 1.полугодишту      

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I полугодишта 

-Анализа рада додатне и допунске наставе и слободних 

активности   

-  Учешће на школским такмичењима 

- Сарадња са стручним сарадником школе око ученика 

који заостају у савладавању наставног програм 

- Сарадња са родитељима 

-Припрема за прославу Дана школе 

 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник, 

Одељењске 

старешине 

Април 

-Реализација програмских задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог периода 

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају трећег класификационог периода 

- Анализа напредовања ученика који похђају допунску 

наставу и предузимање мера којима се може утицати на 

побољшање 

-Анализа учешћа ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима и постигнутим 

резултатима 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Одељењске 

старешине 

Јун 

-Извештај о одржаним такмичењима 

-Реализација екскурзије(извештај) 

-Анализа реализације програмских задатака и успех 

ученика VI разреда на крају другог полугодишта  

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају другог полугодишта 

-Предлози за похвале 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Одељењске 

старешине 

 

Август 

-Резултати поправних испита 

-Анализа рада Одељењских већа 

-Припрема за наредну школску годину 

 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник, 

Одељењске 

старешине 
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6.1.2.4. Програм одељењског већа од VII разреда 
Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Договор о изради годишњих и месечних планова рада, 

иницијалних тестова, тематских дана 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Усвајање распореда часова 

-Усвајање распореда писмених задатака  и контролних 

вежби 

-Ваннаставне активности- опредељивање ученика 

- Договор о одржавању родитељских састанака 

- Предлози релација и времена реализације екскурзија 

- Школски програм- корекције и допуне 

- Пружање додатне подршке ученицима- опсервација, 

предлози 

-Организовање додатне и допунске наставе и секција 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Новембар 

-Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају I тромесечја. 

- Анализа иницијалних тестова 

-Упознавање разредног већа са ученицима који имају   

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I тромесечја 

- Одржавање родитељских састанака 

-Напредовање ученика који заостају у психофизичком 

развоју и којима је потребна додатна подршка 

 -Мере за побољшање успеха 

- Припрема за прославу Светог Саве 

- Препознавање и рад са даровитим ученицима у школи     

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

Фебруар 

-Анализа образовно-васпитних постигнућа на крају 1. 

полугодишта 

-Реализација плана и програма у 1.полугодишту      

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају I полугодишта 

-Анализа рада додатне и допунске наставе и слободних 

активности   

- Учешће на школским такмичењима 

-Сарадња са стручним сарадником школе око ученика 

који заостају у савладавању наставног програма 

- Сарадња са родитељима 

-Припрема за прославу Дана школе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

Април 

-Реализација програмских задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог периода 

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају трећег класификационог периода 

- Анализа напредовања ученика који похђају допунску 

наставу и предузимање мера којима се може утицати на 

побољшање 

-Анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима, 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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такмичењима и постигнутим резултатима 

Јун 

- Извештај о одржаним такмичењима 

- Реализација екскурзије (извештај) 

- Анализа реализације програмских задатака и успех 

ученика V на крају другог полугодишта  

-Анализа реализације писмених провера по стандардима 

на крају другог полугодишта 

- Предлози за похвале  

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

 

Август 

- Резултати поправних испита 

- Анализа рада Одељенских већа 

- Припрема за наредну школску годину 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

О реализацији планираних активности/тема одељенског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

образовно-васпитног рада за свако одељење посебно 

 

 

6.1.2.5. Програм одељењског већа од VIII разреда 
 

 

Време 

реализације 
Активнпсти/теме 

Нашин 

реализације: 

Нпсипци 

реализације 

Септембар 

-Дпгпвпр п изради гпдищоих и месешних планпва рада, 

иницијалних тестпва, тематских дана 

-Снадбевенпст ушеника учбеницима и прибпрпм 

-Усвајаое расппреда шаспва 

-Усвајаое расппреда писмених задатака  и кпнтрплних 

вежби 

-ваннаставне активнпсти-ппредељеое ушеника 

-Дпгпвпр п пдржаваоу рпдитељских састанака 

-Предлпзи релација и времена реализације екскурзија 

-Шкплски прпграм- кпрекције и дппуне 

-Организпваое дпдатне и дппунске наставе и секција 

Излагаое, 

дискусија 
Чланпви већа 

Нпвембар 

- Успех и дисциплина ушеника и реализација прпграмских 

задатака ушеника на крају I трпмесешја. Уппзнаваое 

разреднпг већа са ушеницима кпји имају тещкпће у 

праћеоу наставе 

- Одржаваое рпдитељских састанака 

-Напредпваое ушеника кпји запстају у психпфизишкпм 

развпју и кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка 

-Мере за ппбпљщаое успеха 

- Припрема за прпславу Светпг Саве 

-Преппзнаваое и рад са дарпвитим ушеницима у щкпли  

Излагаое, 

дискусија 

Чланпви већа, 

Струшни сарадник 
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Јануар-

фебруар 

-Анализа пбразпвнп-васпитних ппстигнућа на крају 1. 

пплугпдищта 

-Реализација плана и прпграма у 1.пплугпдищту      

-Анализа рада дпдатне и дппунске наставе и слпбпдних 

активнпсти   

- Ушещће на щкплским такмишеоима 

- Сарадоа са струшним сарадникпм щкпле пкп ушеника 

кпји запстају у савладаваоу наставнпг прпграм 

- Сарадоа са рпдитељима 

-Припрема за прпславу Дана щкпле 

Излагаое, 

дискусија 

Чланпви већа, 

Директпр щкпле, 

Струшни сарадник 

Април 

-Реализација прпграмских задатака и успех ушеника на 

крају трећег класификаципнпг перипда 

- Анализа напредпваоа ушеника кпји ппхђају дппунску 

наставу и предузимаое мера кпјима се мпже утицати на 

ппбпљщаое 

-Анализа ушещћа ушеника у ваннаставним активнпстима, 

такмишеоима и ппстигнутим резултатима 

- Дпгпвпр п спрпвпђеоу прпбнпг заврщпг испита 

Излагаое, 

дискусија 
Чланпви већа 

Јун 

- Извещтај п ппстигнућима са прпбнпг заврщнпг испита  

-Извещтај п пдржаним такмишеоима 

-Реализација екскурзије (извещтај) 

-Предлпзи за ппхвале 

- Анализа успеха и владаоа ушеника 8. разреда 

- Предлпг ђака генерације 

-Текућа питаоа 

Излагаое, 

дискусија 
Чланпви већа 

Август 

-Резултати ппправних испита 

-Анализа рада Одељеоских већа 

-Припрема за наредну щкплску гпдину 

Излагаое, 

дискусија 

Чланпви већа 

Директпр щкпле, 

Струшни сарадник 

 

О реализацији планираних активнпсти/тема пдељенскпг већа впди се евиденција крпз записнике у дневницима 

пбразпвнп-васпитнпг рада за свакп пдељеое ппсебнп 
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6.1.3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

6.1.3.1. Стручно веће за разредну наставу 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Овић 

Септембар 

- Усклађивање рада наставника и корелација предмета  

-Договор о припреми задатака за проверу знања 

ученика и уједначавање критеријума 

-Планирање активности у дечјој недељи 

- Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

стручни сарадник 

Новембар 

- Напредовање ученика који заостају у психофизичком 

развоју и којима је потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

- Праћење рада и напредовања даровитих ученика 

(могућност увођења ИОПа 3) 

-Припрема ученика за 5. разред 

- Организовање обележавања новогодишњих празника 

-Организовање приредбе за прославу Светог Саве   

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

стручни сарадник, 

директор, 

библиотекар 

Фебруар 

-Анализа рада допунске и додатне наставе и слободних 

активности   

-Анализа реализације писмених провера по 

стандардима на крају првог полугодишта 

 - Припрема за обележавање Дана школе 

-Анализа угледних часова и тематских дана 

-Припрема ученика за такмичење 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

стручни сарадник, 

директор, 

библиотекар 

Април 

-Анализа ефикасности додатног и допунског рада са 

ученицима 

-Ускршње радости (активности) 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

стручни сарадник 

Мај 

-Анализа резултата са такмичења  

-Припрема ученика за V разред (усаглашавање 

критеријума са наставницима) 

-Договор око организовања излета 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

предметни 

наставници 

Јун 

 -Анализа реализације писмених провера по 

стандардима  

-Анализа угледних часова и тематских дана 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе ( 

припрема извештаја о стучном усавршавању) 

- Приредба за прваке (договор) 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Август 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

- Планирање и одабир тема за тематске дане за наредну 

школску 

- Израда плана стручног усавршавања за наредну 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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школску годину , лични планови и на нивоу већа (  

спољашње и унутрашње стр. усавршавање) 

-Предлози дестинације за једнодневни излет 

Програм стручног већа направљен је на основу акционог плана самовредновања. 

О  реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно. 

Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних наставника, клаузула да ли је 

оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се 

предузимају.  

Током године: Припрема и примена дидактичког материјала, уједначавање критеријума у 

настави; начин подстицања ученика за учење, решавање актуелних васпитно-образовних 

проблема; учешће на семинарима, саветовањима; сарадња са другим активима у школи; договор о 

одржавању угледних часова у оквиру стручних већа. 

 

6.1.3.2. Стручно веће за друштвено-језичке науке 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Израда планова рада, иницијалних тестова 

-Планирање писмених и контролних задатака 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

-Организовање рада секција, допунске и додатне 

наставе  

-Дечја недеља (активности) 

-Уједначавање критеријума оцењивања, дискусија 

-Корелација са другим већима 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Новембар 

-Анализа успеха, писмених задатака по стандардима и 

дисциплине на крају првог тромесечја из језика и 

друштвених предмета 

-Анализа угледних часова 

-Прилагођеност ученика петог разреда предметној 

настави 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

- Праћење рада и напредовања даровитих ученика 

(могућност увођења ИОПа 3) 

-Организовање приредбе за прославу Светог Саве   

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник, 

директор, 

библиотекар 

Фебруар 

-Коришћење школске библиотеке, повезивање рада 

библиотеке са остваривањем програма из језика и 

књижевности 

-Анализа успеха ученика и провере знања на крају 

првог полугодишта (писменост, усмено изражавање, 

познавање језика и правописа) по стандардима 

-Анализа угледних часова 

-Такмичења ученика   

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник, 

директор, 

библиотекар  
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-Припрема приредбе за Дан школе 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Април 

-Постигнути резултати у допунској и додатној настави 

-Анализа успеха и писмених провера по стандардима 

на крају 3. тромесечја 

-Анализа угледних часова 

-Припреме за такмичења 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Руководиоци већа, 

чланови већа, 

стручни сарадник 

Мај 

-Анализа резултата са такмичења и пробног завршног 

испита 

-Организовање припремне наставе за полагање 

завршног испита 

-Анализа угледних часова 

-Предлог мера за побољшање образовно - васпитног 

рада 

-Напредовање ученика који раде по ИОПу 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

стручни сарадник 

Јун 

-Анализа постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта по стандардима 

-Анализа угледних часова 

-  Анализа стручног усавршавање унутар и ван 

установе 

-Анализа реализације плана и програма                   

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Август 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

-Анализа завршног испита за ученике 8. разреда 

- Одабир тема за тематске дане за наредну школску 

 годину 

- Израда плана стручног усавршавања за наредну 

школску годину ( спољашње и унутрашње стручно 

усавршавање ; семинари,  угледни часови за наредну 

школску годину 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно. Евиденција 

о раду већа садржи: Датум рада, име и презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, 

дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Угледни часови ће се 

одржавати према договору чланова актива и индивидуалним плановима наставника. 

 

6.1.3.3. Стручно веће за природно-математичке науке 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Планирање писмених и контролних задатака 

- Планирање иницијалних тестова 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

-Организовање рада секција, допунске и додатне наставе  

-Уједначавање критеријума оцењивања, дискусија 

-Корелација са другим већима 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Тим за инклузивно 

образовање 
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-Планирање угледних часова 

-Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Новембар 

-Анализа успеха, писмених задатака по стандардима и 

дисциплине на крају првог тромесечја 

-Анализа угледних часова 

-Прилагођеност ученика петог разреда предметној настави 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

- Рад са талентованим ученицима- могућност даљег 

напредовања 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник 

Фебруар 

-Анализа успеха ученика и провере знања на крају првог 

полугодишта по стандардима 

-Реализација допунске и додатне наставе 

-Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада 

-Анализа угледних часова 

-Такмичења ученика   

- Организовање припремне наставе за полагање завршног 

испита 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник 

Април 

-Постигнути резултати у допунској и додатној настави 

-Анализа успеха и писмених провера по стандардима на 

крају 3. Тромесечја 

Анализа успеха ученика по ИОП -у 

-Анализа пробног завршног испита за ученике 8. разреда 

-Анализа угледних часова 

Излагање, 

дискусија 

Руководиоци већа, 

чланови већа, 

стручни сарадник 

Мај 

 

-Анализа резултата са такмичења 

-Анализа угледних часова 

-Напредовање ученика који раде по ИОПу 

- Организовање припремне наставе за полагање завршног 

испита 

Излагање, 

дискусија 

 

Чланови већа, 

стручни сарадник 

Јун 

-Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта 

по стандардима 

-Анализа угледних часова 

-Анализа реализације плана и програма                   

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Август 

- Анализа завршног испита за ученике 8. разреда 

- Израда планова рада за наредну школску годину 

- Тематско планирање 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно. Евиденција о 

раду већа садржи: Датум рада, име и презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни 

ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Угледни часови ће се одржавати 

према утврђеном распореду који су утврдили чланови актива и индивидуалним плановима наставника. 
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6.1.3.4. Стручно веће вештина 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Планирање садржаја за текућу годину 

-Договор о наставним средствима и опреми 

-Разговор о извођењу наставе, ваннаставних активности, 

смотрама, конкурсима и такмичењима 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Октобар 

-Припрема и организација Дечје недеље 

-Промовисање празника 26.9. Дан чистих планина и 15.10. 

Међународни дан пешачења 

-Угледни часови /тематски дани 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Новембар 

-Постигнути резултати у редовној настави и ваннаставним 

активностима на крају првог тромесечја 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

- Разговор о методама рада са даровитим ученицима 

-усмени 

договор 

-анализа 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

директор, 

библиотекар 

Децембар 

- Естетско уређење школе поводом Божићних празника и 

Нове године 

-Прослава школске славе Савиндан 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници, 

директор, 

библиотекар 

Фебруар 
-Успех ученика на крају првог полугодишта 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 
  

Март 

-Постигнути резултати у редовној настави и ваннаставним 

активностима на крају трећег класификационог периода 

- Естетско уређење школе 

-27.3. Светски дан позоришта 

- Осмомартовска изложба  

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Април 

- Фарбање и шарање васкршњих јаја у музеју „ Старо село“ 

- Изложба поводом Васкршњих празника 

- Дан школе 

- Правњеље плана за спровођење обавезних физичких 

активности ( Оријентиринг) 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Мај 

 

- Сарадња са учитељима четвртог разреда 

- Крос РТС-а 

- Прављење плана за спровођење обавезних физичких 

активност (Турнир) 

- Угледни часови / тематски дани 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Јун 

- Реализација програма и успех на крају школске године 

- Реализација угледних часова / тематских дана 

- Оцена рада већа 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Август 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

- Одабир тема за тематске дане за наредну школску 

 годину 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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- Израда плана угледних часова за наредну школску годину 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно. Евиденција о 

раду већа садржи: Датум рада, име и презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни 

ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Угледни часови ће се одржавати 

према договору чланова актива и индивидуалним плановима наставника. 

 

6.1.4. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

 

6.1.4.1. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

Август-

септембар 

-Анкетирање ученика о 

заинтересованости за секције  

-Израда плана рада секција 

-Анкетирање 

-Састанци 

Актив за развој школског 

програма (АРШП) 

Октобар 
Праћење реализације планираних 

активности 

Увид у дневнике рада, посете 

часовима, састанци стручних 

актива и већа 

-Међусобне консултације 

АРШП 

Тим за праћење ГПРШ 

Децембар Полугодишња евалуација 

Увид у дневнике рада, посете 

часовима, састанци стручних 

актива и већа 

АРШП 

Тим за праћење ГПРШ 

Јануар-

фебруар 

-Праћење реализације планираних 

активности 

-Оцењивање одрживости ШП 

Састанци актива и већа 

-Међусобне консултације 

-Увид у документацију тимова 

АРШП 

Тим за праћење ГПРШ 

Април 

-Увид у реализоване активности 

-Праћење самовредновања рада 

школе, Акциони план 

Састанци актива и већа 

-Међусобне консултације 

-Увид у документацију тимова 

 

АРШП 

Тим за праћење ГПРШ 

Тим за самовредновање 

рада школе 

Мај-јун Годишња евалуација 
Увид у дневнике рада, састанци 

стручних актива 

АРШП 

Тим за праћење ГПРШ 

Начини праћења реализације програма одвијаће се кроз састанке чланова АРШП, увида у документацију, 

кварталну евалуацију остварености задатака предвиђених ГПРШ 
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6.1.4.2. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

Август – 

септембар 

Анализа остварености у претходној 

школској 

години 

Израда акционог плана за школску 

2018/2019. 

Разно 

Дискусија 

Презентовање 

дискусија 

Председник и 

Чланови 

Октобар 

Усклађеност ШРП-а са Годишњим планом 

рада и 

Школским програмом 

Праћење остварености планираних 

активности 

Тешкоће у реализацији, предлози за 

превазилажење 

и проширивање планираних активности 

Разматрање корекције у складу са 

резултатима 

екстерног вредновања и самовредновања 

Разно 

Презентовање 

дискусија 

Председник и 

Чланови 

Јануар 

Праћење остварености планираних 

активности 

Предлози за корекцију пкланираних 

садржаја 

Разно 

Презентовање 

дискусија 

Председник и 

Чланови 

Април 

Праћење остварености планираних 

активности 

Разно 

Презентовање 

дискусија 

Председник и 

Чланови 

Јун 

Предлози за наредну школску годину 

Израда извештаја о реализованим 

активностима 

Разно 

Презентовање 

дискусија 

Председник и 

Чланови 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: 

Праћење реализације програма оствариће се увидом у записнике Наставничког већа. Могућа је 

корекција у току школске године, што ће бити евидентирано у Извештају о раду школе за 2018/2019. 

 

6.1.4.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА И 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Активнпсти Време Реализатпр 

Сарадња с интерресорном комисијом у вези 

ученика са сметњама у развоју 

Август Директор, психолог 

Израда ИОП-а прилагођен програм за ученика септембар Тим за инклузивно 
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1. разреда у ИО Љубиш образовање и додатну подршку 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 2. 

разреда у ИО Љубиш 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 3. 

разреда у ИО Љубиш 

Израда ИОП-а измењен програм за ученицу 5. 

разреда у матичној школи у Сирогојну 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 7. 

разреда у матичној школи у Сирогојну 

Евалуација ИОП-а за прво полугодиште 

Идентификовање деце којима је потребна 

додатна друштвена подршка 

Идентификовање надарених ученика којима је 

потребно проширити програме у складу са 

њиховим могућностима и интересовањима 

јануар 
Тим за ИО, предметни 

наставници, учитељи 

Израда ИОП-а за друго полугодиште за ученике 

којима је потребна додатна подршка у учењу  
фебруар 

Тим за ИО, предметни 

наставници, учитељи 

Обележавања Светског дана особа са Дауновим 

синдромом и Светског дана особа са аутизмом 

Праћење напретка ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

Март/април 

Тим за ИО, одељенске 

старешине, предметни 

наставници 

Вредновање ИОП-а за друго полугодиште 

Предлог ревидираних техника и циљева на 

основу остварених исхода на крају школске 

године 

Мај/јун 

Тим за ИО, предметни 

наставници, учитељи 

Осмишљавање мера за спровођење 

индивидуално-образовног програма 
током године Тим за ИО 

Сарадња са свим акетрима школе у циљу 

спровођења инклузивних активности 

септембар 

током године 

Тим за ИО,   наставници, 

учитељи, родитељи, ученици 

Сарадња са Интерресорном комисијом  по потреби психолог, директор школе 

Сарадња са Школском управом Ужице по потреби Тим за ИО 

Сарадња са Центром за социјални рад Чајетина по потреби Тим за ИО 

Успостављање сарадње са установама, 

удружењима и појединцима у циљу 

унапређивања инклузивног образовања 

током године Тим за ИО 

Праћење спровођења ИО и ИОП-а током године Тим за ИО 

Праћење семинара у вези инклузивног 

образовања 
током године 

Директор,  

стручни сарадник, наставници 

Набавка потребних наставних средстава током године Директор 
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6.1.4.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

Редни 

број 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Временска 

динамика 

1. Упознавање чланова тима са 

кључним областима које су 

предмет самовредновања рада 

школе и договор о динамици 

рада 

Састанак Сви чланови Септембар 

2. Извор техника и инструмената 

за прикупљање података и 

њихову обраду, одређивање 

узорака за анкетирање, 

одређивање потребних 

података из школске 

документације, подела 

задужења 

Састанак Сви чланови Новембар 

3. Израда инструмената – 

упитници, табеле за унос 

Састанак Сви чланови Децембар 

4. Прикупљање потребних 

података 

Анкетирање група 

по одабраном 

узорку 

Сви чланови Јануар 

5. Сређивање потребних 

података 

Обрада упитника, 

унос предвиђених 

података из 

школске 

документације 

Сви чланови Фебруар 

6. Договор о изради извештаја Састанак Сви чланови Март 

7. Анализа извештаја и писање 

целокупног документа 

Писање извештаја Сви чланови Април 

8. Израда акционог плана у овим 

областима за наредну школску 

годину 

Писање документа Сви чланови Мај 

9. Представљање документа на 

Наставничком већу 

Извештавање Сви чланови Јун 
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6.1.4.6. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ, 

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ТЕСТИРАЊА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности 

ученика да стиче знање и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу 

свог даљег образовања и опредељења, свестан шта оне значе за касније образовање и 

професионалне опредељености као и успех у раду. 

 

Основни задаци Програма професионалне оријентације су: 

- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 

личности учениказначајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и 

њихово подстицање да и сами свеснодоприносе сопствено професионално развоју. 

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

васпитања 

- Формирање правилних ставова о раду 

- Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелиходлука у вези са избором за занимање и правцима стручног 

оспособљавања 

- Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за 

пружање помоћидеци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног 

развоја 

- Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети 

успешнијемпрофесионалном развоју ученика 

 

Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну 

наставу и све облике ваннаставних активности организовањем разговора, предавања, 

упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама и 

средњим стручним школама и гимназијама и испитивањем индивидуалних интересовања 

упућивањем ученика у Центар за професионалну оријентацију 

- Реализација програма професионалне оријентације се врши у оквиру часова 

одељенског старешине чији је план део школског програма. 

- Од школске 2011/12. године, наша школе учествује у пројекту „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу“ у сарадњи са ГИЗ-ом, у оквиру кога се 

процес професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда  спроводи 

кроз пет корака до коначне одлуке кроз радионичарски рад што ће бити 

пропраћено стратешким документима (портфолиом ученика) 
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Реализатори пројекта: одељенске старешине 7. и 8. разреда у сарадњи са стручним 

сарадником.  

 

Садржаји програма 

за 7. Разред 

Активности ученика  у образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Самоспознаја 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

Информације о 

занимањима 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

Могућности 

школовања 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Сусрети са светом 

занимања – реални 

сусрети 

Упознају се са светом занимања са 

образовним профилима средњих 

школа кроз посете институцијама и 

средњим школама. 

Посете и испробавање 

активности одређених 

занимања. 

Доношење 

прелиминарне 

одлуке о избору 

занимања 

Разговарају, дискутују, коментаришу, 

анализирају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

 

Садржаји програма 

за 8. Разред 

Активности ученика  у образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Самоспознаја 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Информације о 

занимањима 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Могућности 

школовања 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, 

израђују плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 
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Сусрети са светом 

занимања – реални 

сусрети 

Упознају се са светом занимања са 

образовним профилима средњих 

школа кроз посете институцијама и 

средњим школама. 

Посете и испробавање 

активности одређених 

занимања. 

Доношење 

прелиминарне одлуке 

о избору занимања 

Разговарају, дискутују, 

коментаришу, анализирају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ   

  

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

-Договор о раду 2018/2019 школској 

години, 

-израда плана активности ПО тима 

-Договор о израда потфолиа ученика 

Чланови ПО тима 
Септембар, 

октобар  2018. 

-Одржавање састанка са свим 

наставницима који учествују у 

реализацији програма и пружање 

помоћи у реализацији радионица 

-Радионице: упознај занимање; О чему 

треба да водим рачуна приликом уписа 

у средњу школу 

Чланови ПО тима 
Новембар, 

децембар 2018 

-иѕвештај о реализацији радионица на 

часовима одењенских старешина 

- Организација радионице за 

родитељски састанак и разговор са 

разредним старешинама након њеног 

извођења 

 

Чланови ПО тима 
Фебруар ,март 

2019 

-Реализације радионица, 

-анкета међу ученицима 8. разреда о 

средњим школама,установама које би 

посетили,стучњацима са којима би се 

сусрели на реалним сусретима 

- Реални сусрети у матичној школи и 

иѕдвојеним одељењима 

Одељењске старешине, тим 

ПО ,наставници који 

учествују у реализацији 

пројекта, родитељи 

Април, мај 

2019 
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- Реални сусрети – посете  средњим 

школама ( промоција средњих школа 

златиборског округа) 

- Реални сусрети – посете сајму 

образовања 

  

Евалуација и извештаји за школске 

органе 
Тим ПО,ученици,родитељи 

након 

завршетка 

пројекта 

 

 Реализацију пројекта професионална орјентација на преласку у средњу школу у 

сарадњи са одељенским старешинама, као и реализацију завршног испита и тестирања, 

тим прати и пише извештај о оствареним активностима који подноси директору 

школе након реализације тих активности. 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

ЦИЉ: 

Израда плана припреме ушеника за заврщни испит кпја ће пбухватати све активнпсти (дппунскa, 

дпдатнa наставa ,секцијe, мптивацијa ушеника за ушещће на такмишеоима) 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Израда тестова на основу којих ће бити анализирани реални резултати и постојећа 

знања;  

2. Одредити за сваку школску годину тим наставника који ће водити припрему и 

активности око припреме ученика за завршни испит;  

3. Укључивање родитеља у активности везане за припрему ученика за полагање 

завршног испита;  

4. Информисати родитеље ученика  осмог разреда о полагању завршног испита;  

5. Подизање нивоа општег успеха ученика и образовних постигнућа на завршном 

испиту. 

 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Израда тестова на 

основу којих ће бити 

анализирани реални 

1.1. Иницијално тестирање Наставници Септембар 

1.2. Анализа резултата Наставници Септембар 
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резултат и постојећа 

знања 

1.3. На основу иницијалног теста 

направити план рада који ће бити 

усмерен ка оклањању недостатака  у 

знању ученика 

Наставници Септембар 

1.4. Прилагођавање дневне припреме 

наставника ученику 

Наставници Континуирано 

2. Одредити за сваку 

школску годину тим 

наставника који ће 

водити припрему и 

активности око 

припреме ученика за 

завршни испит 

2.1. Направити реалан распоред рада 

усклађен са распоредом часова, водећи 

рачуна да сви ученици имају могућност 

похађања припремне наставе 

Наставници Септембар 

2.2. Припремна наставаз а завршни 

испит у оквиру допунске и додатне 

наставе 

Наставници Јануар–март 

2.3. Организовање пробниих тестирања 

ради увида у знање ученика 

Наставници Друго 

полугодиште 

2.4. Организовање 10 часова  обавезне 

припремне наставе из српског језика и 

математике, као и из предмета из којих 

се полаже комбиновани тест 

Наставници Јун 

3. Укључивање 

родитеља у 

активности везане за 

припрему ученика за 

полагање завршног 

испита 

3.1. Упознавање ученика и родитеља са 

анализом резултата 

Директор Септембар 

4. Информисати 

родитеље ученика  

осмог разреда о 

полагању завршног 

испита 

4.1. Упознавање родитеља са фазама у 

припреми и полагању завршног испита, 

као и о фазама везаним за упис ученика 

у средњу школу 

Одељењске 

старешине и 

психолог 

Друго 

полугодиште 

5. Подизање нивоа 

општег успеха 

ученика и образовних 

постигнућа на 

завршном испиту 

5.1. Обезбедити збирке тестова Директор Према плану 

Министарства 

просвете и спорта 

5.2. Организовање пробног завршног 

испита и анализа резултата 

Предметни 

наставници 

Према плану 

Министарства 

просвете и спорта 

5.3. Предлог мера за побољшање 

резултата на завршном испиту 

Наставници Мај-јун 

5.4. Формирати базу података за 

ученике 

Одељењске 

старешине и 

Према плану 

Министарства 
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психолог просвете и спорта 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНДИКАТОРИ    

ПРОМЕНА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Урађено иницијално 

тестирање и 

анализирани 

резулати 

иницијалног 

тестирања 

Израђен план 

припремне наставе у 

складу са резултатима 

иницијалног тестирања 

Иницијални тест, 

анализа теста, 

извештаји 

Почетак школске 

године 

Наставници  

Израђен план 

припреме за 

завршни испит 

Израђен план припреме 

који је усклађен са 

распоредом часова 

ученика и који је 

детаљно разрађен по 

предметима и по 

областима 

Годишњи план 

рада, оперативни 

планови 

наставника 

Септембар Наставници 

Израда 

индивидуалних 

планова припреме 

ученика у оквиру 

додатне и допунске 

наставе 

Индивидуални планови 

за припрему ученика у 

оквиру додатне и 

допунске наставе 

Годишњи план 

рада, припреме 

наставника, 

индивидуална 

евиденција о 

ученицима 

Током школске 

године 

Наставници, 

психолог 

Организовање 

интерних пробних 

тестирања 

Организована пробна 

тестирања, 

анализирани резултати 

и, сходно добијеним 

резултатима, усклађен 

план припремне 

наставе 

Извештаји, 

евиденција 

наставника, 

анализа резултата 

Јануар–јун Наставници 

Родитељи су 

упознати са 

резултатима 

ученика и учествују 

у процесу припреме 

ученика за завршни 

испит 

Родитељи активно 

учествују у припреми 

ученика за завршни 

испит 

Евиденција о 

индивидуалним 

разговорима са 

родитељима, 

дневници 

образовно-

васпитног рада 

Директор, 

предметни 

наставници, 

стручни сарадник 

Континуирано 
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6.1.4.7. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ, НАГРАДЕ И 

ПОХВАЛЕ  

 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације носиоци 

септембар 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Планирање сопствених развојних 

активности(лппр) за текућу 

школску годину 

-Набавка приручника,дидактичког 

материјала,монографија и других 

наслова који се тичу образовно – 

васпитног  рада 

-Настављање претплаћивања на 

стручне часописе и листове 

-Организовање семинара из 

приоритетно утврђене области 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

октобар 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Семинари које организује 

Министарство и стручна 

удружења 

-Праћење стручне литературе 

-Угледни часови(термини за 

извођење) 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

новембар 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Спровођење сопствених 

развојних активности унутар 

установе(сходно ЛППР)  и 

усвојеним Правилником о 

вредновању сталног стреучног 

усавршавсња у установи 

-Обрада стручних тема на 

седницама стручних већа и 

Наставничког већа 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

децембар 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Праћење стручне литературе 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

јануар -Анализа досадашњих активности Дискусија, Тим за стручно 
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у вези са стручним усавршавњем 

-Спровођење сопствених 

развојних активности унутар 

установе(сходно ЛППР)  и 

усвојеним Правилником о 

вредновању сталног стреучног 

усавршавсња у установи 

Вођење евиденције о реализацији 

планираних развојних активности 

у школској 2018/19. 

-Обрада стручних тема на 

седницама стручних већа и 

Наставничког већа 

-Угледни 

часови(извођење,анализа) 

извештај усавршавање,директор, 

наставници 

фебруар 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Спровођење сопствених 

развојних активности унутар 

установе(сходно ЛППР)  и 

усвојеним Правилником о 

вредновању сталног стреучног 

усавршавсња у установи 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

март 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Угледни 

часови(извођење,анализа) 

-Семинари које организује 

Министарство и стручна 

удружења 

- Предлози за награде и похвале 

ученика и наставника( резултати 

на такмичењима; истицање у 

раду) 

 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

април 

-Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Обрада стручних тема на 

седницама стручних већа и 

Наставничког већа 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

мај 

Анализа досадашњих активности 

у вези са стручним усавршавњем 

-Угледни часови(план и 

реализација) 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 
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јун 

Анализа рада тима током школске 

године 

-Спровођење сопствених 

развојних активности унутар 

установе(сходно ЛППР)  и 

усвојеним Правилником о 

вредновању сталног стреучног 

усавршавсња у установи 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 

август 

Извештај о реализацији 

планираних активности за 

претходну школску годину 

Дискусија, 

извештај 

Тим за стручно 

усавршавање,директор, 

наставници 
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6.1.4.8. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

АКТИВНОСТ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ИЗВРОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ВРЕМЕНСКА 

ДИМАНИКА 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

КОГА ИНФОРМИШЕМО О 

АКТИВНОСТИМА 

Конституисање тима и усвајање плана 

рада 
Форимиран тим Број чланова; план Решења о раду 

септембар 

састанак директор Наставничко веће 

Представљање акционих планова 

самовредновања по областима 

Сви чланови тима упознати са 

садржајем АП. 

број чланова; 

број активности из 

плана 

Записник састанак психолог Педагошки килегијум 

Представљање активности 

планираних по ШРП-у 

Сви чланови тима упознати са 

акционим планом за текућу 

школску годину. 

број чланова; 

број активности из 

плана 

Записник састанак директор 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

Подела задужења на чланове тима – 

праћење активности предвиђених 

самовредновањем и ШРП-ом 

Сваки од чланова тима задужен 

за праћење реализације 

одређене активности 

број чланова; 

број активности из 

плана 

Чек листа; табела праћења праћење 

директор; 

координатор 

тима 

Наставничко веће 

Извештај о праћењу остварености акционих 

планова самовредновања 

90% активности 

планираних акционим 

планом реализовано 

Проценат 

остварености 

Јединствен извештај о 

остварености 

новембар 

Писање 

извештаја 
Чланови тима 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

Извештај о праћењу остварености 

активности планираних ШРП-ом 

90% активности 

планираних акционим 

планом реализовано 

Проценат 

остварености 
Извештај 

Писање 

извештаја 
Чланови тима 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

Праћење напредовања ученика у 

односу на очекиване резултате 

(проценат остварености нивоа) 

100%ученика остварило основни 

ниво; 80% средњи ниво; 30% 

напредни 

Проценат 

остварености 

Извештај са Одељењских и 

Стручних већа 

фебруар 

Анализа 

Састанци 

Предметни 

наставници 
Одељењска већа 

Праћење развоја компетенција 

наставника и стручних сарадника 

Сви наставници развијају своје 

компетенције из области 

наставе и учења 

Број сати СУ 
Уверење и доказ о примени 

стеченог знања 
Анализа  Тим за ПР Наставничко веће 

Праћење остваривања Школског 

програма 

ОВ рад реализује се по 

Школском програму 

Остварени сви 

појединачни програми 
Чек листа праћење Актив за АРШП 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 
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Предлози мера за унапређивање образовно- 

васпитног рада Школе на основу праћења 

остварености акционих планова 

самовредновања 

Дефинисане мере 

унапређења ОВ рада на 

сонову самовредновања 

Број предложених 

мера 
Предлог мера април 

Излиставање 

мера 
Чланови тима 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

Предлози мера за унапређивање образовно- 

васпитног рада Школе на основу праћења 

остварености активности планираних ШРП-

ом 

Дефинисане мере 

унапређења ОВ рада на 

основу ШРПа 

Број предложених 

мера 
Предлог мера април 

Излиставање 

мера 
Чланови тима 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

Извештавање о напредовању ученика у 

односу на очекиване резултате (проценат 

остварености нивоа) 

100%ученика остварило основни 

ниво; 80% средњи ниво; 30% 

напредни 

Проценат 

остварености 

Извештај са Одељењских и 

Стручних већа 

август 

праћење 
Предметни 

наставници 
Педагошки колегијум 

Извештавање о развоју компетенција 

наставника и стручних сарадника 

Сви наставници развијају своје 

компетенције из области 

наставе и учења 

Број сати СУ 
Уверење и доказ о примени 

стеченог знања 

Писање 

извештаја 
Тим за ПР Наставничко веће 

Извештај о остваривању Школског 

програма 

Остварене све активности 

предвиђене Школским 

програмом 

Проценат 

остварености 

Записници са састанка 

АРШП; чек листа 

Писање 

извештаја 
Актив за АРШП 

Наставничко веће; 

Педагошки килегијум 

*Начини праћења реализације програма тима и носиоци праћења:води се евиденција кроз табелу праћења, за сваки актив/тим посебно. У табелу праћења уписују се реализоване активности актива/тима. О 

одржаним састанцима, руководилац води записник чији је обавезан прилог списак присутних. Записници се предају и чувају у канцеларији стручног сарадника – психолога. Табелу праћења руководилац тима 

предаје на крају првог и другог полугодишта.   
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6.1.4.9. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМЕПТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

АКТИВНОСТ 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И 

ИНДИКАТОРИ 

ИЗВРОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИМАНИКА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

КОГА ИНФОРМИШЕМО 

О АКТИВНОСТИМА 

Одабир наставника који ће чинити 
тим- конституисање тима 

Формиран тим и подењени задаци 
Записници са састанка 

тима 

август 2018. 
године 

Одабир на основу  анализе професионалних 
компетенцијанаставника 

руководилац 

тима;чланови 

тима 
Одељенско веће 

Наставничко веће 

Директор школе,  

Стручни сарадник 

Операционализација рада Усвојен плана рада 
Записник са састанка 

тима, мејл комуникација 

август, 
септембар 

састанак тим за МКиП 

Упознавање са кључним 

компентенцијама 

Чланови тима знају које су 

међупредметне комтетенције 
септембар састанак тим за МКиП 

Развој кључних компетенција у 
оквиру наставних предмета 

Компетенције уграђене у годишње и 

месечне планове рада наставника 
Планови 

Септембар школске 

2018/2019. године 
планирање наставно особље 

Одељенско веће 

Наставничко веће 

Директор школе 

Стручни сарадник 

Акција “ Чеп за хендикеп”   80%одељења у школи учествује у акцији 
Записник, прикупљени 

материјал, фотографије 
Током године Прикупљање пластичних чепова 

Руководилац 

тима, наставно 

особље и ученици 

Одељенско веће 

Наставничко веће 

Директор школе 

Стручни сарадник 

Анализа реализације : Тематског 

дана у разредној настави 

Тематске недеље у 

предметној настави 

Пројектне наставе у 

разредној и предметној 

настави 

Успешно реализовани тематски дани, 

тематске недеље и пројектна настава у 

разредној и предметној настави 

Дневници образовно-

васпитног рада 
Фебруар Састанак 

Руководилац 

тима, предметни 

наставници, 

учитељи 

Одељенско веће 

Наставничко веће 

Директор школе 

Стручни сарадник 

Организовање продајне изложбе у 

оквиру Дечје недеље- Дечја пијаца 

Сва одељења у школи учествују у 

припреми Дечје пијаце 

Продукти рада, 

фотографије 

Октобар 

2018.год. 
Укључивање ученика у припреми и реализацији 

Дечје пијаце 
наставно особље Одељенско веће 

Наставничко веће 

Директор школе 

Стручни сарадник Евалуација рада тима Све активности из плана реализоване 
Записник са састанка 

тима, мејл комуникација 
Август 2019. 

Анализа спроведених активности и анализа 

ангажованости  

руководилац 

тима;чланови 

тима 

*Начини праћења реализације програма тима и носиоци праћења:води се евиденција кроз табелу праћења, за сваки актив/тим посебно. У табелу праћења уписују се реализоване активности актива/тима. О 

одржаним састанцима, руководилац води записник чији је обавезан прилог списак присутних. Записници се предају и чувају у канцеларији стручног сарадника – психолога. Табелу праћења руководилац тима 

предаје на крају првог и другог полугодишта.  . 
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6.1.4.10. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЕСТЕТИКУ И ЕКОЛОГИЈУ ШКОЛЕ 

Активнпсти Време  рeализације Реализатпр 

 Организовање чићења 

школског дворишта од смећа 
септембар 

Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Обележавање Дечје недеље 

кроз разне активности (израда 

паноа на којима се промовише 

заштита животне средине, 

изложба ликовних радова, 

организовање еко-маскембала) 

 Обележавање Дана здраве 

хране (16. октобар) 

пктпбар 
Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Израда јесењег екокутка у холу 

школе 

 Изложба ликовних радова на 

тему ''Jесен'' 
 

нпвембар 
Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Израда новогодишњег екокутка 

у холу школе (украшавање 

школских ходника и учионица 

поводом предстојећих 

празника) 

 Преобликовање отпадних у 

украсне предмете при изради 

новогодишњих накита 

децембар 
Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Изложба ликовних радова 

поводом Савиндана и “Зима у 

мом крају” 

 Израда и постављање 

хранилица за птице 

Јануар, фебруар 
Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Изложба радова и украшавање 

ходника поводом 8. марта 
Март 

Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Украшавање школских 

ходника и учионица поводом 

Васкрса 

 Обележавање Дана планете 

Земље (22. април) 

 Обележавање светског дана 

здравља (7. април) 

Април 
Наставници, ушеници, 

ушитељи, Дпм здравља 

 Акција садње цвећа и уређења 

школског дворишта 

 Обележавање Светског дана 

борбе против пушења (31. Мај) 

Мај 
Наставници, ушеници, 

ушитељи 

 Обележавање Дана заштите 

животне средине: израда и 

изложба радова, учешће у еко-

квизу 

Јун Наставник биплпгије, ушеници 



72/140 

 

 

6.1.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

-Договор о организацији рада 

-Разматрање питања и идеја којима 

ће се бавити педагошки колегијум  

-Дискусуја о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Октобар 

опремљеност школе наставним 

средствима 

-Услови рада школе 

-Праћење реализациоје ШРП-а– 

докле смо стигли, шта смо урадили 

-Разматрање досадашње 

организације рада школе, 

изношење предлога у циљу 

побољшања 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Новембар 

-Анализа остварених резултата у 

настави у току првог 

класификационог периода 

-Дискусуја о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

-Примена угледних часова у 

настави 

-Осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитног 

рада 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Децембар/Јануар 

-Стручно усавршавање наставника 

-Остваривање Развојног плана 

школе  

-Реализација угледних часова 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Фебруар 

-Анализа остварених резултата у 

настави на крају првог 

полугодишта 

- Дискусуја о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Март/април 

-Самовредновање рада школе – шта 

смо урадили анализа остварених 

резултата у настави у току трећег 

 

Седница 

педагошког 

Чланови педагошког 

колегијума 
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класификационог периода 

-Предлог  мера 

колегијума 

Мај 

-Реализација школских програма 

-Реализација ШРП-а 

-Успех и дисциплина ученика 

осмог разреда 

-Припреме за упис ученика осмог 

разреда у средње школе 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Јун 

-Анализа реализације наставног 

плана и програма 

-Израда ГПРШ за наредну школску 

годину 

-Анализа реализације ШРП-а 

-Реализација угледних часова 

-Извештаји о раду стручног 

сарадника,  библиотекара, стручних 

већа, факултативних и 

ваннаставних активности,  

стручно усавршавање 

-Дискусуја о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Праћење реализације програма педагошког колегијума вршиће се на крају школске године увидом 

у то које се активности/теме реализоване. Носиоци праћења су комисија за реализацију годишњег 

програма рада и чланови Педагошког колегијума. 

6.1.6. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

Прпграм рада психплпга 

Садржај радa 
Непосредни/ 

посредни рад 
Време реализације 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА  

Планирање и програмирање 

1.Учествовање у припреми развојног плана школе, 

односно школског програма, индивидуално образовног 

плана за ученике 

посредни/непосредни 

VI, VIII, IXи по 

потреби током 

године 

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана 

рада установе 
посредни/непосредни VI, VIII, IX 

3. Припремање плана посета часовима  
Посредни 

На почетку 

сваког месеца 

4. Припремање годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога 
Посредни VIII 

5. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја 
Посредни VIII 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

1.Учествовање у праћењу и вредновању образовно 

васпитног рада установе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и развојних потреба 

ученика 

посредни/непосредни током године 
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 2. 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. 

посредни/непосредни током године 

3.  Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката, вредновању огледа 

који се спроводе у школи 

посредни/непосредни током године 

4. Остваривање послова дефинисаних правилником о раду 

стручних сарадника  
посредни/непосредни током године 

5. Учествовање у истраживањима која се спроводе у 

оквиру самовредновања рада школе 
посредни/непосредни током године 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1.Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно васпитног рада са 

ученицима, а нарочито у области прилагођавања  рада 

образовно васпитним потребама ученика; избора и примене 

различитих техника учења; ефикасног управљања процесом 

учења; избора поступака посматрања и праћења 

напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновању 

ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере у 

групи, односно на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу 

непосредни Током године 

2. Упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног процеса учења, групне динамике, социјалне 

интеракције, природом мотивације за учење, методама зa 

подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и 

облицима учења 

Непосредни Током године 

3. Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на 

основу психолошке процене индивидуалних карактеристика 

ученика  (способности, мотивације, особина личности) и 

остварености образовних постигнућа у школи 

Посредни/непосредни Током године 

4.Пружање подршке наставницима за рад са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 

Координирање израде и тимско израђивање педагошког 

профила ученика. Учествовање у изради индивидуално 

образовних планова 

Непосредни Током године 

5. Оснаживање наставника за рад са ученицима  изузетних 

способности кроз упознавање са карактеристикама тих 

ученика и предлагање поступака који доприносе њиховом 

развоју 

Непосредни Током године 

6. Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју 

Непосредни Током године 

7. 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 предлагања мера за њихово 

превазилажење 

Непосредни Током године 

8. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу 

ученичког колектива, указивање на психoлошке узроке 
Непосредни Током године 
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поремећаја интерперсоналних односа и предлагање мера за 

њихово превазилажење 

9. Пружање подршке наставницима у раду са родитељма Непосредни Током године 

10. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 

информације о посећеној активности, односно часу, као и 

предлагање мера за унапређење праћеног сегмента васпитно 

образовног рада 

Непосредни Током године 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1.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 

Непосредни IV-IX 

2. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања 

Непосредни Током године 

3. Пружање подршке ученицима који се школују по 

индивидуализованој настави и индивидуално образовном 

плану 

Непосредни Током године 

4. Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених 

група 
Непосредни Током године 

5. Идентификовање ученика са изузетним способностима 

(даровити и талентовани) и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој 

Непосредни Током године 

6. Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем (на основу 

процењених способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика) 

Непосредни X-V 

7. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији 

у школском животу 
Непосредни Током године 

8. 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 5 часова, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права 

Непосредни 
По потреби током 

године 

9. Организовање и реализовање предавања, трибина и 

других активности за ученике 
Непосредни Током године 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

1.Прикупљање података од  родитеља који су од значаја за 

упознавање детета, односно ученика и праћење његовог 

развоја 

Непосредни IV-IX 

2. Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

потешкоће у развоју, учењу и понашању 
Непосредни Током године 

3. Подршка јачању родитељских васпитних компентенција 

информисањем о психолошким карактеристикама њихове 

деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног 

психолошког образовања родитеља 

Непосредни Током године 

4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља чија деца врше 

повреду правила понашања у школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад 

Непосредни Током године 

5. Сарадња са родитељима на пружању подршке ученицима 

који се школују по индивидуално образовном плану Непосредни Током године 
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6.Оснаживање родитеља да препознју 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 

Непосредни Током године 

7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са 

родитељима (општи, групни, одељенски састанци) 
Непосредни Током године 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1.Учествовање у раду наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање васпитачких, односно наставничких 

компентенција) 

Непосредни/посредни 

На 

класификационим 

периодима/по 

плану рада НВ 

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 
Непосредни/посредни Током године 

3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање 

и развој школског програма и педагошког колегијума Непосредни Током године 

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 ученика 

Непосредни Током године 

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном 

средином за остваривање циљева образовно-васпитног 

рада и добробити ученика 

Непосредни Током године 

3. Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, удружењима 

од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и 

добробити ученика 

Непосредни Током године 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и психолошки 

досије ученика 

Посредни Континуирано 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 

анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, 

посећеним часовима и др. 

Посредни Током године 

3. Стручно усавршавање израдом личног професионалног 

плана рада, као и похађањем акредитованих семинара 
Посредни Током године 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

1.Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности образовно-васпитног 

рада установе  

Непосредни Током године 

2.Сарадња са директором и стручним сараденицима на 

припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа 

Непосредни/ 

посредни 
Током године 

3.Сарадња са директором и стручним сарадницима у 

организовању трибина Непосредни Током године 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми 

и реализацији разних облика стручног 

усавршавања(предавања, радионице, прикази стручних 

чланака и сл.) за наставнике у оквиру установе 

Непосредни/ 

посредни 
Током године 
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6.1.7. ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 
Време реализације АКТИВНОСТИ Начин реализације 

Септембар 

- Упознавање ученика са радом школске библиотеке 

-Израда годишњег програма  рада, 

-Учлањавање ученика у библиотеку 

-У сарадњи са наставницима разредне наставе обавити 

пописивање ученика првог разреда, а онда организовати и 

час упознавања са правилима рада библиотеке, пословима 

библиотекара, што ће прваке оспособити за самостално 

коришћење библиотекачке грађе 

-Провера бројног стања књига, 

-Системски рад на информисању корисника о новим 

часописима, листовима и књигама 

-Часови обуке ученика у библиотеци 

-Ангажовање у раду секција 

-учествовање у 

наведеним 

активностима 

Октобар 

- Обележавање Дечје недеље 

-Навикавање ученика да самостално траже потребне 

књиге и стварање навике чувања књига 

-Планирање набавке потребне литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике 

-контакт са ученицима 

и кроз обучавање и 

саветовање 

Новембар 

-Посета првака библиотеци 

-Вођење библиотекарског пословања 

-Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе 

-пријем и упознавање 

првака са радом 

библиотеке 

Децембар 

- Обележавање Дана библиотекара Србије (14. Децембар) 

-Ангажовање у секцијама  

-Информисање ученика о новим књигама 

информисање ученика, 

одржавање часова 

обуке 

Фебруар 

-Учествовање у припреми програма за обележавање 

Савиндана 

- Обележавање Међународног дана матерњег језика (21. 

Фебруар) 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке у првом 

полугодишту 

-припремање програма, 

обука ученика 

Март 

-Сарадња са ученицима  

-Вођење администрације 

-Рад у  секцији 

-Учешће у културном и јавном животу школе 

-анимирање ученика за 

читање књига 

Април 

- Обележавање Међународног дана дечје књиге (2. април) 

-Културна и јавна делатност библиотеке 

-Сарадња са установама у области културе 

-остваривање сарадње 

са установама у 

области културе 

Мај 

- За ученике осмог разреда организовати радионице на 

тему професионалне оријентације 

- Организовање посете средњим школама које ће за ту 

прилику припремити кратке презентације којима ће 

својим потенцијалним ученицима представити свој рад 

-Прикупљање књига од ученика 

-Административни послови 

-Учешће у раду стручних органа школе 

-учествовање у 

наведеним 

активностима 

Јун 

- Усарадњи са одељењским старешинама ученике 

обавестити о задужењима и неопходности враћања 

позајмљених књига и литературе пре краја школске 

године 

-Сређивање администрације 

-Израда извештаја о раду школске библиотеке и 

-учествовање у 

наведеним 

активностима 
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коришћење књижног фонда 

Август 

- Припрема и израда годишњег, месечних и оперативних 

планова рада 

- Сређивање књижевног фонда, утврђивање стања књига у 

библиотеци и заштита оштећене библиотечке грађе 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове 

школске године 

- Просторно уређивање школске библиотеке ради боље 

искоришћености простора, функционалности и 

прилагођености потребама ученика 

-учествовање у 

наведеним 

активностима 

 

 

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 
 

6.2.1. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДНИЦИ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Септембар 

-организационе припреме за почетак школске 

године 

 

-израда Годишњег извештаја и Програма рада 

школе 
Стручни сарадник, секретар 

-рад у Школском одбору Секретар 

-решавање кадровских питања – израда ценуса Секретар 

-предлог подела рада у ваннаставним активностима Стручни сарадник 

-припрема предлога одлуке о реализацији додатног 

и допунског рада 
Предметни наставници 

- израда плана стручног усавршавања Предметни наставници 

Октобар 

-контрола вођења педагошке документације Стручни сарадник, директор 

школе 

-посета часова редовне наставе Директор школе 

-контрола оперативних планова рада наставника за 

извођење обрзовно-васпитног рада 
Директор школе 

Новембар 

-анализа реализације Годишњег програма рада 

школе 
Комисија за праћење ГПРШ 

-детаљна анализа успеха на крају првог тромесечја 

и предлог мера за побољшање успеха  
Чланови наставничког већа 

-сарадња са родитељима Чланови наставничког већа 

-оцена реализације друштвено корисног рада  

-посета часовима редовне наставе Директор школе 

Децембар 

 -анализа рада свих активности у школи Стручни сарадник, директор 

школе 

-припрема за попис имовине школе  

-посета часовима редовне наставe Директор школе 

-анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

 

Јануар 

-активности везане за обележавање Савиндана  

-увид у вођење педагошке документације Стручни сарадник, директор 

школе 

Фебруар 
-посета часовима додатне и допунске наставе Директор школе 

-директно ангажовање у припремама за предстојећа  
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такмичења одобрена и верификована од стране 

МПС 

-праћење припремања за наставу  

-посете часовима редовне наставe Директор школе 

Март 

-анализа сарадње школе и локалне заједнице  

-припремање за обележавање Дана школе Наставно особље 

-ангажовање око организовања школских и 

општинских такмичења 

 

Април 

-анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода и предлог мера за побољшање успеха 

 

- посета часовима одељенског старешине 5.6.7.8. 

разред 

 

Посете часовима редовне наставе Директор школе 

-послови везани за обележавање дана Школе Наставно особље 

Мај 

-припреме за упис будућег првог разреда   

-анализа постигнутих резултата на протеклим 

такмичењима 

 

-организација припрема за завршни  испит  

-увид у реализацију наставе ученика осмог разреда  

Посете часовима редовне наставе Директор школе 

Јун 

-анализа успеха и дисциплине ученика  

-анализа реализације Годишњег програма рада 

школе 
Комисија за праћење ГПРШ 

Август 

-организација припремне наставе и полагање 

поправних испита 

 

-подела задужења наставника по предметима, 

израда 40-часовне радне недеље 
Секретар школе 

-учествовање у изради извештаја о раду школе за 

протеклу годину и програма рада за наредну годину 
Стручни сарадник 

 

Учешће у раду Стручних већа и Актива у школи,учешће у раду Школског 

одбора и Савета родитеља, директор ће реализовати у складу са планом и програмом 

рада наведених органа. Увид у финансијско пословање школе директор ће вршити 

свакодневно. Годишњим планом рада је предвиђена сарадња са институцијама из 

друштвене средине у којој ће учествовати директор школе континуирано у току 

школске године. 

 

6.2.2. ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

 По систематизацији радних места школа има помоћника директора са 20% радног 

времена који обавља следеће послове: 

 планира, програмира и усклађује процес рада;  

 координира рад стручних већа;  

 узима учешће у раду педагошког колегијума;  

 учествује у раду савета родитеља;  

 сарађује са ученичким парламентом;  

 организује упис ученика и учествује у формирању одељења;  

 уноси податке у информациони систем Министарства просвете - Доситеј 
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 учествује у подели предмета на наставнике, прикупљању података за израду 

распореда, подели одељењских старешинстава;  

 координира израдом распореда за поправне, разредне, допунске, матурске и 

завршне испите и учествује у формирању комисија за све врсте испита;  

 организује и прати реализацију допунске, додатне, факултативне, припремне 

наставе и ваннаставних активности;  

 организује дежурства у школи;  

 води седнице одељењских већа и прикупља податке и припрема извештаје за 

наставничко веће;  

 прати рад одељењских старешина;  

 заједно са педагошко-психолошком службом учествује у раду комисија за 

васпитно- дисциплинске мере;  

 прегледа дневнике, записнике, матичне књиге, сведочанства и дипломе;  

 прикупља податке и учествује у изради годишњег извештаја и годишњег плана рада 

школе;  

 учествује у организацији екскурзија и матурских вечери;  

 обавља и друге послове по налогу директора.  

 

6.2.3. ПРОГРАМ РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 

Послове секретара школе обавља Милорад Кнежевић, дипломирани правник, са 

непуним радним временом, са 50% од пуног радног времена. 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
САДРЖАЈ  АКТИВНОСТИ 

Послови из 

делокруга правне 

службе 

- праћење законских прописа и указивање запосленима на обавезе 

које проистичу из њих 

-израда  општих аката школе у складу са законом, 

- израда уговора, припремање тендерске документације и рад 

комисија за јавне набавке 

- упис ученика у први разред и у припремне предшколске групе 

- припрема документације за вођење спорова и заступање школе у 

управним споровима 

 -правно –технички послови око избора свих органа у школи 

- издавање уверења, потврда и других јавних исправа у складу са 

Законом 

Послови из 

области рада  

органа школе 

-обавља стручне послове за потребе школског одбора, савета 

родитеља, 

-припрема и обрађује материјале које реализују ови органи, вођење 

записника школског одбора и старање о законитости донетих одлука 

Послови из 

области кадровске 

службе 

-стручне послове у вези са престанком радног односа, 

распоређивањем запослених и другим променама код статуса 

запослених, 

-израда уговора о раду за запослене 

-вођење кадровске евиденције 

Послови из 

области стручног 

-вођење евиденције о обавези полагања испита за лиценцу, 

-израда решења за ментора, 
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усавршавања  

запослених и 

полагања испита 

за лиценцу 

-стручни послови у вези са пријављивањем кандидата за полагање 

испита за лиценцу 

-вођење евиденције о стручном усавршавању запослених 

 

 

6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА 

6.3.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Састав Школског одбора:  

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Бранка Турудић 

Наставничко веће Даница Дедовић 

Маријана Мутавџић 

Бранка Крејовић 

Савет родитеља Биљана Јовановић  

Јелена Митровић 

Јасна Меловић 

СО Чајетина Јосип Стаматовић 

Бојан Секулић 

 

Програм рада Школског одбора  

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар 

- Конституисање Школског одбора 

-Усвајање Годишњег плана рада Школског одбора 

-Усвајање извештаја о раду школе у школској 

2017/2018. години 

-Усвајање извештаја о самовредновању рада школе и 

план самовредновања за школску 2018/2019. 

-Усвајање Годишњег плана рада за школску 

2018/2019. Годину 

-Упознавање чланова Школског одбора са радом 

тимова у школи 

- Усвајање распореда часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

-Информација о опремљености школе за почетак 

нове школске године 

-Полазне основе за израду финансијског плана за 

2019.годину 

-Текућа питања 

учествовање 

у наведеним 

активностима 

Директор, 

секретар школе, 

Координатор 

стручног актива 

за ШРП 

Новембар 

-Анализа остваривања наставног плана и програма 

на првом класификационом периоду 

- Доношење мера за побољшање услова рада и 

остварење образовно-васпитног рада 

анализирање, 

планирање, 

остваривање 

Директор 
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-Материјално-технички услови за нормалан рад- 

тренутно стање и планирање за наредни период 

-Договор око организације спровођења екскурзије и 

излета за ученике од 1-8. разреда 

-Текућа питања 

Децембар/јануар 

-Извештај о раду директора школе у претходном 

периоду 

-Договор о прироритетима за утрошак буџетских 

средстава у календарској 2019. 

 години 

-Договор око прославе Савиндана 

-Текућа питања 

-подношење 

извештаја 

-договор и 

остваривање 

планираног 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа 

Фебруар 

-Анализа успеха ученика на крају 1. полугодишта 

-Набавка наставних средстава 

- Усвајање плана јавних набавки 

- Усвајање извештаја о финансијском пословању у 

2018. години 

- Усвајање финансијског плана за 2019. 

-Предлози за подизање квалитета наставе 

-

анализирање, 

разговор, 

набавка 

средстава 

Директор 

Април 

-Анализа успеха ученика на крају 3. тромесечја 

-Договор око организовања прославе Дана школе 

-Информација о успеху ученика на школским 

такмичењима  

-Предлози за унапређивање рада школе 

- Текућа питања 

-

анализирање, 

извештавање, 

предлагање 

Директор 

Јун 

-Анализа успеха ученика осмог разреда и извештај о 

резултатима завршног испита 

-Анализа успеха ученика од 1-7. разреда 

-Договор о наградама ученика 

-Извештај директора о раду у претходном периоду 

-Текућа питања 

-

анализирање, 

извештавање, 

предлагање 

Директор 

Праћење реализације програма вршиће се на крају школске године увидом у то које су активности 

реализоване. Носиоци праћења су комисија за праћење ГПРШ 

 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 

Глобални планови рада наставника представљају саставни део Годишњег плана 

рада а као прилог налазе се у канцеларији директора школе. Оперативне планове рада 

наставници сачињавају месечно и копије истих предају директору.   

 

 



8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

8.1.ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

Програми рада одељенског старешине налазе се у Школским програмима и чине 

прилог Годишњег плана рада. Програм Основи безбедности деце за ученике 4. и 6. разреда 

реализоваће се на часовима одељењског старешине са укупно 8 наставних тема а за ученике 

1. разреда са 3 наставне теме. 

 

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У 

ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

Циљеви рада: 

Мотивисање ученика да се баве математиком, да развијају математичко мишљење, 

логичко закључивање, уочавање веза и примену стечених знања у свакодневном животу. 

 Стицање шире образовне основе потребне за лакше разумевање и усвајање других 

садржаја природних и друштвених наука.  

Развијање смисла и потребе за самосталним радом, неговање тачности, уредности, 

истрајности и прецизности. 

Омогућавање приступима различитим изворима знања. 

 

Припрема за такмичења и промовисање знања. 

 

Време 

реализације 

Тема Број часова Носиоци 

активности 

Место 

реализације 

К
о
н

т
и

н
у
и

р
а
н

о
 т

о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е,
 ј

ед
а
н

 ч
а
с 

н
ед

ељ
н

о
 

Бројевни низови 2 Учитељи  Учионица  

Декадни записи природних 

бројева 

2 Учитељи  Учионица  

Логички задаци 6 Учитељи  Учионица  

Занимљиви задаци 6 Учитељи  Учионица  

Магични квадрати 2 Учитељи  Учионица  

Задаци дешифровања 2 Учитељи  Учионица  

Задаци пресипања 2   

Математички ребуси 2 Учитељи  Учионица  

Метода дужи 2 Учитељи  Учионица  

Метода правоугаоника 2 Учитељи  Учионица  

Задаци превожења 2 Учитељи  Учионица  
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Метода лажне претпоставке 2 Учитељи  Учионица  

Задаци нумерације 2 Учитељи  Учионица  

Детективски задаци 2 Учитељи  Учионица  

Укупно: 36 

 

 

КРЕАТИВНА СЕКЦИЈА 

 

МЕСЕЦ ТЕМА РЕД. 

БР. 

САДРЖАЈИ РАДА 

 

IX 

 

МОЋ КАРТОНА И 

ПАПИРА 

1. Упознавање садржаја рада секције 

2. Рам за слике  

3. Шаљиви постер – фигуре од разног 

материјала 

4. Украсна кутија (техника облагања и украшав

ања) 

 

X 

 

ИГРА С 

ПРИРОДОМ 

5. Буквар дечијих права; поруке пријатељства 

6. Календар наших рођендана 

7. Играмо се  - мозаик 

8. Јесење дрво 

 

XI 

 

ЧАРИ ГЛИНЕ И 

ГИПСА 

9. Украшавање керамике 

10. Израда накита 

11. Израда магнета 

12. Израда фигура -вајање  

13. Украшавање украса од гипса,глине 

 

XII 

 

НОВОГОДИШЊЕ 

ШАРЕНИЛО 

14. Украшавање дрвених штипаљки за качење  

порука и честитки 

15. Израда висећих украса и других „висуљака“ 

16. Израда уникатних поклона 

17. Израда уникатних поклона 

 

I 

 

 

СВЕТ БОЈА 

18. Обележавање дана Светог Саве -

 Израда слика применом најразличитијих тех

ника 

19. Фигуре од разног материјала-лутке 

20. Осликавање флаше 

 

II 

21. Осликавање употребних предмета (ташне,  

обуће...) 

22. Лептир од пластичне флаше; украси за  

завесу, цвеће 

23. Облагање теглица, чаша 

 

III 

 

„ОБЛАЧЕЊЕ“ СТАК

ЛА, 

ПЛАСТИКЕ 

24. Поклон за маму,баку 

25. Облагање пластичних чаша – бубамара 

26. Облагање флаша – сталак за оловке 

27. Облагање пластичних саксија, металних  

конзерви 

 ЕСТЕТИКА 28. Пролећно дрво 
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IV ДУХОВНЕ 

УМЕТНОСТИ 

29. Осликавање јаја, дрвених јаја,јаја од глине 

3О. Јаје-слика (комбинована техника) 

 

V 

 

 

 

РАЗБУЂИВАЊЕ 

31. Употреба љуски од васкршњих јаја 

32. Облици од резања бојица 

33. Декупаж техника на различитим употребним 

и украсним предметима 

34. „Цветне виле”–

 колаж од пресованог цвећа и цртежа 

 

VI 

35. Дан заштите природе 5.6. –

 свако своју биљку има 

36. Изложба радова секције- поклон: Друг другу 

 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 План рада рецитаторске секције 

Рецитаторска секција 

Циљ рада секције је: 

 да се код ученика млађег школског узраста пробуди интерес за рецитовањем, 

учењем рецитала и игроказа; 

 секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и      оригиналности; 

 оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитовање; 

 рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за књижевност и 

књижевно стваралаштво, те развија и негује интерес за литерарно и говорно 

презентовање књижевне уметности 

 развија код ученика љубав према књизи, проширује знања о књижевном 

стваралаштву 

 ученици ће се на секцији упознати са дикцијом, акцентом,интонацијом и темпом. 

 откриће лепоте поезије и бити подстакнути на читање, и самостални 

истраживачки рад. 

 

 

1. Формирање секције, план и програм 

2. Изражајно рецитовање рецитација из трећег разреда 

3. Слушање: Познати рецитују-слушање снимка 

4. Чиниоци изражајног казивања, артикулација и дикција 

5. Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације 

6. Врсте рецитовања(соло и хорско) 

7. Слушање: Познати рецитују-слушање снимка 

8. Избор рецитација и вежбање изражајног рецитовања 

9. Избор рецитација и вежбање изражајног рецитовања 

10. Избор рецитација за приредбу  

11. Избор рецитација за приредбу  

12. Вежбе изражајног рецитовања 
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13. Вежбе изражајног рецитовања 

14. Вежбе изражајног рецитовања 

15. Вежбе изражајног рецитовања 

16. Увежбавање рецитација за приредбу 

17. Приредба Нова година 

18. Припрема рецитала за Савиндан 

19. Избор рецитатора за конферанцијера 

20. Казивање и рецитовање песама и текстова 

21. Избор рецитација за Дан жена 

22. Вежбе изражајног рецитовања 

23. Вежбе изражајног рецитовања 

24. Приредба Дан жена 

25. Избор песама и рецитатора за такмичење 

26. Избор песама и рецитатора за такмичење 

27. Избор песама и рецитатора за такмичење 

28. Школско такмичење рецитатора 

29. Увежбавање рецитација за општинско такмичење 

30. Увежбавање рецитација за општинско такмичење 

31. Слушање- познати рецитују дечје песме 

32. Припрема и увежбавање за крај школске године 

33. Припрема и увежбавање за крај школске године 

34. Припрема и увежбавање за крај школске године 

35. Изражајно казивање одабраних песама 

36. Анализа рада секције 

 

8.3. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У 

ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Прпграм слпбпдних активнпсти 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 подстичу најразвијеније видове стваралаштва 

 буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да ученици 

изтражују , и упознају најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури 

 пружају могућност за заједничку игру, забаву, спортске активности и испуњавају 

део слободног времена корисним садржајима 

 

У рад секција у школи укључују се ученици од петог до осмог разреда на основу 

својих интересовања и склоности. Укључивање ученика у рад секција је добровољно, а 

наставници имају обавезу мотивисања ученика, вођења и планирања активности. 

Руководиоци секција ће урадити месечне планове за сваку секцију. Избор секција ће се 

извршити у зависности од интересовања ученика и могућности школе 
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Р.БР НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
БР. УЧЕНИКА 

БР. 

ЧАСОВА 

1. Спортска секција Дарко Василијевић 30 36 

2. Биолошко – еколошка  Љиљана Павловић 3 7 

3. Ликовна секција Анастасија Богдановић 0 0 

4. Хор Тања Новаковић 4 18 

5. Фото-секција Марија Цветић 

Александра Костић 

12 

3 

18 

18 

6. Литерарно-драмско 

рецитаторска секција  

Маријана Мутавџић 

Ивана Жунић 

4 

0 

18 

0 

7. Математичка секција Славица Росић 0 0 

8. Саобраћајна секција Миајло Стаматовић 13 36 

9. Планинарска секција Ивана Тодоровић 21 36 

10. Западна књижевност – 

енглески језик 

Нада Ђорђевић 0 0 

 

 

8.3.1. СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

Бр.часа Наставна јединица 

1. Физичка припрема 

2. Физичка припрема 

3. Одбијање лопте прстима 

4. Одбијање лопте прстима 

5. Одбијање лопте прстима 

6. Одбијање лопте чекићем 

7. Одбијање лопте чекићем 

8. Одбијање лопте чекићем и прстима 

9. Одбијање лопте чекићем и прстима 

10. Смеч  

11. Додавање лопте прстима за смеч 

12. Додавање лопте прстима за смеч 

13. Сервис одозго (тенис сервис) Тактички сервис 

14. Сервис одозго (тенис сервис) Тактички сервис 

15. Смеч сервис 

16. Додавање, одбијање и смечирање лопте 

17. Додавање, одбијање и смечирање лопте 

18. Сервис, додавање и смечирање лопте 

19. Сервис, додавање и смечирање лопте 

20. Сервис, додавање и смечирање лопте 

21. Блок 

22. Блок 

23. Двојни блок 
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24. Двојни блок 

25. Игра  6:0 

26. Игра  6:0 

27. Игра  4:2 

28. Игра  4:2 

29. Игра 5:1 

30. Игра  5:1 

31. Тактички елементи одбојке 

32. Тактички елементи одбојке 

33. Игра  5:1 

34. Игра  5:1 

35. Игра  5:1 

36. Игра  5:1 

 

 

8.3.2. БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ наших активности и постојања је да ангажујемо све ресурсе наше школе,како би 

покренули процес еколошке осетљивости,одговорности и свести, како код ученика тако и 

код наставног особља наше школе.Кроз све наше акције надамо се да дајемо добар пример 

како се треба борити за очување свега што нам природа несебично даје! 

 

Биолошко-еколошка секција 

Циљ: Циљ биолошко-еколошке секције је ширење интересовања ученика за биологију и 

екологију. 

Ученик на секцији: 

-          развија љубав према природи 

-          развија свест о угрожености и потреби очувања природе 

-          развија осећање одговорности према стању животне средине 

-          користи различите методе у процесу рада у секцији 

-          развија колективни дух и тимски рад 

-          развија способност самосталног истраживања и учења 

-          развија такмичарски дух 

Р.бр. Садржаји: Време реализације: 

1. Упознавање ученика са планом рада биолошко-

еколошке секције; одабир ученика за еко-патролу, 

уређење школског дворишта  

Септембар 2018. 

2. Обележавање Дана здраве хране (16. Октобар) Октобар 2018. 

3. Израда јесењег екокутка  Новембар 2018. 

4. Израда новогодишњих украса- преобликовање 

отпадних у украсне предмете; израда новогодишњег 

екокутка 

Децембар 2018. 
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5. Израда хранилица за птице Јануар 2019. 

6. Уређење школског дворишта Март 2019. 

7. Обележавање Дана планете Земље (22. април) Април 2019. 

8. Обележавање Светског дана борбе против пушења (31. 

Мај) 

Мај 2019. 

Предметни наставник: Љиљана Павловић 

 

8.3.3. ХОР 

 

Циљеви рада 

 Развијање музичких способности ученика 

 Развијање адекватног музичког укуса 

 Неговање тимског духа 

 

Садржаји рада 

 Припремање програма за јавне наступе у школи. 

 

Програм рада 

 

Број часова                    Садржај активности 

1 Одабир чланова у рад секције 

2 Дечја недеља – припрема и реализација 

програма 

8 Припрема и реализација програма поводом 

прославе Новогодишњих празника и Светог 

Саве 

4 Припрема и реализација програма поводом 

прославе 8. Марта 

3 Припрема и реализација програма поводом 

прославе Дана школе 

 

 

 

8.3.4. ФОТО-СЕКЦИЈА 

 

Циљ секције је да окупи талентоване ученике за фотографију, усмери њихове 

способности и активности излажењем на терен, сликањем и праћењем свих збивања у школи, 

да својим учешћем и радом развијају низ стваралачких вештина, оспособљавање за правилно 

руковање дигиталним фото-апаратом и презентација идеја. 
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Бројчасова АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

1 Историја настанка и развоја фотографије Септембар 

1 Моја школа Септембар 

 

2 Дечја недеља Октобар 

4 Годишња доба Новембар 

Фебруар 

Март 

Мај 

1 Савиндан Јануар 

4 Обрада фотографија Новембар 

Децембар 

Фебруар 

Март 

2 Израда електронских честитки Децембар 

Април 

1 Дан школе Април 

2 Екскурзија Мај 

Јун 

 

 

 

8.3.5. ЛИТЕРАРНО – ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

АКТИВНОСТИ 

1. Формирање и утврђивање рада секције за 2018/19. год. 

 2. Читање ранијих литетарних радова ученика 

 3. Упознавање са функционалним стиловима 

4. Основни појмови из позоришне уметности 

5. Кратки курсеви дикције и провера глумачких способности 

6. Свети Сава као инспирација за литерарно стваралаштво 

7. Припрема приредбе за Дан Светог Саве 

8. Подела улога и читалачка проба за Дан Св. Саве 

9. Читалачка проба за Дан Св. Саве 

10.  Читачка проба – вежбе акцента и паузе 

11. Распоредна проба: вежбе покрета и гестова, сценске радње 

12. Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени 

13. Литерарно стваралаштво: прича старе фотографије 

14. Учешће на актуелним конкурсима 

15. Подела улога и читачка проба на одабраном тексту 

16. Драматизација одабраног текста 

17. Час слободног стваралаштва (поезија) 

18. Час слободног стваралаштва (проза) 
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8.3.6. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 

 

 

8.3.7. ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Планинарска секција је скуп специфичних, вишеструких и сложених активности. 

Организована је као секција-друштво заљубљеника природе и истраживачког рада. 

 

Циљ планинарске секције да шетњама у природи, стазама здравља, помогне деци да лакше 

превазиђу стрес и емоционалне осцилације, да одвоји децу од компјутера, побољша и појача 

менталне функције уз дружење. 

 

У школској години секција ће своје активности реализовати кроз: 

 формирање чланова секције- ученици од петог до осмог разреда, 

 усвајање плана и програма са идејама и сугестијама ученика уз упознавање ученика са 

карактеристикама и радом секције, 

 теоријска  и практична обука за безбедан боравак у природи  у просторијама школе  

уз стручну подршку чланова планинарског клуба “Торник“, 

 теоријско-истраживачки део:  самостални или групни радови ученика у циљу стицања 

знања о местима која се планирају , 

 теренски део: самостално (као организатори) или уз подршку ПК “Торник“ са којим 

школа сарађује, а да буду прилагођене нашим могућностима и временским приликама 

и сагласности родитеља. 



 

 

Садржај 

програма 

 

 

Број 

часова 

Активности у 

образовно-

васпитном 

раду 

наставника 

Активности у 

образовно-

васпитном раду 

ученика 

 

Основни облици 

извођења програма 

 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Теоријска  и 

практичну 

обука за 

безбедан 

боравак у 

природи 

 

4 

Организује 

обуку у 

сарадњи са 

ПК 

“Торник“,изла

же, објашњава 

Учествују у 

активностима 

Дијалог, групни, 

тимски 

Упознавање ученика са: 

 планинарском организацијом,  

 кретањем и боравком у планини,  

 заштитом планинске природе,  

 опасностима у планинама,  

 планинарском орјентацијом 

              

Теоретско-

истраживачки 

активности 

секције 

 

 

8 

Излаже, 

објашњава, 

упућује на 

изворе знања, 

учествује у 

активностима 

са ученицима, 

сугерише 

Разговор, израда 

паноа, 

истраживачки 

радови 

Дијалог, самостални 

рад, групни, тимски 

 упознавање ученика са 

специфичностима, значајем и 

карактеристикама места које је 

планирано да се посети, 

 социјализација 

 

Теренски део – 

пешачење и 

посете 

 

24 

Излаже, 

објашњава,  

учествује у 

активностима 

са ученицима, 

сугерише 

Пешачење, 

посете, излети, 

разгледање, 

упознавање, 

упоређивање 

Пешачење   развијање заједништва и колективизма 

у специфичним условима, 

 развијање психо-физичке и спортске 

издржљивости, 

 развијање колективног духа 

 упознавање и проширивање знања о 

природно-географиским особеностима 

и традицији заштићених природних и 

друштвених феномена и простора 



8.3. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
  

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у школи је 

оформљен Ученички парламент.Ученички парламент је сачињен од по два представника 

ученика VII и VIII-ог разреда по одељењима. Чланови парламента састају се једном месечно 

или по указаној потреби. 

Задаци парламента су: давање предлога и мишљења стручним органима, Школском 

одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму 

рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешће на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и 

ван ње; разматрање односа и сарадња ученика, наставника и стручног сарадника; 

обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.  

 

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

разред Школа Сирогојно Школа Љубиш 

VII  Тања Марковић 

Милош Бојовић 

Ивана Весовић 

Стефан Петровић 

VIII   Лена Крејовић 

   Ивана Видић 

Дарко Терзић 

Александар Мудринић 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

Реализације 

Носиоци 

Реализације 

Септембар 

1.Информисање ученика о 

значају ученичког парламента 
Одржавање састанка Психолог 

2.Конституисање ученичког 

парламента 

Часови одељенског 

старешине  (7. и 8. 

разред) на којима ће бити 

изабрани чланови 

парламента 

Психолог 

Одељенске старешине 

3. Избор председника 

Ученичког парламента и 

заменика председника 

Одржавање састанака 

изабраних чланова на 

коме ће бити избор 

одбора парламента 

Психолог, 

представници 

парламента 

4. Доношење и усвајање плана 

рада ученичког парламента Израда програма 

Психолог, 

представници 

парламента 

5. Договор око обележавања 

Дечје недеље 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 
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Октобар 

1.Упознавање ученика са 

садржајем Посебног 

протокола за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања  
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 
2.Кућни ред школе 

3.Унапређење школе-

предлози ученика 

Новембар 

 

1. Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Предлози за побољшање 

школског успеха 

3. Проблеми са којима се 

сусрећемо у школи 

Децембар/Јануар 

1. Предлози мера за 

побољшање школског успеха. 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2.Анализа успеха и 

владања ученика пред 

крај првог 

полугодишта 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

3. Припремне активности за 

обележавање школске славе 

Светог Саве 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Фебруар 

1. Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 2. Давање мишљења о односу 

наставник-ученик 

3. Давање мишљења о 

односима између ученика у 

школи 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

4. Припреме за такмичења Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

 

Март 

1. Учешће на општинским 

такмичењима 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Обавештавање ученика о 

питањима од посебног значаја 

за њихово школовање, 

нарочито ученике осмог 

разреда 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

3. Давање мишљења о 

унапређењу васпитно-

образовног рада 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 
4. Припреме за прославу Дана 
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школе-предлози ученика 

 

Април 

1. Анализа успеха на крају 

трећег класификационог 

периода  

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Анализа успеха на 

општинским и окружним 

такмичењима 

Одржавање састанка 

 

 

Психолог, 

представници 

парламента 

3. Договор око организовања 

екскурзије 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Мај 

1. Давање мишљења о 

припремној настави за 

завршни испит за даље 

школовање 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Обавештавање ученика 

осмог разреда о календару 

уписа у средње школе 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Јун 

1. Ученик генерације 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Давање мишљења о раду 

школе у протеклој школској 

години и предлози за 

унапређење 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

3. Анализа рада ученичког 

парламента и предлози 

програма за следећу школску 

годину 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Начин праћења реализације програма и носиоци праћења: Увид у записнике са састанака 

Ученичког парламента. Координатор Ученичког парламента је стручни сарадник Марија 

Суботић. 

 

 

8.4. ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

 Екскурзије ученика биће организоване уколико се за њих изјасни најмање 60% 

родитеља ученика по разреду без гратиса које нуде агенције или друга лица. 

 Школа ће прибавити најмање три понуде организатора. Понуде морају бити са 

оригиналним потписом и печатом понуђача, заведене у деловоднику школе. Могу 

бити узети у обзир само оне понуде које садрже, поред осталог, и прецизну 

калкулацију трошкова ученика- исхрана, смештај, превоз, дневнице за наставнике, 

остали трошкови ученика појединачно или за целу групу. Такође, агенција мора 
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приложити потребну документацију која потврђује њено законско право да обавља 

овај посао. 

 Мишљење о избору најповољније понуде при склапању уговора треба прибавити од 

Савета родитеља и Школског одбора. 

 Своје мишљење о избору места извођења екскурзије пре склапања уговора изнеће и 

Наставничко веће школе (записнички констатовати). 

 Потребно је прибавaти писмену сагласност сваког родитеља. 

 Директор школе ће склопити уговор са изабраним понуђачем, а сагласност на уговор 

даје Школски одбор. 

 Време извођења излета и дводневне екскурзије је пролеће 2018. Уколико излет и 

екскурзија буду реализовани у току радне недеље, настава ће се надокнадити 

радном/им суботама.  

 

 И ове године наша школа ће организовати једнодневни излет за ученике од 1-4. 

разреда и дводневну екскурзију за ученике од 5-8. разреда. Предлог стручних актива и 

разредних већа који је разматран на Наставничком већу и Савету родитеља је да се излет и 

екскурзија реализују на пролеће. Од неколико предложених дестинација изабране су следеће: 

Једнодневни излет: Тршић , а  дводневни излет : Сребрно језеро 

 

Разред Дестинација Временски оквир 

Први Тршић Пролеће, један дан 

Други Тршић Пролеће, један дан 

Трећи Тршић Пролеће, један дан 

Четврти Тршић Пролеће, један дан 

Пети Сребрно језеро Пролеће, два дана 

Шести Сребрно језеро Пролеће, два дана 

Седми Сребрно језеро Пролеће, два дана 

Осми Сребрно језеро Пролеће, два дана 
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9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
 

9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 Организује упознавање свих актера са Општим и Посебним протоколом за заштиту 

деце од насиља 

 Координирају израду и реализацију програма заштите  

 Процењују нивое ризика за безбедност ученика 

 Сарађују са релевантним установама 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера 

 Евидентирају појаву насиља и прикупљају документацију 

 Извештавају стручна тела и органе управљања 

У нашем програму под појмом насиље укључени су сви облици насиља и појмови 

занемаривање и злостављање  

 

Превентивне активности: 

Превентивне активности Време Реализатор 

-Формирање Тима за  заштиту деце/ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

- Подсећање чланова Тима са садржајем  

Посебног протокола као и са Локалним 

међусекторским протоколом о превенцији и 

заштити деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Прављење плана рада Тима за школску 

2018/2019. годину 

 

Август Чланови тима 

-Упознавање ученика са постојећим правилником 

о понашању у школи 

-Подсећање ученика, родитеља и наставника на 

садржај Посебног протокола као и на њихове 

улоге и одговорности у спровођењу истог 

- Договор око активности у току Дечје недеље 

- Припрема анкете за проверу заступљености 

насиља у школи 

Септембар 

Одељењске 

старешине 

Чланови тима, 

стручни сарадник 
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- Анализа безбедности ученика у школи и 

предлог мера за унапређивање( спровођење и 

анализа анкете и прављење акционог плана) 

- Спортске активности у току Дечје недеље 

- Договор око обележавања Светског дана 

превенције злостављања деце и Међународног 

дана толеранције у новембру 

Октобар 

Чланови тима, 

одељенске 

старешине, стручни 

сарадник 

-Организовање литерарног и ликовног конкурса 

поводом Дана превенције злостављања деце (од I 

до IV ликовни, а од V до VIII литерарни конкурс) 

- Обележавање Међународног дана толеранције  

- Организовање предавања о дигиталном насиљу 

у циљу подизања нивоа свести ученика о 

могућностима појаве електронског насиља и 

његове превенције 

Новембар 

Чланови тима 

Тим у сарадњи са 

предметним 

наставницима 

- Организовање едукативног предавања за 

ученике о ненасилној комуникацији и 

конструктивном  решавању проблема 

- Обележавање Међународног дана људске 

солидарности  

Децембар 

Чланови тима, 

одељенске 

старешине, стручни 

сарадник 

- Анализа активности Тима у току првог 

полугодишта и предлог мера за унапређење рада 

Тима 

Јануар Чланови тима 

- Организовање едукативног предавања о 

болестима зависности у сарадњи са 

представницима Ученичког парламента  

Фебруар/Март 

Чланови тима, 

одељенске 

старешине, 

представници 

Ученичког 

парламента 

- Организовање спортских активности у циљу 

одржавања позитивних међуљудских односа и 

развијања међусобне толеранције 

- Предлози за припрему анкете ради провере 

ефикасности рада тима у току школске године 

Април 

Чланови тима, 

разредне старешине, 

наставник физичког 

васпитања 

- Спровођење и анализа анкете ради провере 

заступљености насиља у школи  и провере 

ефикасности рада тима 

- Предлог мера за побољшање рада тима и 

прављење акционог плана на основу резултата 

спроведене анкете 

Мај/Јун 
Чланови тима, 

стручни сарадник 

Реализовање радионица из области ненасилног 

решавања конфликата и развијање вештина 

ефикасног реаговања у ситуацијама насиља по 

потреби 

Повезивање и сарадња са свим релевантним 

службама  

Током 

школске 

године 

Стручни сарадник у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Директор, тим 

Тим за заштиту 
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Интервентне активности: 

 

 

9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 

 9.2.1. Прпграм прпфесипналне пријентације ушеника 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности 

ученика да стиче знање и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу 

свог даљег образовања и опредељења, свестан шта оне значе за касније образовање и 

професионалне опредељености као и успех у раду. 

 

Основни задаци Програма професионалне оријентације су: 

- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 

личности учениказначајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и 

њихово подстицање да и сами свеснодоприносе сопствено професионално развоју. 

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

васпитања 

- Формирање правилних ставова о раду 

- Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелиходлука у вези са избором за занимање и правцима стручног 

оспособљавања 

- Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за 

пружање помоћидеци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја 

деце/ученика од 

насиља 

Активности у интервенцији Време Реализатор 

Усклађена и доследна примена утврђених 

поступака и процедура у ситуацијама насиља 
Током 

школске 

године 

Директор, сви запослени 

у школи, тим, релевантне 

службе 

Сарадња са релевантним службама Директор, тим 

Праћење и вредновање врста и учесталости насиља 

путем истраживања, запажања и провере 

Чланови тима у сарадњи 

са одељенским 

старешинама 

Подршка деци која трпе насиље Током 

школске 

године 

Одељенске старешине, 

стручне службе, тим и 

релевантне службе 
Рад са децом која врше насиље 

Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање 

Током 

школске 

године 

Одељенске старешине уз 

помоћ стручне службе 
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- Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети 

успешнијемпрофесионалном развоју ученика 

 

Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну 

наставу и све облике ваннаставних активности организовањем разговора, предавања, 

упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама и 

средњим стручним школама и гимназијама и испитивањем индивидуалних интересовања 

упућивањем ученика у Центар за професионалну оријентацију 

- Реализација програма професионалне оријентације се врши у оквиру часова 

одељенског старешине чији је план део школског програма. 

- Од школске 2011/12. године, наша школе учествује у пројекту „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу“ у сарадњи са ГИЗ-ом, у оквиру кога се 

процес професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда  спроводи 

кроз пет корака до коначне одлуке кроз радионичарски рад што ће бити пропраћено 

стратешким документима (портфолиом ученика) 

 

Реализатори пројекта: одељенске старешине 7. и 8. разреда у сарадњи са стручним 

сарадником.  

Садржаји програма 

за 7. Разред 

Активности ученика  у образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Самоспознаја 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

Информације о 

занимањима 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

Могућности 

школовања 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Сусрети са светом 

занимања – реални 

сусрети 

Упознају се са светом занимања са 

образовним профилима средњих 

школа кроз посете институцијама и 

средњим школама. 

Посете и испробавање 

активности одређених 

занимања. 

Доношење 

прелиминарне 

одлуке о избору 

занимања 

Разговарају, дискутују, коментаришу, 

анализирају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима 

 

Садржаји програма 

за 8. Разред 

Активности ученика  у образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Самоспознаја 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 
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плакат, цртају. паровима. 

Информације о 

занимањима 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Могућности 

школовања 

Попуњавају упитнике, коментаришу, 

дају предлоге, учествују у групном 

раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају, истражују. 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

Сусрети са светом 

занимања – реални 

сусрети 

Упознају се са светом занимања са 

образовним профилима средњих 

школа кроз посете институцијама и 

средњим школама. 

Посете и испробавање 

активности одређених 

занимања. 

Доношење 

прелиминарне 

одлуке о избору 

занимања 

Разговарају, дискутују, коментаришу, 

анализирају 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 

индивидуални рад, рад у 

паровима. 

 

 Реализацију пројекта професионална орјентација на преласку у средњу школу у 

сарадњи са одељенским старешинама, као и реализацију завршног испита и тестирања, 

тимпрати и пише извештај о оствареним активностима који подноси директору 

школе након реализације тих активности. 

 

 

9.2.2.  Прпграм прпјекта Ппкренимп нащу децу 

 

 Од школске 2016/2017. Школа  се придружила пројекту Покренимо нашу децу 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: 

Промоција здравља и физичке активности у циљу смањивања деформитета код 

деце млађег школског узраста. 

Развијање компентенција учитеља да применом програма утичу на правилан 

психофизички развој деце. 

Унапређење дидактичко-методичке компентенције учитеља за планирање и 

програмирање вежби превенције деформитета код ученика млађег школског узраста. 

 

Време Модел  Активност Ниво 

активности 

Носиоци 

реализације 

Место 

реализације 

К
о
н

т
и

н
у
и

р
а
н

о
 у

 

т
о
к

у
 ш

к
о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е,
 п

ет
 п

у
т
а
 

н
ед

ељ
н

о
 у

 

т
р

а
ја

њ
у
 о

д
 1

5
 

м
и

н
у
т
а
 у

 т
о
к

у
 

д
а
н

а
. 

I 
м

о
д

ел
 

 

А – „Весела столица“ 

Прогрм вежби са 

столицом у учионици 

 

 

 

II 

 

 

Учитељи 

 

 

 

Учионица  
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Б- Драматизација 
 

II 

 

 

Учитељи 

 

Учионица, 

школско 

двориште, 

игралиште 

В- „Здрава стопалца“ - 

превентивне вежбе за 

стопало 

 

II 

 

 

Учитељи 

 

Учионица, 

школско 

двориште, 

игралиште 

I 
I 

м
о
д

ел
 

 

А – „Музичка 

гимнастика“ – 

елементарни покрети, 

кретња- аеробик за 

децу 

III 

 

 

Учитељи 

 

Учионица, 

школско 

двориште, 

игралиште 

Б- „Плеши и заледи 

се“- имитација 

различитих спортова 

кроз игру 
III 

 

 

Учитељи 

 

Учионица, 

школско 

двориште, 

игралиште 

I 
I 

I 
м

о
д

ел
 

 

А- „Јесење играрије“- 

комплекс игара на 

отвореном 

III 

 

 

Учитељи 

 

 

Игралиште 

Б- Хваталице са 

ометањем 
III 

 

 

Учитељи 

 

 

Игралиште 

 

В –„Зимске играрије“- 

комплекс игара на 

орвореном 

III 

 

 

Учитељи 

 

 

Игралиште 
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Г- „Пролећне 

играрије“- комплекс 

игара на отвореном 

III 

 

 

Учитељи 

 

 

Игралиште 

 

Време за реализацију: током наставних и ваннаставних активности 

Координатор имплементације и реализације пројекта на нивоу школе: Драган Лазић 

 

9.2.3. Прпграм за ппдрщку ушеницима у прпцесу ушеоа 

 

УВОЂЕЊЕ У ТЕХНИКЕ УЧЕЊА 

-упознавање ученика на часовима одељенских старешина о правилима успешног учења 

ТЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1. Физички и физиолошки услови учења разредне старешине и стручни сарадник  

2. Радне навике разредне старешине и стручни сарадник  

3.“Кутак за учење“ разредне старешине и стручни сарадник  

4. Време за учење разредне старешине и стручни сарадник  

5. Начин учења (радионице) разредне старешине и стручни сарадник  

6. Активно учење и преслишавање разредне старешине и стручни сарадник  

7. Формулисање правила успешног учења разредне старешине и стручни сарадник  

ПОМОЋ У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ НЕУСПЕХА 

-Организовање допунске наставе за ученике са 

потешкоћама у савладавању градива 

-прилагођавање плана и програма у складу са 

индивидуалним могућностима ученика водећи рачуна о 

здравственом, социјалном и емоционалном стању 

детета 

-организована помоћ бољих ученика слабијима 

предметни наставници, стручни 

сарадник 

НАПРЕДОВАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА 

-праћење успеха и постигнућа ученика на основу кога се 

утврђују посебне потребе сваког ученика 

-планирање посебних активности за ученике који 

заостају у раду 

-учешће у истраживачким и другим пројектима за 

ученике који брже напредују 

-похвала за свако напредовање и успех ученика 

- изузетна постигнућа ће се промовисати и награђивати 

предметни наставници, стручни 

сарадник 
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9.2.4. Прпграм примене кпнвенције п правима детета 

 

Декларација о правима детета донета је 1990. године, а у нашој земљи је 

ратификована 18.12.1990. године, а настала је као израз свести да је сваког дана безброј 

деце у свету изложено опасностима које коче њихов правилан психички и физички развој. 

На популаризацији ове конвенције радиће се у току ове школске године кроз следеће 

облике рада и активности: 

- дечји савез, 

- друштвено користан рад, 

- слободне активности ученика, 

- подстицање дечјег стваралаштва кроз презентацију и афирмацију 

најуспешнијих дечјих радова ликовног и литералног стваралаштва кроз 

тематску изложбу посвећену дечјим правима која ће бити постављена током 

Дечје недеље, 

- Припрема делова из Буквара дечјих права за драмскопредстављање  

 

9.2.5. ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЕСТЕТИКЕ И ЕКПЛПГИЈЕ 

ШКПЛЕ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање развоја и 

формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке заштите и 

естетског уређења школе представља саставни део укупног рада свих запослених у школи. 

Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице чиме би се обезбедило 

остваривање планираног циља и задатака. 

 

План еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 

План и програм естетског обликовања школског простора 

Активност 
Време  

рeализације 
Реализатор 

Опремање школских ходника уметничким 

делима и ликовним радовима ученика 
X – VI 

Наставник ликовне културе,учитељи 

са својим одељењем 

Опремање учионица ликовним радовима 

ученика 

 

X – V 

Наставник ликовне секције и 

чланови ликовне секције,учитељи са 

својим одељењем 

Опремање учионица ликовним радовима 

ученика 
X – V 

Одељ. зајед., Одељ. старешина и 

наставник ликовне културе 
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План и програм еколошког уређења и  унапређивања школске средине 

 

 

 

План и програм хигијенског унапређивања школске средине 

 

  

9.2.6. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

9.2.6.1.Програм здравствене заштите за млађе разреде 

 

Тема Начин реализације Носиоци 

реализације 

Време реализације 

Лична хигијена, 

Болести прљавих 

руку 

Разговор, прављење 

паноа, презентација 

Учитељи Током школске 

2018/2019. године 

Правилно држање 

тела 

Разговор на часовима 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Учитељи, наставник 

физичког васпитања 

Током школске 

2018/2019. године 

Правилна исхрана Предавање, израда 

паноа, презентација 

Учитељи , лекар, 

родитељи 

Током школске 

2018/2019. године 

Спречавање 

капљичних 

инфекција  

Предавање Наставник 

биологије, лекар 

Током школске 

2018/2019. године 

Хигијена уста и 

зуба 

Разговор на часовима 

одељењског 

старешинства 

Учитељи Током школске 

2018/2019. године 

Активност 
Време  

рeализације 
Реализатор 

Обликовање живог кутка у кабинету за 

биологију; гајење биљака у сандуцима; 

гајење животиња (акваријум, кавези са 

птицама); украшавање школских учионица 

и ходника украсним биљкама; уређење 

школског парка 

Током 

године 

Наставник биологије и 

чланови 

биолошке секције 

Активност Време  рeализације Реализатор 

Чишћење учионица Једном дневно Помоћно особље 

Чишћење и прање ходника Два пута дневно Помоћно особље 

Чишћење и прање санитарних 

чворова 
Два пута дневно Помоћно особље 

Чишћење дворишта и уличног дела Један пут дневно 
Помоћно особље и 

домар 

Прање прозора Један пут месечно Помоћно особље 
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Вакцинација-шта 

је то? 

Предавање Лекар, учитељи Током школске 

2018/2019. године 

Хигијена 

становања 

Предавање  Учитељи Током школске 

2018/2019. године 

 

Програм здравствене заштите ученика млађих разреда је усклађен са планом и програмом 

рада одељењског старешине и биће реализован у сарадњи са Домом здравља у Чајетини, 

стручном службом у школи и наставницима физичког васпитања и биологије а време 

реализације биће накнадно прецизирано. 

 

9.2.6.2. Прпграм здравствене защтите за старије разреде 

 

Тема Начин реализације Носиоци 

реализације 

Време реализације 

Организовање 

часова 

корективне 

гимнастике 

Извођење вежби у 

оквиру спортских 

активности 

Наставник физичког 

васпитања 

Током школске 

2018/2019. године 

Болести 

зависности- 

превенција 

Предавање, дискусија Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, лекар 

Током школске 

2018/2019. године 

Сида- 

превенција 

полно 

преносивих 

болести 

Предавање, дискусија, 

презентација 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, лекар 

Током школске 

2018/2019. године 

Карактеристике 

пубертета 

Предавање, дискусија Одељењске 

старешине 

Током школске 

2018/2019. године 

Здравље-наше 

највеће 

богатство 

Дискусија, израда паноа Одељењске 

старешине, 

наставник ликовне 

културе 

Током школске 

2018/2019. године 

 

Програм здравствене заштите ученика старијих разреда је усклађен са планом и 

програмом рада одељењског старешине и биће реализован у сарадњи са Домом здравља у 

Чајетини, стручном службом у школи и наставницима физичког васпитања и биологије а 

време реализације биће накнадно прецизирано. 

 

9.2.7. ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ   

Школа организује  културну делатност  остваривањем свог  редовног  образовно – 

васпитног рада кроз све наставне и ваннаставне активности.  Културном делатношћу 

школа остварује следће задатке : 

- Самостално остварује своју улогу у културном и јавном животу  

- Сарађује са установама културе 
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- Сарађује са привредни организацијама и другим институцијама 

Тим за културне делатности  ће у складу са садржајем програма за културне 

делатности одржавати састанке динамиком која је предвиђена за обележавање 

значајних културних дешавања у школи. Како би се наведене активности 

реализовале успешно тим ће сарађивати са свим наставницима и учитељима 

шлоле  

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и 

поступци 

остваривањ

а садржаја 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

Обележавање 

почетка 

школске 

године – 

пријем 

првака 

септембар 
Учествовање 

у приредби 

-одабир ученика и 

пригодних 

текстова 

-организовање 

-координирање 

тимски рад 

-пружање 

подршке 

ученицима и 

родитељима 

-добродошлица 

Обележавање 

Дечје недеље 
октобар 

Учествовање 

у различитим 

активностима 

у складу са 

темом 

овогодишње  

дечје недеље  

( спортске 

активности , 

израда 

ликовних и 

литерарних 

радова 

,маскембал, 

учешће у 

организацији 

предавања за 

ученике, 

замена улога, 

дечја пијаца , 

одлазак у 

природу ( 

организација 

излета) 

-координирање 

-усмеравање 

активности  

- предавања у 

складу са темом 

дечје недеље 

тимски рад 

-развијање 

хуманих 

осећања 

Златна јесен 

– изложба 
октобар 

Прављење 

паноа, 

ликовни и 

литерарни 

конкурс 

-координирање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

рад у 

групама 

тимски рад 

-развијање 

естетских и 

културних 

активности 

Сајам књига октобар 
Посета сајму 

књига 

-задуживање 

ученика 

-усмеравање 

тимски рад 

демонстрати

вни 

-указивање на 

значај 

културних и 
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активности 

-презентовање 

садржаја 

истраживачк

и 

националних 

вредности 

Изложба 

кућних 

љубимаца 

октобар 

Излагање и 

избор 

најлепшег 

кућног 

љубимца 

-задуживање 

ученика 

-усмеравање 

активности 

-презентовање 

садржаја 

тимски рад 

демонстрати

вни 

истраживачк

и 

-развијање 

хуманих 

осећања 

У сусрет 

празницима 
децембар 

Прављење 

паноа, 

организовање 

изложби, 

писање 

реферата и 

приредба 

-задуживање 

ученика 

-усмеравање 

активности 

-презентовање 

садржаја 

рад у 

групама 

тимски рад 

демонстрати

вни 

истраживачк

и 

-указивање на 

значај 

културних и 

националних 

вредности 

Обележавање 

школске 

славе – 

Светог Саве 

јануар 

Припрема и 

извођење 

приредбе, 

учешће на 

ликовном и 

литерарном 

конкурсу, 

израда паноа 

-израда сценарија 

за приредбу 

- одабир ликовних 

и литерарних 

радова за јавну 

публикацију 

тимски рад 

-указивање на 

значај и дело 

Светог Саве 

-обележавање 

школске славе 

Гост песник фебруар 
Дружење са 

песником 

-координисање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 

-развијање 

естетских и 

културних 

вредности и 

креативности 

Обележавање 

8. марта 

 

март 

Припрема 

честитки, 

изложба 

радова, 

организовање 

приредбе 

-координисање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 

истраживачк

и 

-указивање на 

историјски 

значај и 

вредност мајке 

као ослонца 

породице 

Ђачка 

песничка 

сусретања – 

школска 

такмичења 

март-

април 

Казивање 

стихова 

-координисање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 

истраживачк

и 

-развијање 

естетских и 

културних 

вредности и 

креативности 

Обележавање  

Васкрса 
април 

Украшавање, 

фарбање 

васкршњих 

јаја, цртање, 

сликање, 

вајање, 

изложба 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 

-очување 

традиције 

-развијање 

креативности 

Обележавање 

Дана Школе 
април 

Спортски дан 

 

-припремање 

-усмеравање 

активности 

тимски рад 

-неговање 

поштовања 

према лику и 
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9.2.8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

        У циљу развијања здравог начина живота , развоја свести о важности сопственог 

здравља и безбедности о потреби неговања и развоја физичких способности , као и у циљу 

превенције непожељних понашања ученика школа реализује програм спортских 

активности.  

 

    У оквиру овог програма наставници физичког васпитања ће организовати недељу 

школског спорта (динамика и садржај активносту су назначени у наредној табели) 

Такође у оквиру школског спорта реализоваће се Крос РТС а школа ће  учествовати и  у 

свим активностима које су предвиђене планом Спортског савеза у Чајетини као што су 

(мале олимпијске игре, Дан пешачења ,посета Дино парку и Авантура парку на Златибору) 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и 

поступци 

остваривања 

садржаја 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма 

-штафетне игре 

-атлетски полигон   

-између две ватре 

-мали фудбал 

-крос 

Септембар 

– јун 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање         

-суђење 

-спортска 

такмичења и 

турнири према 

полу и узрасту 

Правилан 

развој,практикова

ње здравог 

начина 

живота,развој 

-презентовање 

садржаја 

делу С. Ј. 

Сирогојна , 

подстицање 

дружења  и 

колективног 

духа међу 

ученицима и 

наставницима  

Деца међу 

нарцисима 
мај 

Литерарни и 

ликовни 

радови 

-координисање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 

-развијање 

естетских и 

културних 

вредности и 

креативности 

Спортски 

сусрети 
јун 

Спортске 

активности 

-координисање 

-усмеравање 

активности 

ученика 

тимски рад 
-указивање на 

значај спорта 

Посете 

позоришту, 

музеју, 

архиву, 

галерији 

прво и 

друго 

полугоди

ште 

Посете 

ученика, 

презентовање 

-координисање 

 
тимски рад 

-развијање 

естетских и 

културних 

вредности 

-стицање знања 
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-вијача 

-бадмингтон 

-плес, дечије 

народне игре 

-игре на снегу 

( I-IV) 

свести о важности 

сопственог 

здравља и 

безбедности , 

потреба неговања 

и развоја 

физичких 

способности, 

превенција 

насиља,наркоман

ије и 

малолетничке 

деликвенције 

-штафетне игре    

-рукомет 

-мали фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

-крос 

-стони тенис, плес, 

фолклор, 

гимнастика 

( V -VIII) 

Септембар 

– јун 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање         

-суђење 

спортска 

такмичења и 

турнири према 

полу и узрасту 

Правилан 

развој,практикова

ње здравог 

начина 

живота,развој 

свести о важности 

сопственог 

здравља и 

безбедности , 

потреба неговања 

и развоја 

физичких 

способности, 

превенција 

насиља,наркоман

ије и 

малолетничке 

деликвенције 

 

9.2.9. ПРПГРАМ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

Садржаји 

програма 

(активности) 

Оријентацион

и број 

активности 

Активности 

ученика 

Активности 

реализатора 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и 

задаци 

планираних 

активности 

Израда 

социјалне 

карте школе 

Према потреби - 

 

 

 

Прикупљање , 

обрада података и 

израда социјалне 

карте 

Анкетирање, 

упитници, 

анализа, 

презентација, 

планирање 

активности 

Утврђивање 

социо- 

економског 

статуса 

породица 

ученика и 

евидентирање 

ученика и 

породица којима 

је потребан неки 

облик подршке  

Сарадња са 

институцијама 

(Центар за 

Према потреби - 

 

 

Контакти, 

Састанци, 

разговори, 

прослеђивање 

Сарадња 

институција 

ради 



111/140 

 

9.2.10. Друщтвенп кпристан рад ушеник 

 

Примена стечених знања је најделотворнија у практичним ситуацијама, што значи 

да остваривање појединих програма који се односе на сагледавање могућности примене 

знања која доприносе подизању техничке културе и развијању интересовања за технику и 

технологију, развијање спретности и умешности у раду, неговање правилног односа према 

раду и култури занимања,развијање стваралачког односа према кооперативности, 

хуманости, опште људске солидарности, развијање способности за различита естетска 

доживљавања,формирање особина личности као што су издржљивост, упорност, 

рационалност, уредност,тачност,прецизност и издржљивост, упорност и сл. 

Остваривање ових циљева обавља се посебно путем програма рада у чијој 

организацији учествују сви ученици и наставници школе и који обухватају предузимање 

низа радних, хуманитарних акција у школи и локалној средини. 

Школа организује друштвено користан рад као једну од ваннаставних активности. 

Ове активности планирају и реализују одељенске старешине са својим ученицима.  

Организоваће се:  

- свакодневна друштвено корисна активност(нпр.уређење учионица)  

- повремена друштвено корисна активност(радне акције у околини школе, 

сакупљање секундарнихсировина, хуманитарне акције и др.)  

За ове активности би требало:  

- конкретније ангажовати родитеље, спољне сараднике и привредне организације 

- боље проучити могућности повезивања друштвено корисног рада са предметима 

(нпр.ТИО)  

 

Ове школске године друштвено користан рад одвијаће се у следећим активностима: 

Време 

реализације 
Активности Узраст Носиоци реализације 

септембар и 

април 
Уређење школског дворишта од 1. до 8. разреда 

Одељенске старешине 

и ученици 

октобар и 

април 
Акције солидарности од 1. до 8 .разреда 

Одељенске старешине 

и ученици 

социјални рад, 

Црвени крст; 

Чајетинаи др.) 

договори, 

планирање, 

пружање података 

података, писама свеобухватније 

подршке 

ученицима у 

циљу њиховог 

квалитетнијег 

развоја 

Хуманитарне 

акције 

(спортске, 

културне и сл.) 

Према потреби 

Учествују,прикуп

љају средства, 

покрећу и 

промовишу акције 

Координација Састанци, 

разговори, 

прослеђивање 

података, писама 

Подизање свести 

о хуманим 

вредностима 
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Април 
Сађење садница и уређење 

школског цветњака 
од 1. до 8. разреда 

Одељенске старешине 

и ученици 

 

 

 

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

 

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, 

НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи и 

ваншколским институцијама (општински,  градски стручни активи,  семинари,  конгреси,  

сабори...). 

Стручно усавршавање у школи планирано је у оквиру рада Стручних већа и у 

оквиру реализације развојног пројекта. 

Током августа месеца сви запослени су израдили свој лични план за стручно 

усавршавање за 2018/2019. годину који чини део педагошке документације сваког 

запосленог. 

Анализом евиденције наставника, уочено је да су најмање усавршаване 

компетенције К2 – Компетенције за поучавање и учење .Како су ове области 

установљене и као приоритети развоја установе, договорено је да Тим у овој школској 

години организује1 семинара у оквиру школе из области К3, а из области К1, К2 и К4 у 

складу са могућностима школе и потребама и приоритетима наставника одређене струке. 

 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Р.Бр. Садржај Носиоци Време 

1.  
Анализа досадашњих активности у вези са 

стручним усавршавањем  

стручна већа и 

наставничко веће, 

Тим 

током године 

2.  
Планирање сопствених развојних активности 

(ЛППР) за текућу школску година 

Директор, 

наставници и 

стручни сарадници 

током године 

3.  

Набавка приручника, дидактичког материјала, 

монографија и других наслова који се тичу 

васпитно-образовног рада 

школски одбор и 

директор 
током године 

4.  
Настављање претплаћивања на стручне часописе 

и листове  

библиотекар и 

директор 
Септембар 

5.  
Организација семинара из приоритетно утврђене 

области (К2) 
Тим 

Током школске 

године 

6.  
Семинари које организује Министарство и 

стручна удружења (бесплатни) 

сви наставници и 

стручни сарадници 
током године 

7.  Праћење стручне литертуре сви наставници и током године 
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стручни сарадници 

8.  
Обрада стручних тема на седницама стручних 

већа и наставничког већа 
према задужењу током године 

9.  Угледни часови (извођење и анализа) 
према задужењу и 

ЛППР наставника 
током године 

10.  

Спровођење сопствених развојних активности 

унутар установе (сходно ЛППР) и усвојеним 

Правилником о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи 

Директор, 

наставници и 

стручни сарадници 

током године 

11.  

Вођење евиденције о реализацији планираних 

развојних активности у школској 2018/2019. 

години  

Директор, 

наставници и 

стручни сарадници 

Полугодишње 

годишње 

12.  
Извештај о реализацији планираних активности 

за период од годину дана 

Тим за стручно 

усавршавање 

На крају 

школске године 

  

 

У оквиру унутрашњег стручног усавршавања одржаће се угледни часови по следећем 

распоред: 

Име и презиме Предмет Време одржавања 

Милеса Чугуровић Српски језик и математика 2. и 

4. разред 

Мај 

Милина Ковчић Математика и српски језик, 1. 

и 3.разред 

Мај 

Наташа Стаматовић Свет око нас, 2. разред Април 

Нада Јоксимовић Математика 3 и 4. разред Новембар  

Јелена Лазић Математика, 1. и 2. разред Фебруар 

Даница Дедовић Математика 2. и 3. разред Новембар 

Драган Лазић Математика и српски језик, 1.и 

4.разред 

Новембар 

Владан Цицварић Енглески језик, 1. и 3. разред, 

Сирогојно 

Децембар 

Маријана Мутавџић Српски језик Децембар 

Љиљана Павловић Биологија, 6. разред Октобар 

Мијаило Стаматовић ТИО Новембар, мај 

Марија Цветић Математика, 5.разред Март 

Бранка Турудић Географија 8. разред Децембар 

Дарко Василијевић Физичко васпитање Децембар 

Славица Росић Математика, 7. разред Мај 

Јелена Лазаревић Руски језик, 6.разред Октобар 

Милена Јоксимовић Хемија, 8. разред Јануар 

Ивана Тодоровић Физика, 6. разред Април 

Ивана Жунић Српски језик, 6. разред Новембар  

Нада Ђорђевић Енглески језик, 5. разред Фебруар 

Тања Новаковић Музичка култура Мај 

Анастасија Богдановић  Ликовна култура, 6. разред Март 

Александра Костић Ликовна култура, 6. Разред Фебруар 

Јелена Јовановић Историја, 5.разред Мај  
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Напомена: Тачан датум одржавања угледног часа наставници ће благовремено 

истаћи на огласној табли школе на почетку месеца за који су испланирали 

реализацију истог. 

 

 

10.2. Програм стручног усавршавања директора 
 

 Директор школе ће своје стручно усавршавање базирати на праћењу стручне 

литературе, посети семинарима који буду организовни за наставнике и специјализоване 

семинаре у организацији Минстарства просвете Републике Србије, као и развојним 

активностима унутар установе ( посета часовима редовне , допунске , додатне наставе , 

угледних часова ) 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

 

11.1. Сарадња са родитељима 
 

Школа ће сачинити распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима. 

Они ће садржати следеће елементе: Име и презиме наставника, дан одређен за ову 

активност, време – сатница, просторија у којој ће примати родитеље на индивидуалан 

разговор. Овај распоред биће истакнут на огласној табли школе. С обзиром да је наша 

школа мала по броју ученика и да су родитељи принуђени да до школе препешаче више 

километара, разредни наставници ће примати родитеље и ван времена предвиђеног за ту 

активност уколико то не ремети њихове радне обавезе. 

 

Сарадња са родитељима ученика оствариће се кроз следеће активности: 

- активан рад Савета родитеља школе у коме ће родитељи моћи преко својих 

представника да узму учешће у организацији рада школе, у решевању евентуалних 

проблема организационе природе 

- редовне родитељске састанке на којима ће се родитељи упознати са актуелном 

ситуацијом, као и са постигнутим успехом своје деце 

- индивидуални разговори са разредним старешином 

- саветодавни рад са родитељима, по потреби, ради усмеравања ученика 

конструктивнијем и осмишљенијем провођењу слободног времена, развијање 

талената и способности обдарене деце 

- Присуство родитеља приредбама и другим облицима дечјих активности, како би 

родитељи имали увид у напредак своје деце 

- Заједничке акције (еколошке, унапређење и уређење школске средине, заједничке 

посете изложбама... 

- Испитивање задовољства родитеља радом школе спровођењем анкете 
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11.1.1. Родитељски састанци 
 

- у току школске године планира се четири редовних родитељских састанака и 

одређен број састанака по указаној потреби (редовни родитељски састанци биће 

одржани на почетку школске године и на крају сваког класификационог периода) 

- индивидуални састанци – сваки наставник ће према својим могућностима које су 

објективне природе (рад у две школе) предложити „Дан отворених врата“, а на 

огласним таблама сваке школе биће истакнуто време  (час) када одељенске 

старешине и други наставници примају родитеље. 

 

11.2. САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Чланови Савета родитеља по одељењима: 

Име и презиме Представник одељења: 

Јелена Митровић - Сирогојно I и III 

Сандра Сујић II и IV 

Милица Стаматовић  V 

Гордана Бојовић VI 

Јелена Ћалдовић VII 

Снежана Дедовић VIII 

Миланко Смиљанић - Љубиш I и II 

Александра Дацовић  III и IV 

Радоје Јоксимовић  V 

Милан Чубрак VI 

Драгиша Пећинар VII 

Миланка Чубрак VIII 

Славица Јанковић - Рожанство I и IV 

Мирјана Ристовић  II и III 

Мирјана Марковић- Жељине II 

 

 

Програм рада Савета родитеља 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар-

Октобар 

-конституисање Савета родитеља, 

-усвајање програма рада Савета родитеља за ову 

школску годину, 

- извештај о раду школе за претходну школску 

годину, 

-извештај о самовредновању рада школе,  

-припремљеност школе за почетак школске 

године 

-упознавање чланова Савета родитеља са 

школским тимовима  

-избор чланова за учешће  у раду тимова  

учествовање у 

наведеним 

активностима 

Директор 

стручни 

сарадник-

секретар 
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- разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2018/2019. 

- разматрање предлога релације екскурзије 

- формирање комисије за избор осигуравајуће 

куће за осигурање ученика 

- утврђивање јеловника за исхрану ученика по 

новом  Правилнику  

Децембар-

Јануар 

-успех ученика на крајуI класификационог 

периода и мере за побољшање успеха ,  

-учешће родитеља у раду школе, 

- предлози родитеља за побољшање рада школе 

- договор око Савиндана 

Анализирање, 

предлагање, 

учествовање у 

активностима 

Директор 

стручни 

сарадник 

преседник 

савета 

Фебруар 

-успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта 

-упознавање родитеља са наредним 

такмичењима и припремама које су извршене у 

вези с тим 

анализа, 

извештавање, 

договарање 

Директор 

стручни 

сарадник 

преседник 

савета 

Април 

-обележавање Дана школе, 

-резултати на трећем тромесечју  

-предлог мера за побољшање успех 

учествовање у 

наведеним 

активностима 

стручни 

сарадник 

директор 

преседник 

савета 

Јун 

-усвајање извештаја о реализацији излета и 

екскурзије 

-извештај о реализацији ИОП-а 

-упознавање са успехом ученика на крају другог 

полугодишта 

-рад савета у току године  

-предлог програма рада за наредну школску 

годину 

учествовање у 

наведеним 

активностима 

директор, 

стручни 

сарадник 

преседник 

савета 

Праћење реализације програма вршиће се на крају школске године увидом у то које су активности 

реализоване. Носиоци праћења су комисија за праћење ГПРШ 

 

 

11.2. Сарадња са друштвеном средином 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди услове за 

прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине на савремено хуманистичко 

васпитање ученика. Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота.  

Новим тенденцијама у друштву очекујемо веће надлежности а онда и већу ангажованост 

друштвене средине према школи, са циљем стварања здравијег окружења и стварања подстицајне 

средине у којој ће постојати услови да се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. 

 

Задаци наше школе у програму сарадње са друштвеном средином су следећи: 

- Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења 

- Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима 
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- Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању 

услова рада за ученике и запослене 

 

Институција 

са којом се 

сарађује 

Садржај 

сарадње 
Облик сарадње 

Време 

реализације 
Реализатори 

Општина 

Чајетина 

Сарадња са 

управом општине, 

просветним, 

инспектором, 

канцеларијом за 

младе, 

интересорном 

комисијом  

Помоћ при писању 

пројеката и реализације 

истих, организовање 

бесплатног летовања за 

ученике школе, 

финансијска подршка, 

помоћ у раду за децу по 

ИОП-у. 

Током године 
Директор школе, 

стручни сарадници 

ШУ „Ужице“ 

Пружање 

саветодавног рада  

и помоћ за 

успешну и 

благовремену 

реализацију 

образовно-

васпитног рада 

Саветодавни рад Током године 

Директор, стручни 

сарадници, просветни 

саветници 

Спортски савез 

Чајетина 

Организовање и 

реализација 

спортских 

активности и 

посета забавних  

паркова 

Спортска такмичења, 

посете паркова на 

Златибору 

Током године 

Директор школе, 

наставници, радници 

спортског савеза 

КСЦ Чајетина 

Реализација 

културних и 

спортских 

активности 

ученика наше 

школе 

Учешће на такмичењимa, 

представљање наше школе 
Током године 

Предметни 

наставници, стручни 

сарадници, радници 

КСЦ 

Центар за 

социјални рад 

Саветодавни рад, 

финансијска помоћ 

за социјално 

угрожену децу и 

децу из осетљивих 

група 

Укључивање у живот и рад 

деце којима је потребна 

додатна подршка, 

обезбеђивање новчаних 

средстава за децу која нису 

у могућности да плате 

кухињу, ђачку екскурзију... 

Током године 

Директор, стручни 

сарадник, разредне 

старешине, запослени 

у центру за социјални 

рад 

Предшколска 

установа 

,,Радост „ 

Чајетина 

Организација 

заједничких 

активности деце 

школског и 

претшколског 

узраста 

Организоване акције из 

различитих области 

(културне, спортске, 

еколошке...) 

Током године 

Стручни сарадник, 

васпитачи, тим за 

културне и спортске 

делатности 

Библиотека  

,,Љубиша 

Р.Ђенић,, 

Чајетина 

Активности везане 

за културна 

дешавања 

 

Учлањење првака у 

библиотеку 

Учешће ученика у 

радионицама , квизовима 

итд. 

Током године 

Директор школе,тим 

за културне 

делатности 

Музеј на 

отвореном 

„Старо село“ 

Културне 

активности 

ученика наше 

Посете изложбама, 

приреживање изложби, 

организовање сусрета са 

Током године 

Предметни 

наставници, директор 

школе, руководство 
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Сирогојно школе писцима и песницима за 

децу 

музеја 

Дом здравља 

Чајетина 

Унапређење и 

заштита здравља 

Редовни систематски 

прегледи, предавања о 

штетности наркотика, 

дувана и алхохола 

Током године 

Директор школе, 

стручни сарадник, 

радници Дома 

здравља 

Еко фонд 

Чајетина 

Унапређење и 

заштита животне 

средине 

Активно еколошко 

деловање кроз 

организоване акције и 

едукација младих 

Током године 

Директор школе, 

руководилац 

еколошке секције, 

председник УО еко 

фонда Чајетина 

Комунално 

предузеће 

„Златибор“ 

Улепшавање 

школског простора 

Донације у набавци цвећа и 

другог зеленила које 

улепшавају школски 

простор и опреме ѕа 

одлагање смећа 

Током године 

Директор школе, 

руководство и 

радници комуналног 

предузећа 

Сарадња са 

привредним и 

туристичким 

субјектима из 

места ( 

Сирогојно 

компани, Вива 

спорт, 

одмаралиште 

Бела бреза...) 

Упознавање деце 

са привредним 

активностима у 

нашем месту, 

финансијска 

подршка, уступање 

материјалног 

простора 

Обилазак производних 

погона, коришћење 

фискултурне сале 

предузећа „Вива спорт“, 

рад на оснивању 

кошаркашког клуба у 

сарадњи са поменутим 

предузећем, финансијска 

помоћ при реализацији 

програма поводом прославе 

школске славе, Нове 

године... 

Током године 

Директор, наставник 

физичке културе, 

наставник техничког 

образовања, 

директори поменутих 

предузећа 

Сарадња са 

МУП-ом 

Упознавање 

ученика са 

безбедношћу у 

саобраћају, са 

последицама 

дроге, 

малолетничке 

делинквенције, 

насиља 

Организовање предавања 

на тему безбедности у 

саобраћају, малолетничке 

деликвенције, спречавања 

насиља, дроге 

-сарадња приликом 

извођења екскурзија и 

других већих окупљања 

Током године 

Директор школе, 

стручни сарадник, 

радници 

Агенција за 

безбедност 

саобраћаја 

Организовање и 

реализација 

такмичења 

Спровођење пројекта 

„Пажљивко“ 
Током године 

Директор школе, 

учитељи, радници 

агенције 

Црвени Крст 

Чајетина 

Упознавање 

ученика са 

организацијом и 

активностима 

Црвеног крста 

Организовање активности 

за ученике у сарадњи са 

Црвеним Крстом – 

упознавање са радом ове 

институције, представљање 

и спровођење заједничких 

активности (солидарност 

на делу, акције 

хуманитарног карактера ...) 

Током године 

Директор школе, 

стручни сарадник, 

наставници 

КУД „Први 

Партизан“ 

Организовање 

манифестација у 

сарадњи са КУД-

ом 

Обележавање битних 

датума у школи у 

заједничкој сарадњи КУД-а 

и школске фолклорне групе 

Током године 

Директор школе, 

предметни 

наставници 

МЗ Сирогојно, 

Љубиш, 

Заједничке 

активности у циљу 

Културне приредбе 

ученика поводом 
Током године 

Директор школе, тим 

за културне 
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Рожанство бољег 

промовисања 

места 

манифестација: 

Петровдански дани, Дани 

пастрмке, Без извора нема 

воде... 

делатности, 

представници месних 

заједница 

Народно 

позориште 

„Ужице“ 

Помоћ при 

организацији и 

реализацији 

културних 

дешавања у школи 

Уступање костима и других 

реквизита 
Током године  

Директор школе, тим 

за културне 

делатности, запослени 

у Народном 

позоришту 

Српска 

православна 

црква 

Реализација часова 

верске наставе 

Обележавање 

Савиндана 

Одлазак у цркву у циљу 

реализације часа 

Литургија и освештење 

славског колача  

Током године 
Наставник верске 

наставе 

Планинарски 

клуб „ Торник“ 

Организовање и 

реализација 

заједничких 

активности са 

планинарском 

секцијом 

Предавања, обуке, 

организовање 

планинарских излета 

Током године 

Директор школе, 

наставник задужен за 

секцију 

 

 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 
ШКОЛЕ 

 
Праћење и евалуација Годишњег плана рада школе 

 

Садржај праћења и 

вредновања 
Начини праћења и вредновања Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Програми стручних 

органа 

увид у реализоване активности, 

извештаји: одељенских и  стручних 

већа, стручних сарадника школе, 

извештаји о реализацији ШРП 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм руководећих 

органа 
увид у реализоване активности 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм 

ваннаставних 

активности 

увид у реализоване активности, 

извештаји разредних старешина 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Посебни планови и 

програми образовно-

васпитног рада 

извештај Тима за програм Заштите 

ученика од насиља   

-извештај Тима за вредновање рада 

школе 

-увид у реализоване активности из 

програма за професион.оријентацију 

и подршку ученика у процесу учења 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Програм стручног 

усавршавања 

-присуство угледним часовима 

-називи семинара који су похађани 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 

Сарадња са 

родитељима и 

друштвеном средином 
увид у реализоване активности 

Тромесечно 

крај школске 

године 

Комисија за праћење 

ГПРШ 
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13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Предвиђене 

активности 
Начин праћења 

Време 

реализације 
Носиоци активности 

Формирање Тима за 

маркетинг  

 

записник са седнице 

Наставничког већа 

 август 2018. директор школе 

Планирање и договор о 

раду, писање Плана 

рада Тима за маркетинг 

за шк. 2018/2019. 

годину  

 

записници  са састанака Тима  август 2018. чланови Тима за 

маркетинг 

Приредба поводом 

пријема првака  

фотографије, Летопис школе, 

школски сајт 

септембар 2018. Тим за маркетинг, 

учитељице, ученици, 

руководство школе 

Обележавање Дечије 

недеље и медијска 

презентација 

реализованих 

активности 

фотографије, Летопис школе, 

школски сајт, прилози у 

локалним медијима 

 

 

октобар 2018. Тим за маркетинг, 

наставници,  

Ученици 

Презентација израде 

новогодишњих 

честитки и украса и 

продајне изложе 

ученичких радова 

фотографије, Летопис школе, 

школски сајт 

децембар 2018. Тим за маркетинг, 

наставници ликовне  

културе,  

учитељи, родитељи, 

ученици 

Праћење прославе 

Савиндана 

фотографије, видео-записи,  

Летопис школе, школски сајт, 

прилози у локалним медијима 

 јануар 2019.  Тим за маркетинг, 

наставници, 

Тим за културне 

делатности, ученици, 

директор школе 

Обележавање Дана 

школе (културне 

активности)  

фотографије, видео-записи,  

Летопис школе, школски сајт 

 април 2019. Тим за маркетинг, 

наставници, ученици, 

Тим за културне 

делатности 

Праћење и 

презентација свих 

активности везаних за 

завршетак основног 

образовања и 

васпитања 

(проглашење ђака 

генерације, испитне 

активности) 

фотографије, Летопис школе, 

школски сајт 

 

 

 

јун, 2019. 

 

Тим за маркетинг, 

одељењске старешине, 

руководство школе 

Праћење и 

презентација свих 

спортских активности 

и такмичења у школи и 

ван ње 

фотографије, Летопис школе, 

школски сајт, прилози у 

локалним медијима, школска 

страна на Фејсбуку 

током школске 

године 

 Тим за маркетинг, 

наставници, ученици 
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Праћење и презентација 

културних активности 

школе (изложбе, 

приредбе, литерарни и 

ликовни конкурси, 

обележавање значајних 

датума и јубилеја и сл.) 

фотографије, видео-записи, 

школски сајт, Летопис школе, 

прилози у локалним медијима, 

школска страна на Фејсбуку 

 

 

 током школске 

године 

 

 Тим за маркетинг, 

наставници, ученици 

 

Активности школске 

библиотеке 

фотографије, школски сајт, 

Летопис школе, сајт библиотеке 

током школске 

године 

Тим за маркетинг, 

библиотекари 

Праћење и 

презентација 

хуманитарних акција у 

школи  

фотографије, видео-записи, 

школски сајт, Летопис  

током школске 

године 

 

 Тим за маркетинг, 

наставници, ученици 

Праћење и презентација 

успеха ученика на свим 

нивоима такмичења из 

различитих наставних 

предмета 

фотографије, школски сајт, 

Летопис школе, прилози у 

локалним медијима, школска 

страна на Фејсбуку 

током школске 

године 

 Тим за маркетинг, 

наставници, ученици, 

руководство школе 

Израда и ажурирање 

школског сајта 

школски сајт 

 

 

 

 

током школске 

године 

Тим за маркетинг, 

руководство школе, 

наставници 

Анализа рада и писање 

Извештаја о раду Тима 

за маркетинг школе за 

школску 2018/2019. 

годину 

записник са састанка Тима јун 2019. чланови Тима за 

маркетинг 

 

 

 

14. АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  

 

Главни задатак школе као образовно-васпитне установе је да перманентно 

унапређује свој рад у циљу стварања школе по мери детета. Оквир за реализацију овог 

задатка представљају процеси развојног планирања и самовредновања рада школе. 

Самовредновањем одређене кључне области рада утврђујемо остварени ниво постигнућа и 

креирамо акциони план за унапређење појединих показатеља кључне области. У школској 

2017/2018. извршено је самовредновање кључне области Подршка ученицима, а у току 

ове школске године радиће се на унапређењу ове области. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН – ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

Општи циљ: Пружање помоћи и подршке ученицима у процесу учења кроз квалитетно 

понуђене програме прилагођене њиховим могућностима као и подстицање личног, 

професионалног и социјалног развоја ученика 
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Специфичан циљ Активности Носиоци 
Динамика 

реализације 

 

 

 

 

 

1. Појачана 

информисаност 

родитеља и ученика 

о врстама подршке 

коју школа пружа 

ученицима у учењу 

 

 

 

 

1.1.Упознати родитеље на 

родитељским састанцима и на 

Савету родитеља са радом 

тимова за пружање подршке 

ученицима у прилагођавању 

школском животу и  врстама 

подршке  ученицима у 

процесу учења  

Разредне старешине, 

чланови тимова за 

пружање подршке 

ученицима у 

прилагођавању 

школском животу, 

стручни сарадник 

Почетак школске           

године 

 

1.2. На часовима одељенског 

старешинства као и на 

састанку Ученичког 

парламента ученицима 

представити Тимове за 

пружање подршке ученицима 

и врсте подршке које им 

школа пружа 

Разредне старешине, 

учитељи, стручни 

сарадник 

Почетак школске           

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Посвећивање 

веће пажње 

промовисању 

здравих стилова 

живота и заштити 

човекове околине у 

циљу развијања 

еколошких 

вредности код 

ученика 

2.1. Појачати број еколошких 

акција у сарадњи са 

биолошко-еколошком 

секцијом и Тимом за заштиту 

животне средине, естетику и 

екологију школе 

Наставник биологије, 

учитељи, чланови 

Тима за заштиту 

животне средине, 

естетику и екологију 

школе 

Континуирано 

током школске 

године 

2.2. Оформити планинарску 

секцију и направити план рада 

секције за текућу школску 

годину 

Директор, наставник 

задужен за дату 

секцију 

 

Август, септембар 

2018. 

2.3. Успоставити сарадњу са 

планинарским клубом 

„Торник“ 

Директор, наставник 

задужен за дату 

секцију 

Август, септембар 

2018. 

2.4. У сарадњи са Домом 

здравља Чајетина 

организовати едукативна 

предавања о здравим 

стиловима живота  

Директор, разредне 

старешине, учитељи, 

стручни сарадник 

Током школске 

године 

2.5. Организовати акцију 

уређивања школског цветњака 

и сађења садница и 

обележавања Дана планете 

земље 

Наставник биологије, 

чланови Тима за 

заштиту животне 

средине, естетику и 

екологију школе, 

учитељи 

Март, април 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ученицима који показују 

додатна интересовања и 

способности пружити пуну 

подршку, пратити њихов 

развој и анализирати њихов 

успех током  школске године 

Учитељи, предметни 

наставници, стручни 

сарадник 

Континуирано 

током школске 

године 

3.2. Кроз посете и 

организацију научних, 

Предметни 

наставници, 

Континуирано 

током школске 
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3. Интензивирање  

рада са 

талентованим 

ученицима 

 

 

 

спортских и уметничких 

манифестација мотивисати 

даровите ученике да 

проширују своја знања и 

интересовања 

учитељи, директор, 

стручни сарадник 

године 

3.3. Проналажење бољих 

организационо – техничких 

решења за образовно-

васпитни рад са даровитом 

децом (у дневним припемама 

задатке прилагодити 

даровитој деци) 

Учитељи, предметни 

наставници, стручни 

сарадник 

Континуирано 

током школске 

године 

 

 

 

 

4. Мотивисање 

ученика за 

укљученост у 

ваннаставне 

активности и 

секције 

 

4.1. Појачати број 

ваннаставних активности и 

секција у складу са 

могућностима и ресурсима 

школе 

Предметни 

наставници, 

учитељи, директор 

До краја школске 

године 

4.2. Направити што 

разноврснији програм секција 

и презентовати га ученицима 

ради повећања мотивације за 

учешће у ваннаставним 

активностим  

Предметни 

наставници, учитељи 

На почетку 

школске године 

 

 

 

 

5. Развијање 

позитивне климе у 

школи и 

одржавање 

међусобне 

солидарности, 

толеранције и 

поштовања 

 

5.1. Организовати предавања 

и радионице на тему 

солидарности, 

дискриминације, поштовања 

различитости 

Одељењске 

старешине, 

наставници, стручни 

сарадник 

Током школске 

године 

5.2. Појачати активности и 

предавања која се односе на 

превазилажење конфликата и 

конструктивно решавање 

проблема 

Одељењске 

старешине, 

наставници, стручни 

сарадник 

Током школске 

године 

5.3. Организовати спортске и 

културне активности у циљу 

неговања толеранције, 

узајамног уважавања, сарадње 

и међусобног поштовања 

Предметни 

наставници, Тим за 

културне делатности, 

директор 

Током школске 

године 

 

 

 

6. Пружање 

адекватне помоћи 

ученицима при 

избору наставка 

школовања и што 

потпунијих 

информација о 

могућностима 

6.1. Ученицима пружити 

јасне, прецизне, релевантне и 

актуелне информације о 

могућностима даљег 

школовања путем 

презентација, плаката, 

брошура, програма и понуда 

средњих школа и других 

стручних информација у 

штампаном и електронском 

облику 

Разредне старешине, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

стручни сарадник 

Током школске 

године 
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даљег школовања 

програмом рада 

Тима за 

професионалну 

оријентацију 

6.2. Организовати 

информативне посете и 

сусрете са представницима из 

разних области у функцији 

унапређивања професионалне 

оријентације 

Директор,разредне 

старешине, Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

стручни сарадник 

Током школске 

године 

6.3. Пружати континуирану 

помоћ ученицима при 

самопроцењивању сопствених 

способности и интересовања 

Предметни 

наставници, стручни 

сарадник 

Током школске 

године 

 

Успостављајући процес самовредновања, школа успоставља процес сталног 

унапређивања образовно-васпитног рада у циљу обезбеђивања квалитета рада. 

 У овој школској години биће самовреднованае области  ЕТОС И РЕСУРСИ. 
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13. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ 
ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
 

 

13.1.  РЕСУРСИ – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ: 

Унапређивање квалитетаобразовно –васпитног рада  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

1. Унапредити квалитет наставе; 

2. Унапредити просторно-техничке услове за реализацију наставног процеса;  

3. Унапредити услове за реализацију наставе физичког васпитања и спортских 

активности; 

4. Побољшање здравствено-хигијенских услова у ИО Љубиш; 

5. Обезбедити услове за проширену делатност школе и посету старе учионице увести 

у програм ђачких екскурзија и посета Сирогојну. 

 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапредити 

квалитет наставе 

1.1. Обезбедити стручно 

заступљену наставу 

Директор Школска 2018-

2019. 

1.2. Омогућити реализацију 

стручног усавршавања наставника 

на основу потреба и личних 

планова наставника 

 Директор, предметни 

и разредни 

наставници, психолог 

Школска 2018-

2019. 

1.3. Обучити запослене да користе 

постојећа савремена наставна 

средства  

Наставници 

информатике 

Школска 2018-

2019. 

2.Унапредити 

просторно-техничке 

услове за 

реализацију 

наставног процеса 

2.1. Побољшати степен 

опремљености 

учионица(савременим) наставним 

средствима 

Руководиоци стручних 

већа, директор 

Школска 2018-

2019. 

2.2. Повећати степен 

искоришћености школског 

простора адаптацијом постојећих 

Руководиоци стручних 

већа, директор 

Почетак школске 

године 

3.Унапредити услове 

за реализацију 

наставе физичког 

васпитања и 

спортских 

активности 

3.1 Уређење фискултурне сале у 

ИО Љубиш  

Директор, наставник 

физичког васпитања 

Школска 2018-

2019. 

3.2. Опремање матичне школе и 

издвојених одељења потребним и 

потрошним материјалом за наставу 

физичког васпитања 

Директор, наставник 

физичког и 

руководиоци одељења 

Школска 2018-

2019. 

4.Побољшати 4.1. Вршити редовну контролу Руководилац ИО, Школска 2018-
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здравствено –

хигијенске услове у 

ИО Љубиш 

воде директор  2019. 

4.2. Повећати степен хигијене Директор Школска 2018-

2019. 

5. Обезбедити 

проширену 

делатност школе и 

посету старе 

учионице увести у 

програм ђачких 

екскурзија и посета 

Сирогојну 

5.1. Упознати се са законским 

могућностима, прибавити потребна 

документа и обезбедити потребне 

сагласности МПНТ, НВ, ШО и СР 

Директор, секретар, 

стручни сарадник и 

наставници 

Школска 2018-

2019. 

5.2. Прибављање елабората и 

бизнис плана 

Директор, секретар, 

стручни 

сарадник,наставник 

информатике, стручно 

лице за прављење 

бизнис плана 

Школска 2018-

2019. 

5.3. Медијска промоција, 

остваривање сарадње са 

туристичким агенцијама које 

изводе екскурзије и рекреативне 

наставе 

Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадник, тим за 

промоцију школе, 

наставници 

Школска 2018-

2019. 

 

13.2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – ПОТРЕБЕ И 

ПРИОРИТЕТИ 
 

Циљ: 

 Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада школе, као и годишњих 

планова наставника са потребама и условима рада школе. 

 

Специфични циљеви: 

1. Унапређење Годишњег плана рада школе;  

2. Остварени стандарди Годишњег плана рада и Школског програма. 

 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапређење 

Годишњег плана 

рада школе 

1.1. Упознавање наставника са 

садржајем и функцијом 

Годишњег плана рада школе и 

процесом његове израде 

Директор и стручни 

сарадник 

Август– септембар 

1.2. Упознавање наставника  

са садржајем и функцијом 

Школског развојног плана  

и процесом његове израде 

Актив за школско 

развојно планирање 

Август – септембар 

1.3. Усаглашавање Годишњег 

плана рада школе са Школским 

развојним планом 

Тим за израду 

Школског развојног 

плана и тим за израду 

Годишњег плана рада 

Август– септембар 
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школе 

1.4. Усклађивање планова рада 

стручних већа 

Тим за израду 

Годишњег плана рада 

школе 

Август– септембар 

1.5.Усклађивање планова рада 

стручних већа за област 

предмета 

Стручна већа за област 

предмета 

Август– септембар 

1.6.Усклађивање 

индивидуалних планова рада 

одељењских старешина 

Одељењске старешине 

свих разреда 

Август– септембар 

1.7. Усклађивање планова 

предметних наставника са 

реализацијом тематског дана 

Предметни наставници Август– септембар 

1.8.Усклађивање планова рада 

секција  

Вође секција Август– септембар 

2. Остварени 

стандарди 

Годишњег плана 

рада и Школског 

програма 

2.1. Повећање броја запослених 

укључених у израду и 

реализацију Школског програма 

и Годишњег плана рада школе  

Директор, наставници Август– септембар 

2.2. Планирање провере 

остварености образовних 

стандарда у годишњим 

плановима рада наставника 

Предметни наставници Август– септембар 

2.3. Већа корелација у настави 

кроз реализацију часова са 

неким од колега (посета 

ученика четвртог разреда 

часовима наставних предмета у 

петом разреду) 

Предметни наставници, 

учитељи 

Током школске године 

 

13.3. ЕТОС – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 
 

ЦИЉ: 

Остваривање подстицајне атмосфере за рад у школи заједничким ангажовањем свих актера 

укључених у рад школе. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

1. Промоција постигнутих резултата ученика;  

2. Разрађивање поступака прилагођавања на нову школску средину за новопридошле 

ученике и наставнике; 

3. Подизање нивоа међуљудских односа унутар школе (наставно особље, ваннаставно 

особље, ученици, Савет родитеља и Школски одбор). 
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СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Промоција 

постигнутих 

резултата ученика 

1.1. Учествовање ученика у 

ваннаставним активностима, 

приредбама, као и у различитим 

облицима такмичења 

Вође секција Током школске 

године 

1.2. Изложба радова ученика 

унутар школе и на другим јавним 

местима 

Предметни 

наставници, учитељи 

Током школске 

године 

1.3. Учествовање на конкурсима, 

манифестацијама, спортским 

сусретима 

Предметни 

наставници, учитељи 

Током школске 

године 

1.4. Редовно ажурирање школског 

сајта 

Наставници 

информатике и 

предметни наставници 

Током школске 

године 

1.5. Сарадња са локалним и 

државним медијима 

Директор школе и тим 

за школски маркетниг 

Током школске 

године 

1.6. Стално излагање радова и 

учествовање ученика са посебним 

потребама у слободним 

активностима 

Психолог, предметни 

наставници, 

руководици секција 

Током школске 

године 

2. Разрађивање 

поступака 

прилагођавања на 

нову школску 

средину за 

новопридошле 

ученике и 

наставнике 

2.1. Постепено увођење и 

упознавање новопридошлог 

ученика у ново одељење уз 

константну подршку разредног 

старешине 

Одељењске старешине 

, ученици одељења 

Током школске 

године 

2.2. Сарадња са школским 

психологом 

Психолог Током школске 

године 

2.3. Сарадња са свим запосленима 

у школи (наставницима, помоћним 

радницима) 

Сви запослени у 

школи 

Током школске 

године 

2.4. Постепено прилагођавање 

новопридошлог ученика 

укључивањем у рад ваннаставних 

активности (секција) 

Вође секција Током школске 

године 

2.5. Израда Протокола за 

упознавање новопридошлог 

наставника са новом школском 

средином 

Директор школе, 

секретар, школски 

психолог, тим 

наставника 

Током школске 

године 

3. Подизање нивоа 

међуљудских односа 

унутар школе 

3.1. Организовање излета, 

тематских дружења, стручних 

трибина, радних акција 

Директор школе, 

представници 

Ученичког парламента 

Током школске 

године 

3.2. Промовисање добрих 

међуљудских односа кроз писање и 

објављивање чланака 

Представник 

синдиката, наставници 

Током школске 

године 
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13.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ:  

Подстицање позитивног става ученика према школи као и унапређење личног и 

социјалног развоја кроз организован начин пружања помоћи и подршке. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Непрестано усавршавање наставника, стручних сарадника и ученика из области 

подршке ученицима;  

2. Подстицање позитивног социјално-емоционалног развоја ученика; 

3. Промовисање здравих стилова живота и заштите човекове околине и одрживог 

развоја; 

4. Развијање и подстицање ваннаставних и слободних активности, као и доступност 

расположивих ресурса ван наставе;  

5. Развијање свести о толеранцији и прихватању различитости у социјалном миљеу; 

6. Унапређење рада школских секција, разноврснија понуда секција; 

7. Унапређена подршка ученицима у процесу учења, као и у прилагођавању ученика 

школском животу; 

8. Едуковати родитеље у вези са питањима одрастања и васпитања деце; 

9. Благовремено информисање наставника и ученика. 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Непрестанп усаврщаваое 

наставника, струшних сарадника и 

ушеника из пбласти ппдрщке 

ушеницима 

1.1. Обука наставника, 

струшнпг сарадника и ушеника  

за примену  стешених знаоа са 

семинара 

Тим за струшнп 

усаврщаваое, 

директпр 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

1.2. Примери дпбре праксе 

(ппсета шаспвима кплега 

унутар щкпле и ван щкпле, 

струшне расправе п 

преднпстима и недпстацима 

разлишитих метпда рада) 

Брпј ппсете кплега 

шаспвима, брпј 

шаспвима у кпјима 

су примеоена 

знаоа са семинара 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

2. Ппдстицаое ппзитивнпг 

спцијалнп-емпципналнпг развпја 

ушеника 

2.1. Путем радипница, 

индивидуалнпг и групнпг рада 

пснажити ненасилну 

кпмуникацију крпз 

кпнструктивнп рещаваое 

сукпба, критишкп мищљеое, 

решник псећаоа, ппзитивну 

Одељеоске 

старещине, 

психплпг 

Тпкпм щкплске 

гпдине 
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дисциплину 

2.2. Реализација предаваоа на 

нивпу щкплеу циљу 

превенције спцијалнп 

неппжељних пблика 

ппнащаоа (злпупптребе 

психпактивних супстанци, 

малплетнишке 

делинквенције...) 

Одељеоске 

старещине, 

психплпг, 

предаваши ван 

щкпле 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

2.3. Израда едукативнпг 

материјала на тему спцијалних 

вещтина (панпи, сајт щкпле) 

Одељеоске 

старещине, 

психплпг, 

наставници 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

3.  Прпмпвисаое здравих стилпва 

живпта и защтите шпвекпве 

пкплине и пдрживпг развпја; 

 

3.1. Фпрмираое тима Директпр Август, 2019. 

3.2. Израда плана активнпсти Чланпви тима Тпкпм щкплске 

гпдине 

3.3. Реализација 

међунарпднпг прпграма „Екп 

щкпла“ 

Чланпви тима Тпкпм щкплске 

гпдине 

3.4. Реализација прпграма 

„Ппкренимп нащу децу“ 

Сви наставници Тпкпм щкплске 

гпдине 

3.5. Ушещће у прпјекту 

„Здравкп“ 

Сви наставници Тпкпм щкплске 

гпдине 

3.6. Организпваое и 

ушествпваое у екплпщким 

акцијама, екп квизпвима... 

Чланпви тима Тпкпм щкплске 

гпдине 

4. Развијаое и ппдстицаое 

ваннаставних и слпбпдних 

активнпсти, кап и дпступнпст 

распплпживих ресурса ван 

наставе 

4.1.Организација излета и 

екскурзија, активнпсти 

забавнпг карактера, музишких 

сусрета, квизпва, сппртских 

такмишеоа, коижевних 

вешери, излпжби и других 

активнпсти 

Наставници, 

ушеници 

директпр, Савет 

рпдитеља 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

4.2. Прпщирити пбласт рада 

щкплске библиптеке: 

направити електрпнску базу 

коига, фпрмирати клуб 

„Љубитеља коига“ , 

псппспбити минимум два 

шлана клуба за рад у 

библиптеци 

Библиптекар 

щкпле 

Тпкпм щкплске 

гпдине 
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5. Развијаое свести п тплеранцији 

и прихватаоу разлишитпсти у 

спцијалнпм миљеу 

5.1. Негпваое и реализација 

щкплских акција (прикупљаое 

ппмпћи за ушенике из 

псетљивих група-акција Сви 

смп једнаки) ; пствариваое 

сарадое са Црвеним крстпм у 

Чајетини заједнишким 

активнпстима 

Ушенишки 

парламент, 

пдељеоске 

старещине 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

6. Унапређен рад щкплских 

секција, разнпврснија ппнуда 

секција 

6.1. Укљушиваое већег брпја 

ушеника у рад секција према 

пптребама, интереспваоима и 

индивидуалним 

сппспбнпстима 

Предметни 

наставници 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

6.2. Ппдстицати и усмеравати 

креативнпст ушеника, 

пткривати оихпве склпнпсти и 

таленте 

Предметни 

наставници 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

6.3. Разнпврснија ппнуда 

секција схпднп мпгућнпстима 

щкпле, псавремеоен прпграм 

рада секција заснпван на 

примерима дпбре праксе, на 

прпушаваоу струшне 

литературе кап и на 

интереспваоима ушеника 

Предметни 

наставници 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

 

 

7. Унапређена ппдрщка 

ушеницима у прпцесу ушеоа, кап и 

у прилагпђаваоу ушеника 

щкплскпм живпту 

7.1. Фпрмираое Тима за 

ппдрщку ушеницима у прпцесу 

ушеоа (дппуна прпграма) 

Директпр 

шланпви тима 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

7.2.Организпваое врщоашке 

ппмпћи у ушеоу на нивпу 

пдељеоа 

Директпр 

шланпви тима, 

струшни сарадник 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

7.3.Радипнпце за ушенике: 

Технике успещнпг ушеоа 

Струшни сарадник Тпкпм щкплске 

гпдине 

8. Едукпвати рпдитеље у вези са 

питаоима пдрастаоа и васпитаоа 

деце 

8.1. Израда анкете Директпр и 

психплпг щкпле 

Тпкпм щкплске 

гпдине 
8.2. Избпр тема за предаваоа 

и трибине на пснпву 

интереспваоа рпдитеља 

8.3. Реализација предаваоа и 

трибина 

9. Благпвременп инфпрмисаое 

наставника и ушеника 

9.1. Ппбпљщати прптпк и 

дпступнпст инфпрмација свим 

заппсленима и ђацима, какп у 

матишнпј щкпли, такп и у 

издвпјеним пдељеоима 

Сви заппслени Тпкпм щкплске 

гпдине 
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9.2. Објективни извещтај п 

атмпсфери и међуљудским 

пднпсима у щкпли 

 

 

13.5. НАСТАВА И УЧЕЊЕ – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ: 

Рад на унапређењу квалитета рада школе подизањем квалитета стицања знања на 

часу и постизањем поступности у вредновању ученичких знања 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Ученици се упућују да повезују и примењују стечена знања;  

2. Ученици су заинтересовани за лични напредак; 

3. Наставници имају личну евиденцију за сваког ученика са препорукама за даље 

напредовање;  

4. Примена савремених метода, техника и облика рада;  

5. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика и ствара 

подстицајну атмосферу за рад на часу;  

6. Добра комуникација и сарадња међу ученицима;  

7. Међупредметна корелација   

 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Ученици се 

упућују да 

повезују и 

примењују 

стечена знања 

 

1.1. Примена различитих и 

савремених метода, облика 

рада и наставних средстава. 

 

Сви ученици и 

предметни наставници, 

психолог 

 

Континуирано 

1.2. Интезивирање практичне 

наставе и подстицање 

истраживачког духа код 

ученика 

1.3. Коришћење различитих 

извора информација 

2. Ученици су 

заинтересовани за 

лични напредак 

2.1. Мотивисање ученика за 

лични напредак 

 

Сви ученици и и 

предметни наставници 

 

Континуирано 

2.2. Примена различитих 

инструмената за оцењивање 

ученика 

2.3. Индивидуализовани 

приступ ученицима у циљу 

уважавања њихових 

склоности и способности 
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2.4. Постављање  реалних 

циљева – краткорочни и 

дугорочни 

2.5. Схватање значаја учења 

за лични напредак и 

развијање унутрашње 

мотивације ученика 

2.6. Упућивање ученика на 

самоевалуацију  и 

самооцењивање свог рада 

3. Наставници имају 

личну евиденцију 

за сваког ученика 

са препорукама за 

даље напредовање 

 

3.1. Уредно вођење 

евиденције о активностима 

сваког ученика за све облике 

рада 

 

Предметни наставници 

 

Континуирано 

3.2. Редовно упознавање 

ученика и родитеља о нивоу 

и квалитету напредовања 

3.3. Јасно постављање 

задатака који се односе на 

напредовање ученика 

3.4. Периодичне евалуације 

наредовања ученика 

4. Примена 

савремених 

метода, техника и 

облика рада 

 

4.1. Примена нових знања са 

семинара и размена 

искустава 

 

Предметни наставници 

 

Континуирано 

4.2. Примена савремених 

наставних средстава и 

препорука из стручне 

литературе 

4.3. Коришћење примера 

добре праксе 

4.4. Амбијентално учење и 

тематски дани (најмање два 

пута годишње) 

4.5. Коришћење различитих 

извора знања 

5. Наставник 

користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика и ствара 

подстицајну 

атмосферу за рад 

на часу 

 

5.1. Коришћење 

информационих технологија 

и различитих извора знања 

 

Сви ученици и 

предметни наставници 

 

 

 

Континуирано 

5.2. Презентовање 

различитих стилова учења  и 

активирање ученика кроз 

примену различитих техника 

учења 

5.3. Постављање различитих 

захтева пред ученике од 

основног до напредног нивоа 
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5.4. Индивидуализовање 

наставе како би се ученицима 

омогућило да постижу успех 

5.5. Консултовање стручних 

служби и стручњака ван 

установе у вези рада са 

децом са посебним 

потребама 

5.6. Већи агажман родитеља 

у наставним и ваннаставним 

активностима – радионице, 

пројекти, акције 

5.7. Наставник испољава 

емпатичан однос према 

ученицима, похваљује и 

награђује ученике 

6. Добра 

комуникација и 

сарадња међу 

ученицима 

 

6.1. Организовање већег 

броја часова групног рада 

Сви ученици и 

предметни наставници 

Континуирано 

6.2. Организовање већег 

броја часова рада у пару 

6.3. Дискусија о тимском 

раду 

6.4. Заједнички домаћи 

задаци истраживачког 

карактера 

6.5. Заједничке акције- 

излети, еколошке акције, 

помоћ старима… 

7. Међупредметна 

корелација 

 

7.1. Планирање 

међупредметне корелације 

Сви ученици и 

предметни наставници 

У августу, 

континуирано 

7.2. Разматрати тематско 

повезивање на нивоу 

стручних већа 

7.3.  Планирати и 

организовати тематске 

дане/недеље 

 

 

 

13.6. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ:  

Унапређење образовних постигнућа ученика 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво 

2. Синхронизовање планова рада и начина рада предметних наставника;  

3. Координисање радом у разредној и предметној настави; 

4. Мотивисање ученика и наставника; 

5. Појачани припремни рад за завршне испите 

6. Стручно усавршавање наставног особља ради побољшања компетенција. 

 

СПЕЦИФИЧАН 

ЦИЉ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Подизање 

образовних 

постигнућа на виши 

ниво 

1.1. Организовање часова 

допунске, додатне наставе, 

секција и припремне наставе 

за такмичења по 

предвиђеном плану 

Наставници Током школске 

2018/20189. Године 

1.2. Вођење евиденције о 

постигнућима ученика на 

додатној и допунској настави 

као и информисање родитеља 

о постигнућима ученика 

Наставници Током школске 

2018/2019. Године 

1.3. Анализа иницијалних и 

завршних тестова у свим 

разредима 

Наставници По завршетку 

тестирања 

1.4. Коришћење разноврсних 

облика и метода рада 

Наставници Током школске 

2018/2019. Године 

1.5. Проналажење бољих 

организационо-техничких 

решења за образовно-

васпитни рад са даровитом 

децом 

Наставници Током школске 

2018/2019. Године 

1.6. Омогућити ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању да 

остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним 

могућностима ученика 

/прилагођеним образовним 

стандардима 

Сви наставници, 

стручни сарадник 

Током школске 

2018/2019. Године 

1.7. У припремама за часове 

наводити очекивана 

постигнућа ученика који су 

обухваћени ИОПо 

Наставници Током школске 

2018/2019. Године 

2. Синхронизовање 

планова рада и 

начина рада 

предметних 

2.1. Усклађивање 

оперативних планова рада на 

нивоу стручних већа 

Предметни наставници, 

учитељи 

Август 

2.2. Израда јединствених Предметни наставници Током школске 



136/140 

наставника тестова за проверу 

остварености стандарда 

српског језика, 

математике и учитељи 

године, за сваку 

наставну тему 

3. Координисање 

радом у разредној и 

предметној настави 

3.1. Упознавање ученика са 

предметном наставом 

Сви наставници, 

стручни сарадник 

Континуирано у току 

школске године, 

минимум по једном у 

сваком полугодишту 

3.2. Сарадња наставника 

разредне наставе и 

предметних наставника у 

циљу адаптације ученика на 

предметну наставу 

Сви наставници, 

стручни сарадник 

Током школске године 

4. Мотивисање 

ученика и наставника 

4.1. Промоција успеха 

појединаца и успеха школе у 

целини на предметним, 

уметничким и спортским 

такмичењима 

Сви учесници у 

образовно-васпитном 

процесу 

Током школске године 

4.2. Осмишљавање и 

организовање активности на 

нивоу школе, општине, 

региона чији ће носилац бити 

наша школа 

Сви учесници у 

образовно-васпитном 

процесу 

Током школске године 

4.3. Промоција талентованих 

ученика у локалној заједници 

(стипендије, награде, медији) 

Сви учесници у 

образовно-васпитном 

процесу 

Током школске године 

5. Појачани 

припремни рад за 

завршне испите 

5.1. Израда плана припреме 

ученика за завршне испите и 

реализација часова 

Предметни наставници Друго полугодиште 

осмог разреда 

5.2. Анализа резултата на 

пробном завршном испиту 

(од школске 

2016/2017.године  

примењује се анализа 

пробног испита) 

Предметни наставници Април/мај 

5.3. Утврђивање 

приоритетних области на 

којима су показани најнижи 

нивои постигнућа 

Стручна већа Август  

6. Стручно 

усавршавање 

наставног особља 

ради побољшања 

компетенција 

6.1. Договор око 

усавршавања компетенција 

на нивоу стручних већа 

Сви наставници, 

стручни сарадник 

Почетак школске 

Године 

6.2.Израда плана стручног 

усавршавања наставника 

Директор, сви 

наставници, стручни 

сарадник 

Почетак школске 

Године 

6.3.  Реализација плана 

стручног усавршавања 

Сви наставници, 

стручни сарадник 

Током школске 

Године 
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13.6. OРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ – ПОТРЕБЕ И 

ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ:  

Подизање нивоа квалитета рада школе кроз укључивање што већег броја актера у 

планирање, реализацију, праћење вредновања и самовредновања ефеката рада. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Успостављање механизма за праћење и унапређење рада школе 

2. Образовно-васпитни рад унапредити ослањајући се на извештај о остварености 

стандарда образовних постигнућа ученика 

3. Сарадња са Саветом родитеља 

4. Перманентно учешће запослених у животу и раду школе 

5. Задужења запослених равномерно расподелити, узимајући у обзир њихове 

компетенције и интересовања 

6. Примена интерног система награђивања наставника за постигнуте резултате 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Успостављање 

механизма за праћење и 

унапређење квалитета 

рада школе 

1.1. Усавршавање 

професионалних знања и 

компентенција руководиоца 

(полагања испита за 

лиценцу, посећивање 

семинара у области 

руковођења) 

Директор Током школске 

године 

1.2. Подстицање 

ефикасности и ефективности 

рада сваког запосленог у 

циљу унапређења наставе 

(редовно праћење и 

евидентирање остварености 

планова тимова, актива и 

већа, квартално извештавање 

о успеху и владању ученика 

на основу јединственог 

обрасца, евалуација 

извештаја о реализацији и 

ефектима допунске наставе 

Директор,заменик 

директора и психолог 

школе 

Током школске 

године 

1.3. Организација сарадње са 

појединим организацијама  и 

удружењима локалне 

самоуправе 

Директор, стручни 

сарадник 

Током школске 

године 
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2. Образовно-васпитни 

рад унапредити 

ослањајући се на 

извештај о остварености 

стандарда образовних 

постигнућа ученика 

2.1. Континуирана анализа 

успеха ученика 

Тим за образовна 

постигнућа 

Током школске 

године 

2.2. Анализа степена 

остварености стандарда 

постигнућа ученика(анализа 

иницијалног теста на 

почетку школске године, 

интерно тестирање ученика 

током школске године, 

праћење ефеката рада 

допунске и додатне наставе 

Одељењске 

старешине, психолог, 

наставници 

Током школске 

године 

2.3. Прављење извештаја о 

постигнућима 

Тим за подршку 

ученицима 

Током школске 

године 

3. Сарадња са Саветом 

родитеља у функцији 

развоја школе 

3.1. Анимирање родитеља за 

укључивање у побољшање 

материјално-техничких 

услова школе 

Директор Током школске 

године 

3.2. Организација 

хуманитарних и 

волонтерских активности 

Ученички парламент, 

наставници 

Током школске 

године 

3.3. Организовање трибина 

за едукацију родитеља  за 

њихово веће  учешће  у 

животу и раду школе 

Одељењске старешине Током школске 

године 

3.4. Уважавање предлога 

Савета родитеља у процесу 

доношења одлука које 

унапређују рад школе 

Директор Током школске 

године 

3.5. Учешће родитеља у Дану 

отворених врата (посете 

часовима у циљу бољег  

увида родитеља  у резултате 

рада наставника и ученика) 

Одељењске 

старешине,психолог 

школе, директор 

Током школске 

године 

4. Перманентно учешће 

запослених у животу и 

раду школе 

4.1. Организовање 

образовних активности и 

активности забавног 

карактера(организовање 

квизова, интерних 

такмичења, трибина и 

радионица на различите теме 

у циљу психо-физичког 

развоја ученика) 

Ученички парламент, 

наставници 

Током школске 

године 

4.2. Иновирање садржаја и 

начина извођења наставе 

Наставници 

 

Током школске 

године 

4.3. Иницирање иновација и 

отвореност за промене 

Наставници 

 

Током школске 

године 
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5. Задужења запослених 

равномерно расподелити, 

узимајући у обзир њихове 

компетенције и 

интересовања 

5.1. Упућивање запослених 

на семинаре који ће 

допринети квалитетнијем 

учешћу у раду тимова 

Директор Током школске 

године 

5.2. Учешће у семинарима у 

складу са интересовањима 

запослених 

Наставници, психолог Током школске 

године 

6. Примена интерног 

система награђивања 

наставника за постигнуте 

резултате 

6.1. Награђивање запослених 

у складу са финансијским 

могућностима школе 

(финансијски план школе, 

спонзорства) 

Директор Током школске 

године 

6.2. Предлагање запослених 

за награду у складу са 

Правилником 

Директор, наставници 

и остали запослени 

На крају школске 

године 

 

Остваривање планираних активности у оквиру ШРП Актив ће пратити кроз табелу  

у коју ће уписивати реализоване активности. Извештај о своме раду руководилац Актива 

подноси директору школе два пута годишње: на крају првог и на крају другог 

полугодишта. 
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Годишњи програм рада школе разматран је и усвојен на седници Школског 

одбора од 14.9.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ШКОЛСКИ ОДБОР 
 За ОШ „Саво Јовановић 

Сирогојно“ 

Преседник  Директор 

   

  Снежана Мићовић 

 


