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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 (2019/2020.) годину заснован је 

на следећим законским и подзаконским актима: 

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

88/17,27/18,10/19);  

 Закон о основном образовању и васпитању(Сл.гл.РС 55/13,27/18); 

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

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. годину (Просветни гласник бр 5/19,13/19); 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник РС“,бр.10/2019) 

 Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину 

 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 34/19); 

 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 15/18,18/18,1/19) 

 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 поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског 

понашања и вређања угледа,части и достојанства личности (Сл.гл.РС 65/18) 

 Правилник о садржају и начину вођења и издавања јавних исправа у основној школи 

(Сл.гл.РС 66/18,37/19) 

 Правилник о организации наставе у природи и екскурзијама у основној школи 

(Сл.гл.РС 30/19); 

 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 

–11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17,13/18) 

 Правилник о ближим упуствима за утврђивањае права на индивидуални образовни 

план,његова примена и вредновање (Сл.гл.РС 76/10,74/18); 

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

42/93);  
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 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); 

 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. 12/18,5/19); 

 Правилник о наставном програму за   шести  разред основног образовања и васпитања 

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

 Правилник о програму наставе и учења за други разред (Сл.гл. РС 3/19) 

 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред (Сл. Гл –Пр.преглед 5/19) 

 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 15/18,18/18,3/19) 

 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; 

 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 Статут школе 

 Статут школе 

 Конвенција о правима детета; 

 Основе програма рада Наставничког већа; 
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 Теоријски модел основа програма рада стручних актива; 

 Основе програма рада одељењских старешина; 

 Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања. 

 Школски развојни план 2017-2022 

 Акциони планови за унапређење вреднованих кључних области у претходним 

школским годинама;  

 

 

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, односно 

плану наставе и учења  и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада; 
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 да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци 

остваривања наставног плана и 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; 

  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.  

 Школа ће се у наредном периоду трудити да  уз подршку родитеља оствари 

оснивање ђачке задруге како би у локалној заједници била препозната као 

школа која развија код ученика предузетничке компетенције , односно смисао 

за иницијативу као и способност  да ученик адекватно представи своје вештине и 

способности.  

 Школа ће такође развијати и остале компетеније код ученика (комуникације , 

брига о здрављу , рад са подацима и информацијама , целоживотно учење, 

дигиталну компетенцију, решавање проблема, еколошку и естетску 

компетенцију, вештину сарадње и живот у демократском друштву) , односно све 

компетенције које припремају ученика за живот. 

  да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању 

програма бити на вишем  нивоу; 

 да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја уз коришћење интерактивних метода рада 

 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 Сирогојно 

Телефони: 031/3802002 и 3802059 

Факс: 031/3802002 

Email: ossirogojnoco@ptt.rs 

Сајт: ossirogojno.edu.rs 

 

 

 

 

 

mailto:ossirogojnoco@ptt.rs
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Школска зграда располаже са: 

Ресурси Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионице опште намене 5 175 m
2 3 

Специјализоване учионице 2 135 m
2 4 

Библиотека 1 48 m
2 3 

Учионица за физичко васпитање 1 45 m
2 2 

Простор дечјег вртића 2 60 m
2 5 

Учионица – Музејска поставка 1 45 m
2 4 

Наставничка канцеларија 1 50 m
2 4 

Канцеларија рачуновође и секретара 1 18 m
2 3 

Канцеларија директора 1 10 m
2 4 

Кухиња и трпезарија 1 80 m
2 3 

Гаража 1 50 m
2 4 

Котларница 1 50 m
2 4 

Спортски терен 1 1200 m
2 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. 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 

Преносиви рачунар 10 

Штампач 4 

Фото-апарат 1 

Пројектор 1 

CD плејер 3 

DVD 1 

VHS камера 1 

Телевизор 2 

 

 

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 

3.2.1. ИО Љубиш 

 

Адреса школе: 31209Љубиш 

Телефон:031/3801-007 

 

Ресурс Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионице опште намене 5 208 m
2 3 

Специјализоване учионице 1 46 m
2 3 

Библиотека 1 30m
2 3 

Фискултурна сала 1 162 m
2 2 

Наставничка канцеларија 1 18 m
2 3 

Кухиња 1 12 m
2 2 

Трпезарија 1 49 m
2 2 

Котларница 1 9 m
2 3 

Спортски терен 1 1000 m
2 4 
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 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 ). Једна учионица је специјализована за информатику и 

техничко образовање. Опремљена 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, четири 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. 

 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. 

 

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 
Пројектор 1 

Дигитални фотоапарат 1 
CD плејер 1 

DVD 1 
Телевизор 1 

 

 

3.2.2. ИО Рожанство 

Адреса школе:  31208 Рожанство 

Телефон: 031/835129 

 

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

дотрајалих делова крова. 

 

Ресурс Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионица опште намене 2 60 m
2 3 

Наставничка канцеларија 1 10 m
2 2 

Кухиња 1 5m
2 4 

Хол, трпезарија 1 50m
2 4 

Спортски терен 1 250 m
2 5 
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 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. 

 

Додатна ИТ и мултимедијална опрема 

Преносиви рачунар 1 
Ласерски штампач 1 

DVD плејер 1 
Телевизор 1 

 

 

3.2.3. ИО Жељине 

Адреса школе:  31207 Сирогојно 

Тел: 031/3802 310 

 

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

поседује ADSL везу са интернетом.  

 

Ресурс Укупан број Површина Стање (1-5) 

Учионица опште намене 1 50 m
2 3 

Наставничка канцеларија 1 10 m
2 2 

Купатило 1 4 m
2 4 

Ходник 1 10 m
2 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. 
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Додатна ИТ и мултимедијална опрема 

Преносиви рачунар 1 
Ласерски штампач 1 

DVD плејер 1 
Телевизор 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: 

 

Опремљеност школе наставним средствима 

Наставни предмет Опремљеност у % 

Српски језик 60 

Енглески језик 40 

Руски језик 40 

Математика 40 

Историја  60 

Географија 70 

Физика 60 

Хемија 60 

Биологија 70 

Информатика 80 

Музичка култура 50 

Ликовна култура  40 

Физичко васпитање  65 

Укупно: 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 корисника  Дневног центра 

,, Зрачак“, 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. 



 
 

13/177 

3.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДА 
 

Време Место Начин Носиоци 

У току 

2019/20.године 

Школа у Сирогојну Реконструкција школе Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2019/20.године 

Школа у Сирогојну Изградња фискултурне 

сале 

Канцеларија за јавна 

улагања 

У току 

2019/20.године 

Школа у Љубишу Реконструкција крова 

фискултурне сале 

Буџет локалне 

заједнице 

У току 

2019/20.године 

Школа у Сирогојну Набавка школског 

намештаја  

Буџет локалне 

заједнице 

 

ПЛАН НАБАВКЕ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА  

Време Наставно средство 

 

 

 

У току другог 

полугодишта 

школске 

2019/20.године 

 

За стручно веће разредне наставе: ЦД плејер, рачунар, лопте, 

зидни постери 

За стручно веће друштвено-језичких наука: 

 ЦД плејер 

За стручно веће природно-математичких наука: 

 Жичани модели геометријских тела; 

 Модел квадрирања бинома; 

 Филтер папир у табацима; 

 Физичко-географска карта света; 

 Физичко-географска карта Африке; 

 Интерактивна табла 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

4.1. НАСТАВНИ КАДАР 

Име и презиме Врста стр. спреме 
Предмети који 

предаје 

Год. 

рад. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажовања  

у школи 

% 

ангажовања  

у  другој 

школи 

Милеса 

Чугуровић 

Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди  23 Да 100 / 

Милина Ковчић 
Наставник разредне 

наставе 
Млађи разреди 37 Да 100 / 

Наташа 

Стаматовић 

 

 Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 12 Не 100 / 

 Нада 

Јоксимовић  

Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди  17 Да 100 / 

Јелена Лазић  
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 13 Не 100 / 

Даница Дедовић  Наставник разредне Млађи разреди 22 Да 100 / 
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наставе 

Драган Лазић 
Професор разредне 

наставе 
Млађи разреди 31 Да 100 / 

Владан 

Цицварић  

Професор разредне 

наставе 

Енглески језик-млађи 

разреди  
13 Да 40 60 

Маријана 

Мутавџић  

Професор српског 

језика 

Српски језик  

Грађанско васпитање 
11 Да 

94.44 

5 
/ 

Љиљана 

Павловић 
Наставник биологије Биологија    4 Не 40 20 

Ана Николић Наставник биологије 

Биологија    

Чувари природе 

Домаћинство 

5 Не 

40 

10 

5 

40 

Мијаило 

Стаматовић  

Наствник техничког  

образовања 

ТИО 

ТиТ 

Информатика и 

рачунарство 

40 Да 

20 

60 

20 

/ 

Марија Цветић  
Професор разредне 

наставе 

Математика  

Енглески језик- млађи 

разред 

9 Не 
88,89 

10 
/ 

Бранка Турудић  
Професор 

географије 

Географија  

Грађанско васпитање 
17 Да 

70 

25 
/ 

Радомир Панић Мастер историчар 

Историја 

Свакодневни живот у 

прошлости 

1 Да 
70 

5 
20 

Дарко 

Василијевић  

Професор физичког 

васпитања  

Физичко васпитање 

Физичко и здравств 

Изабрани спорт 

ОФА 

13 Да 

10 

70 

10 

10 

/ 

Драган Панић  
Професор физичког 

васпитања 

Физичко васпитање 

ОФА 
10 Не 

10 

10 
75 

Славица Росић  
Наставник разредне 

наставе 

Математика  

 
18 Не 

88,89 

 
/ 

Јелена 

Лазаревић 

 

Професор разредне 

наставе 
Руски језик  15 Да 88,89 / 

Милена 

Јоксимовић  

Дипломирани 

хемичар 
Хемија  27 Да 40 70 

Ивана 

Тодоровић 

Дипломирани 

инжењер саобраћаја 

Физика 

Информатика и 

рачунарство 

3 Не  
60 

20 
/ 

Ивана Жунић  

Професор српског 

језика 

 

Српски језик  

 
12 Да 

94,44 

 
/ 

Нада Ђорђевић  
Професор енглеског 

језика 

Енглески језик- 

старији и млађи 

разреди 

11 Да 108,89 / 

Александра 

Ђокић 

Професор разредне 

наставе 
Музичка култура 2 Не                50 / 

Анастасија 

Богдановић  

Мастер професор 

ликовне културе             
Ликовна култура 6 Не 25 75 

Александра 

Костић  

Мастер професор 

ликовне културе             
Ликовна култура 4 Не 25 48,32 

Михајло Ђокић Свештеник Верска настава 2 Не 15 25 

Зоран Тодић  Дипломирани теолог Верска настава 11 Не 30 20 



 
 

15/177 

 

У току школске 2019/2020. наставник историје је у својству приправника и одређен му је 

ментор. За два наставника (Ивану Тодоровић и Марију Суботић) вршиће се провера 

савладаности програма  (одбрана часа) за полагање  испита за лиценцу. 

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и 

презиме 
Врста стр. Спреме 

Послови које 

обавља 

Год. 

Рад. 

Стажа 

Лиценца 

% 

ангажовања  

у школи 

% 

ангажовања  

у  другој школи 

Снежана 

Мићовић 

Професор разредне 

наставе 
Директор 18 Да 100 / 

Ивана  

Тодоровић 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја 

Помоћник 

директора 
3 Не 20 / 

Јелена 

Шкодрић 
Дипломирани психолог Стручни сарадник 13 да 50 50 

Марија  

Суботић 
Дипломирани психолог Стручни сарадник   2 Не 50 50 

Милорад 

Кнежевић  
Дипломирани правник Секретар школе 29 Да 50 50 

Александра 

Ђокић 

 

Професор разредне 

наставе 
Библиотекар 2 Не 50 / 

Љиљана 

Нешовић 
Економски техничар 

 

Рачуноводствени 

радник 

Помоћни радник 

19 Не 
50 

50 
/ 

Дејан 

Ћурдић  
3.степен стручне спреме Домар  8 Да 100 / 

Светлана 

Павловић  
Основно Помоћни радник 5 Да 80 / 

Мица 

Бјеличић  
4.ССС Домар 19 Да 100 / 

Миланка 

Стопић  
Основно Помоћни радник 34 Да 100 / 

Милисав 

Бјеличић  
Основно Помоћни радник 34 Да 80 / 

Миљка 

Стаматовић  
Основно Помоћни радник 31 Да 100 / 

Миломирка 

Марковић  

3.степен угоститељске-

кувар 

Куварица 

Помоћни радник 
12 Да 

70 

30 
/ 

Радоје 

Чубрак  
Основно Помоћни радник 23 Да 100 / 

Душан 

Новаковић  
Основно  Помоћни радник 19 Да 100 / 
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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 

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 

2019/2020. 104 

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 

28 / 7 / 

5.1.3. Бројно стање ученика матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 
   

1. ½ 1 
   

2. ½ 5 
   

3. ½ 5 
   

4. ½ 8 
   

5. 1 7 
   

6. 1 14 
   

7. 1 10 
   

8. 1 13 
   

УКУПНО: 6 63 
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                     Напомене: 

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

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

 Једна ученица четвртог разреда похађа наставу по ИОП-у 1 

 Комбиновано одељење првог и трећег разреда. 

 Комбиновано одељење другог и четвртог разреда 

 

Припремни предшколски програм у 2019/2020. години похађа 5 ученика са којима ради 

васпитач у организацији ПУ из Чајетине. 

 

5.1.4. Бројно стање ученика издвојена одељења 

Разред ИО Љубиш Број деце/ученика 

Предшколци 1/3 3 

1. ½ 1 

2. ½ 2 

3. 1/3 3 

4. 1/3 3 

5. 1 2 

6. 1 2 

7. 1 4 

8. 1 5 

УКУПНО: 6 22 

 

Напомене: 

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

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

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

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

 Два комбинована одељења (првог и трећег и предшколског и  другог и 

четвртог разреда). 

 

Разред ИО Жељине Број деце/ученика 

1. / / 

2. / / 

3. 1 1 

4. / / 

УКУПНО: 1 1 

                       

 Напомена:  Једно одељење трећег разреда. 
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Разред ИО Рожанство Број деце/ученика 

Предшколци 1/3 3 

1. 1/3 2 

2. 1/3 2 

3. ½ 5 

4. ½ 2 

УКУПНО: 2 14 

         

Напомена: Два комбинована одељења (првог и другог и предшколског, трећег и 

четвртог разреда) 

 

5.2. РИТАМ РАДА 
 

Распоред звоњења у матичној школи 

  Број часа Трајање Одмор 

1. час 7
30

– 8
15

 8
15 

– 8
20

 

2. час 8
20 

– 9
05

 9
05 

– 9
25

 

3. час 9
25

– 10
10

 10
10 

– 10
15

 

4. час 10
15

– 11
00

 11
00 

– 11
10

 

5. час 11
10

– 11
55

 11
55

 – 12 

6. час 12– 12
45

 12
45 

– 12
50

 

7. час 12
50

– 13
35

  

 

 

Распоред звоњења у ИО Љубиш  

 

 

 

 

 

 

 

Распоред звоњења у ИО Жељине 

Број часа Трајање Одмор 

1. час 8
30

– 9
15

 9
15 

– 9
20

 

2. час 9
20 

–10
05

 10
05 

– 10
25

 

3. час 10
25

– 11
10

 11
10

– 11
15

 

4. час 11
15

– 12
00

 12
00

– 12
10

 

5. час 12
10

– 12
55

 12
55

– 13 

6. час 13– 13
45

 13
45

– 13
50

 

7. час 13
50

– 14
35

  

Број часа Трајање Одмор 

1. час 8
30

– 9
15

 9
15 

– 9
20

 

2. час 9
20 

–10
05

 10
05 

– 10
25

 

3. час 10
25

– 11
10

 11
10

– 11
15

 

4. час 11
15

– 12
00

 12
00

– 12
05

 

5. час 12
05

– 12
50

 12
50

– 12
55

 

6. час 12
55

– 13
40

 13
40

– 13
45
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Распоред звоњења у ИО Рожанство 

Број часа Трајање Одмор 

1. час 8
00

– 8
45

 8
45 

– 8
50

 

2. час 8
50 

– 9
35

 9
35 

– 9
55

 

3. час 9
55

– 10
40

 10
40 

– 10
45

 

4. час 10
45

– 11
30

 11
30 

– 11
35

 

5. час 11
35

– 12
20

 12
20

 – 12
25

 

6. час 12
25

– 13
10

 13
10 

– 13
15

 

7. час 13
15

– 14
00

  

 

                                 Напомена: 

 Школа ради у једној смени (преподневној). 

 

 

 

 

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,  II  и IV 

2. Милеса Чугуровић -  проф. раз. наставе разредна настава  Сирогојно, I и III 

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

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

предшколско 

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

предшколско 

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

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

 

 

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) 

VI (1) 

 

 

17 +1=18 

2. 
Бранка Турудић  

проф. географије 

Географија 

Грађанско васпитање 

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

VII Сирогојно и V, VI,VII,VIII  Љубиш (1+4) 
14+5=19 

3. 

Јелена  Лазаревић 

проф.разредне 

наставе 

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

V,VI,VII,VIII Сирогојно (8) 
16 

7. час 13
45

– 14
30
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4. 

Марија Цветић 

професор разредне 

наставе 

Математика 

Енглески језик- млађи 

разреди 

V,VI,VII,VIII Сирогојно (16) 

III Жељине (2) 
16+2= 18 

5. 
Славица Росић 

наст. раз. наставе 

Математика 

 

V,VI,VII,VIII Љубиш (16) 

 
16+1=17 

6. 

Љиљана Павловић 

професор 

биологије 

Биологија  

 

V,VI,VII,VIII Сирогојно (8) 

 

 

16 + 2=18 

7. 

Ана Николић 

професор 

биологије 

Биологија  

Чувари природе 

Домаћинство 

V,VI,VII,VIII Љубиш (8) 

V и VI Љубиш (2) 

VII Љубиш (1) 

8 + 2+1=11 

7. 

Мијаило 

Стаматовић  

наставник 

техничког 

ТИО 

Техника и технологија 

Информатика и рачунар 

VIII Сирогојно и Љубиш (4) 

V и VI, VII Сирогојно и Љубиш (4+4+4) 

V,VI,VII, VIII Сирогојно (4) 

4+12+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. 

Радомир Панић 

професор историје 

Историја 

Свакодневни живот у 

прошлости 

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

VIII Љубиш (1) 

 

14+1=15 

11. 

Нада Ђорђевић 

проф.енглеског 

језика 

Енглески језик 

старији и млађи разреди 

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

Љубиш (II и IV)  и (I и  III)  

 

16+4=20 

12. 

Ивана Жунић  

проф.српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик 

 

V,VI,VII,VIII Љубиш (17) 

 
17 

13. 

Дарко 

Василијевић  

професор физ. 

васп. 

Физичко васпитање 

Физичко и здравствено  

Изабрани спорт 

Физичке активности 

VIII Сирогојно (2) 

V, VI и VII Сирогојно и Љубиш (4+4+6) 

VIII Сирогојно (1) и VIII Љубиш (1) 

V, VI Сирогојно (2) 

2+14+2+2= 

20 

14. 

Панић Драган   

професор физ. 

Васп 

Физичко васпитање 

Физичке активности 

VIII Љубиш (2) 

V, VI  Љубиш (2) 
2+2=4 

15. 

Владан Цицварић  

проф. раз. наставе 

(Ц1) 

Енглески језик 

млађи разреди 

Рожанство (I-II) и (III-IV) (4) 

Сирогојно ( II и IV) и (I-III) (4) 
8 

16.  

Александра 

Радојичић 

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 (1) 
5 + 1=6 

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-II) и (III-IV) (2) 

Сирогојно V и VIII (2) 

4+2=6 

20. 
Михајло Ђокић 

свештеник 
Верска настава 

Љубиш (II и IV)  и (I и  III)  

Жељине (III ) (1) 
3 
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РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ОД  V- VIII разреда 

РАЗРЕД МАТИЧНА ШКОЛА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЉУБИШ 

V Дарко Василијевић Ивана Жунић 

VI Марија Цветић Славица Росић 

VII Мијаило Стаматовић Јелена Лазаревић 

VIII Маријана Мутавџић Бранка Турудић 

 

 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Тимови 

 

Назив тима  Чланови тима Руководилац тима 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Марија Суботић, Нада Јоксимовић, 

Јелена Лазаревић,Снежана Меловић 

представник Савета родитеља, Тања 

Секулић- представник Ученичког 

парламента 

Нада Јоксимовић 

Тим за професионалну 

орјентацију, завршни 

испит и тестирања 

Снежана Мићовић, Марија Суботић, 

Маријана Мутавџић, Бранка Турудић 

Представник Ученичког парламент 

Стефан Петровић 

Маријана Мутавџић 

Тим за подршку 

ученицима у процесу 

учења и инклузивно 

образовање 

Марија Суботић, Јелена Лазић, 

Милина Ковчић,  др ГорданаБојовић 

представник Савета родитеља 

Ученички парламент – Тања Марковић 

Марија Суботић 

Тим за заштиту животне 

средине, естетику и 

екологију школе 

Анастасија Богдановић, Александра 

Костић, Ана Николић, Љиљана 

Павловић, Милена Јоксимовић, Нада 

Јоксимовић, Бранка Турудић,  

Ана Николић 

Тим за професионални 

развој, похвале и 

награде 

Милорад Кнежевић, Бранка Турудић, 

Мијаило Стаматовић, Мирјана 

Марковић, представник Савета 

родитеља, Ученички парламент- 

Бојана Кукањац 

Бранка Турудић 

Тим за самовредновање 

рада школе 

Милеса Чугуровић, Даница Дедовић, 

Марија Суботић, Драган Лазић, 

Александра Ђокић, Снежана Мићовић,  

Марија Лазовић- представник Савета 

родитеља, Слађана Ратковић -

Даница Дедовић 
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представник Ученичког парламента 

Тим за културне 

делатности  

Маријана Мутавџић, Милина Ковчић 

Ивана Жунић, Јелена Лазић, 

Александра Ђокић, Снежана Мићовић, 

Ученички парламент – Тања Секулић 

Снежана Мићовић 

Тим за интерни и 

екстерни маркетинг 

(израда летописа, 

уређење сајта школе, 

маркетинг и промоција 

школе) 

Ивана Тодоровић,  Aлександра Ђокић, 

Јелена Лазић, Владан Цицварић, 

Наташа Стаматовић, Снежана 

Мићовић,  

Јелена Лазић 

Тим за израду пројеката Радомир Панић, Нада Ђорђевић, 

Милорад  Кнежевић,  

Радомир Панић 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Милеса Чугуровић, Мијаило 

Стаматовић, Даница Дедовић, Снежана 

Мићовић , представник Савета 

родитеља- Славица Јанковић, 

Ученички парламент – Слађана 

Ратковић 

Милеса Чугуровић 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Владан Цицварић, Славица Росић, 

Марија Цветић, Сандра Сујић- 

представник Савета родитеља, 

Ученички парламент – Милош Бојовић 

Владан Цицварић 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности 

Дарко Василијевић, Драган Панић, 

Зоран Тодић, Радомир Панић, Ивана 

Жунић, Милина Ковчић, Михајло 

Ђокић 

Дарко Василијевић 

Тим за израду 

Протокола за 

новопридошле ученике 

и наставнике 

Снежана Мићовић, Милорад  

Кнежевић, Марија Суботић 

Милорад Кнежевић 

 

 

Руководиоци већа: 

 

Назив већа Руководилац 

Одељенско веће од I до IV разреда Наташа Стаматовић 

Одељењско веће V разреда Ивана Жунић 

Одељењско веће VI разреда Славица Росић 

Одељењско веће VII разреда Јелена Лазаревић 

Одељењско веће VIII разреда Маријана Мутавџић 

Стручно веће за разредну наставу Наташа Стаматовић 

Стручно веће за друштвено-језичке науке Нада Ђорђевић 

Стручно веће за природно-математичке науке Љиљана Павловић 

Стручно веће вештина Анастасија Богдановић 
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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, Драган 

Лазић и Дарко Василијевић 

Дарко Василијевић 

Актив за школско развојно 

планирање 

Нада Ђорђевић, Марија 

Цветић, Наташа Стаматовић, 

Драгана Видић -представник 

Савета родитеља, Јосип 

Стаматовић -представник 

Школског одбора, Бојана 

Кукањац -представник 

Ученичког парламента 

Марија Цветић 

 

 

Чланови педагошког колегијума 

 

Чланови колегијума Послови на које су задужени 

Снежана Мићовић Директор школе 

Ивана Тодоровић Помоћник директора 

Марија Суботић Стручни сарадник – психолог 

Наташа Стаматовић 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 

Дарко Василијевић Руководилац Актива за развој школског програма 

Марија Цветић Руководилац Актива з ШРП 

 

 

Комисија за праћење Годишњег плана рада школе 

Чланови комисије Послови на којима су задужени 

Снежана Мићовић Директор школе 

Дарко Василијевић Професор физичког васпитања  

Марија Суботић Стручни сарадник – психолог 

Александра Ђокић Стручни сарадник – библиотекар (председник комисије) 

Милеса Чугуровић Професор разредне наставе     
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Руководиоци стручних већа и актива водиће записнике  о свом раду динамиком која је 

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

једном у току полугодишта. 

 

Назив задужења  Чланови  Руководилац 

Израда Годишњег плана рада Снежана Мићовић, Марија Суботић, 

Ивана Тодоровић, Нада Јоксимовић  

Снежана Мићовић 

Израда извештаја о раду 

школе 

Дарко Василијевић, Марија Цветић, 

Бранка Турудић 

Дарко Василијевић 

Координатори ЕсДневника Ивана Тодоровић, Драган Лазић Ивана Тодоровић 

Распоред  дежурства Мијаило Стаматовић ( Сирогојно) и 

Нада Јоксимовић ( Љубиш) 

 

Распоред одржавања часова 

редовне, додатне и допунске 

наставе и ваннаставних 

активности 

Ивана Тодоровић  

Распоред  контролних и 

писмених провера 

Марија Цветић и Славица Росић  

Записник наставничког већа Јелена Лазаревић  

Записник педагошког 

колегијума 

Нада Ђорђевић  

Администратор школског 

сајта 

Ивана Тодоровић 

 

 

Обрада прилога за сајт Александра Ђокић  

Комисија за попис Љиљана Нешовић, Дејан Ћурдић, 

Радоје Чубрак, Даница Дедовић, 

Милисав Бјеличић, Драган Панић, 

Милена Јоксимовић 

Љиљана Нешовић 

 

 

Преглед задужења наставника за школску 2019/2020. 

годину 

Име и презиме Назив задужења 

Милеса Чугуровић 1. Тим за самовредновање рада школе 

2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

3. Комисија за праћење Годишњег плана рада школе 

Милина Ковчић 1. Тим за подршку ученицима у процесу учења и инклузивно 

образовање 

2. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

3. Тим за културне делатности 

Наташа Стаматовић 1. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) 

2. Руководилац одељенског већа од I до IV разреда 
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3. Руководилац разредног већа од I до IV разреда 

4. Актив за школско развојно планирање 

Нада Јоксимовић 1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

2. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

3. Израда Годишњег плана рада 

4. Распоред дежурства ( Љубиш) 

Јелена Лазић 1. Тим за подршку ученицима у процесу учења и инклузивно 

образовање 

2. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) 

3. Тим за културне делатности 

Даница Дедовић 1. Тим за самовредновање рада школе 

2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

3. Комисија за попис 

Драган Лазић 1. Тим за самовредновање рада школе 

2. Актив за развој школског програма 

3. Координатор ЕсДневника 

Владан Цицварић 1. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) 

2. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

Маријана Мутавџић 1. Тим за професионалну орјентацију, завршни испит и 

тестирања 

2. Руководилац одељенског већа VIII разреда 

3. Тим за културне делатности 

Ивана Жунић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

2. Руководилац одељенског већа  V разреда 

3. Тим за културне делатности 

Марија Цветић 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

2. Актив за школско развојно планирање 

3. Израда извештаја о раду школе 

4. Распоред контролних и писмених провера ( Сирогојно) 

Славица Росић 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

2. Руководилац одељенског већа VI  разреда 

3. Распоред контролних и писмених провера ( Љубиш) 

Нада Ђорђевић 1. Тим за израду пројеката 

2. Руководилац стручног већа за друштвено-језичке науке 

3. Актив за школско развојно планирање 

4. Записник педагошког колегијума 

Јелена Лазаревић 1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

            злостављања и занемаривања 

2. Руководилац одељенског већа од VII разреда 
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3. Вођење записник наставничког већа 

Дарко Василијевић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

2. Актив за развој школског програма 

3. Израда извештаја о раду школе 

4. Комисија за праћење Годишњег плана рада 

Мијајло Стаматовић 1. Тим за професионални развој, похвале и награде 

2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

3. Актив за развој школског програма 

4. Распоред дежурства 

Александра Ђокић 1. Тим за самовредновање рада школе 

2. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) , обрада 

прилога за сајт 

3. Комисија за праћење Годишњег плана рада школе 

4. Тим за културне делатности 

Бранка Турудић 1. Тим за професионалну орјентацију, завршни испит и 

тестирања 

2. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

3. Тим за професионални развој, похвале и награде 

4. Израда извештаја о раду школе 

Ивана Тодоровић 1. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) 

2. Израда Годишњег плана рада 

3. Координатор ЕсДневника 

4. Распоред одржавања часова редовне, додатне и допунске 

наставе и ваннаставних активности 

Радомир Панић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

2. Тим за израду пројеката 

Љиљана Павловић 1. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

2. Руководилац стручног већа за природно-математичке  

науке 

Ана Николић 1. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију 

школе 

2. Координатор Програма за здравствену заштиту ученика 

Милена Јоксимовић 1. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

2. Комисија за попис 

Александра Костић 1. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

Анастасија Богдановић 1. Тим за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

2. Руководилац стручног већа вештина 

Драган Панић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

2. Комисија за попис 
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Зоран Тодић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

Михајло Ђокић 1. Тим за реализацију школског спорта и хуманитарних 

активности 

Марија Суботић 1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

            злостављања и занемаривања 

2. Тим за професионалну орјентацију, завршни испит и 

тестирања 

3. Тим за подршку ученицима у процесу учења и инклузивно 

образовање 

4. Тим за самовредновање рада школе 

5. Израда Годишњег плана рада 

6. Тим за израду Протокола за новопридошле ученике и 

наставнике 

Снежана Мићовић 1. Тим за професионалну орјентацију, завршни испит и 

тестирања 

2. Тим за самовредновање рада школе 

3. Тим за интерни и екстерни маркетинг (израда летописа, 

уређење сајта школе, маркетинг и промоција школе) 

4. Комисија за праћење Годишњег плана рада школе 

5. Израда Годишњег плана рада 

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

7. Тим за израду Протокола за новопридошле ученике и 

наставнике 

Милорад  Кнежевић 1. Тим за професионални развој, похвале и награде 

2. Тим за израду пројеката 

3. Тим за израду Протокола за новопридошле ученике и 

наставнике 

 



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

ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

5.4.1. Задужења учитеља и наставника у оквиру 40-часовне радне недеље за школску 2019/2020.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 0 2 0 1 1 24 10 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 1 0 16 40 

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

Даница Дедовић 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 

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

Наташа 

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

Нада 

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

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

Славица Росић 18 0 1 1 1,1 0,5 0 0 21,6 9 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,4 0 14,4 36 

Маријана 

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

Ивана Жунић 19 0 1 1 1 0,5 0 0 22,5 10 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0 15 37,5 

Нада Ђорђевић 22 0 0 0,5 2 0 0 1,9 26,4 11 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 1 0,6 17,6 44 

Јелена 

Лазаревић 
18 0 1 0,25 1,75 0 0 0,6 21,6 9 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0 0,4 0,5 14,4 36 

Бранка Турудић 14 5 1 0 1,5 0,5 0 0,5 22,5 9 1 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 1 0,5 15 37,5 

Љиљана 

Павловић 

8 0 0 0,4 0,4 0,25 0,55 0 9,6 3 0,75 0,4 0,75 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0 6,4 16 
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Ана Николић 8 3 0 0,2 0.75 0,25 0 1 13,2 5 0,75 0,5 0,75 0,5 0 0,25 0 0,5 0,55 0 8,8 22 

Радомир Панић 14 1 0 0,5 1 0,5 0 1 18 7 1 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0 12 30 

Милена 

Јоксимовић 

8 0 0 0 0,5 0,5 0 0,6 9,6 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,4 6,4 16 

Ивана 

Тодоровић 

15 1 0 0,5 1 0,5 1 0,2 19,2 7,5 0,8 0,75 1 0,75 0 0,5 0 0 0.5 1 12,8 32 

Миајло 

Стаматовић 

19 1 1 0 0 0 1 2 24 10 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0,5 1 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 0,5 0,25 0 4 10 

Александра 

Костић 

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

Александра 

Ђокић 

10 0 0 0 0 0 0,5 1,5 12 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 8 20 

Дарко 

Василијевић 

18 2 1 0 0 0 1 2 24 10 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0,5 16 42 

Драган Панић 4 0 0 0 0 0 0 1 5 1,5 0,2 0,1 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0,25 0,2 3 8 

Владан 

Цицварић 

8 0 0 0,5 1,1 0 0 0 9,6 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,4 0 0,5 0,5 0 6,4 16 

Зоран Тодић 0 6 0 0 0 0 0 1,2 7,2 2 0,4 0,2 0,5 0,4 0 0,4 0 0 0,5 0,4 4,8 12 

Михајло Ђокић 0 3 0 0 0 0 0 0,6 3,6 1 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,15 0 0 0,25 0 2,4 6 
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5.4.2. Задужења стручних сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље за школску 2019/2020.године 
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1. Суботић Марија 2 5 2 3 1 1 1 15 5 20 

2. Ђокић Александра 1 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0 15 5 20 
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5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
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Календар значајних активности школе 

 

Класификациони периоди: 

 Први класификациони период почиње у понедељак 2.9.2019. а завршава се у 

петак, 8.11.2019.године. 

 Други класификациони период почиње у уторак 12.11.2019. а прво полугодиште 

завршава се у петак 31.1.2019. године. 

 Трећи класификациони период почиње у уторак, 18.2.2020. а завршава се у 

петак,10.4.2020.године 

 Четврти класификациони период почиње у уторак 21.4.2020. а завршава се за 

ученике осмог разреда у уторак, 2.6.2020. године. За остале ученике крај 

наставне године је у уторак, 16.6.2020.године. 

 Ученици осмог разреда пробни завршни испит полагаће у петак 27.3.2020. и у 

суботу 28.3.2020. године, а завршни испит у среду 17.6.2020. године,четвртак 

18.6.2020. године и у петак 19.6.2020.године. 

 

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

 Зимски распуст се састоји из два дела. Први део почиње у понедељак, 30. 

децембра 2019.године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године. Други 

део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 

17. фебруара 2020. године. 

 Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се 

у понедељак,20. априла 2020. године. 

 Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у среду, 17. јуна 

2020. године а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике 

осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава 

се у понедељак, 31. августа 2020. године. 

 

 

Због усаглашавања једнаког броја наставних дана часови од среде 13. новембра 

2019. године ће бити реализовани по распореду од понедељка, часови од четвртка 9. 

јануара. 2020. године биће реализовани по распореду од понедељка и часови од 

уторка 21.априла 2020.године биће реализовани по распореду од понедељка. 

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

од 3.6.2020. до 16.6.2020. године. 
 

Припремна настава за ученике који полажу поправни испит обавиће се у 

периоду од 17.8. до 21.8. 2020. док ће полагање поправних испита бити 24.и 25.8. 2020. 

године. 
 Припремна настава за поправни за ученике осмог разреда обавиће се прве седмице 
јуна. Поправни испити за ученике 8. разреда обавиће се почетком јуна 2020. године, а 
пре обављеног завршеног испита. Поправни испити за ученике 8. разреда, уколико 
ученици нису положили поправни испит у јуну, обавиће се почетком августа 2020. 
године. 
 

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

18.2.2020. до 28.2.2020.године, док ће општинска, регионална и републичка такмичења 

бити обављена према календару који пропише Министарство просвете. 
 

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

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 

43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  
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Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – 

спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату празнује се 21. октобра 

2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, 

Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. 

године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања 

на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу.  

 Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 
 

Дан школе ће бити обележен спортским даном у суботу, 25.04.2020. године. У 

спортским дисциплинама ће учествовати и родитељи ученика. 
Годишњим планом рада школе је предвиђен  и 1  до 2  одласка  у Народно 

позориште  у Ужицу. Датум посете биће прецизиран накнадно у складу са програмом 

Народног позоришта. 

 

 

5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

5.6.1. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

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  

 Други разред Љубиш: Верска настава  

 Други разред Рожанство: Верска настава  

 Трећи разред Сирогојно: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Љубиш: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Рожанство: Верска настава и Народна традиција 

 Трећи разред Жељине: 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 

 

5.6.2.РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

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: 
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 Пети разред Сирогојно: Верска настава 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: Грађанско васпитање и Свакодневни живот у прошлости 

 Седми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Домаћинство 

 Осми разред Сирогојно: Верска настава и Информатика и рачунарство 

 Осми разред Љубиш: Грађанско васпитање и Информатика и рачунарст



5.7. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

I 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. 
Свет око нас Математика 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура 

Физичко и здравствено  

васпитање 

4. Физичко и здравствено 

васпитање 
Српски језик Верска настава Пројектна настава Ликовна култура 

5. ЧОС  Свет око нас ДТХСКА Допунска 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. Физичко и здравствено 

васпитање 
Енглески језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

4. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Пројектна настава Ликовна култура 

5. ЧОС Допунски час Верска настава ДТХСКА Ликовна култура 

6.      

III 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 васпитање Српски језик Физичко васпитање Музичка култура Физичко васпитање 

4. Природа и друштво Математика Верска настава Народна традиција Ликовна култура 

5. ЧОС Допунска настава Природа и друштво ДТХСКА Ликовна култура 

6.     Математичка секција 

IV разред Сирогојно 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

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

4. Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Народна традиција Ликовна култура 
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5. ЧОС  Верска настава ДТХСКА Ликовна култура 

6.    Допунска настава Додатна настава 

 

ИО ЉУБИШ 

 

I разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик  Математика Српски језик  Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Верска настава  

3. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Музичка култура Математика 

4. Физичко и здравствено 

васпитање 
Пројектна настава   Енглески језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура 

5. ЧОС Креативна секција Физичко и здравствено 

васпитање 

  Допунска настава 

6.     ДТХСКА 

II разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик  

2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Математика  

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

4. Физичко и здравствено 

васпитање 
Пројектна настава  Математика 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура 

5. ЧОС  Креативна секција Физичко и здравствено 

васпитање 
Допунска настава  

Ликовна култура 

6.     ДТХСКА 

 

III разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Верска настава  

3. Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Музичка култура Српски језик  
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4. Физичко васпитање Народна традиција Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура 

5. ЧОС Креативна секција Физичко васпитање Допунска настава Ликовна култура 

6.     ДТХСКА 

IV разред ИО Љубиш 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик  

3. Природа и друштво Музичка култура Енглески језик Природа и друштво Верска настава 

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

5. ЧОС Креативна секција  Физичко васпитање Допунска настава Ликовна култура 

6.  Допунска настава   ДТХСКА 

 

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 Креативна секција 

5. Физичко и здравствено  

васпитање 
ЧОС Допунска настава 

ДТХСКА Физичко и здравствено 

васпитање 

             

 

II 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 Свет око нас 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Верска настава Пројектна настава 

4. Енглески језик Музичка култура Ликовна култура Свет око нас Креативна секција 
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5. Физичко и здравствено  

васпитање 
ЧОС Ликовна култура 

ДТХСКА Физичко и здравствено 

васпитање 

6.               Допунска настава   

 

III разред ИО Рожанство 

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање Природа и друштво Народна традиција 

4. Математика Музичка култура Ликовна култура Верска настава Физичко васпитање 

5. Физичко васпитање ЧОС Ликовна култура ДТХСКА Креативна секција 

6.   Допунска настава   

 

IV 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 ДТХСКА Креативна секција 

6.   Допунска настава Додатна настава  

 

ИО ЖЕЉИНЕ 

 III 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. Природа и друштво Ликовна култура Енглески језик Природа и друштво Музичка култура 

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

5. Допунска настава ДТХСКА Физичко васпитање ЧОС Верска настава 

6.  Креативна секција  ДТХСКА  
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5.8. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ за школску 2019/2020.годину 
 

5.8.1.ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 

 

 
Први разред Сирогојно 

 

 
 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊИ  ПРАЗНИЦИ 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

24.12.2019.г. 

 

 

Тематски дан 

Српски језик 81.Срећна Нова година Душан Радовић- обрада 

Математика 81.Повезивање сабирања и одузимања – обрада 

Енглески језик 33. Identifying basic Christmas and New Year words – obrada 

Енглески језик 34. Singing We wish you a Merry Christmas and Happy New Year - vezbanje 

У СРЦУ МОЈЕ МАМЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

6.03.2020.г. 

 

 

Тематски дан 

Српски језик 115..Честитка за осми март –вежбање 

Математика 115.Одузимање са прелазом преко десетице - обрада 

Физичко васпитање 69. Прескакање низа препрека – обучавање 

Ликовна култура 24. Дан жена – честитка драгој особи - вежбање 
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Други разред Сирогојно 
                                  

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 
 

 
 

.У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

 

24.12.2019.г. 

-уторак- 

 

 

 

 

Тематски дан 

1. Математика  81.час-Производ два броја,обрада 

2. Српски језик 81.час-Желим ти у Новој години, жеље и 

честитке,вежбање 

3.Енглески језик 33. Christmas – обрада 

4. Енглески језик 34. Celebrating Christmas – обрада 

5.Допунска настава  

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

06.03.2019.г. 

-петак- 

 

 

 

Тематски дан 

1. Математика  115.час-Научили смо, Провери своје знање,провера 

2.Српски језик 115.час-„Мама”, Д. Радовић,обрада 

3.Физичко васпитање 68.час-Трчање са реквизитом у рукама,увежбавање 

4.Ликовна култура  47.-48. час-Боја и звук,вежбање 
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Трећи разред Сирогојно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

24.12.2019.г. 

 

Тематски дан 

Српски језик 81.Писање честитке за Нову годину - вежбање 

Математика 81.Замена места и здруживање чинилаца - обрада 

Енглески језик 33. Merry Christmas and Happy New Year - obrada 

Енглески језик 34. Merry Christmas and Happy New Year - vezbanje 

У СРЦУ МОЈЕ МАМЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

6.03.2020.г. 

 

 

 

Тематски дан 

Српски језик 115.Шта је највеће  Мирослав Антић -обрада 

Математика 115.Зависност количника од делиоца   - обрада 

Физичко васпитање 69.Ја посејах лубенице –народна игра - увежбавање 

Ликовна култура 47.Дан жена – честитка драгој особи - вежбање 

Ликовна култура 48.Дан жена – честитка драгој особи - вежбање 
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Четврти разред Сирогојно 

 

 НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

    

У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

25.12.2019.г. 

-среда- 
 

 

 

 

 

Тематски дан 

1.Српски језик 82.час –Писање новогодишњих и божићних 

честитки,вежбање 

2.Математика 82.час-Писмено дељење једноцифреним 

бројем,обрада 

3.Енглески језик 

4.Енглески језик 

33.New Year`s Eve party – обрада 

34.Expressing likes and dislikes - вежбање 

  5.Допунски час  

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

06.03.2019.г. 

-петак- 

 

 

 

 

Тематски дан 

1.Математика 115. час-Израчунавање површине квадра и 

коцке,обрада 

2.Математика 

Српски језик 

115.час-Аждаја своме чеду тепа – Љубивоје 

Ршумовић,обрада 

3.Физичко васпитање 68.час-Валцер корак,обучавање 

4.Ликовна култура 47.-48 час- Плакат, билборд, реклама-– на захтев 

ђака,обрада 
5.Ликовна култура 

 
6.Додатна настава  
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I  и  II разред- ИО Рожанство 

 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

23.12.2019.г. 

 

 

Тематски дан 

I  Енглески језик 

I I   Енглески језик 

33.Identifying basic Christmas and New Year words – обрада 

33. Christmas -  обрада 

I  Енглески језик 

I I  Енглески језик 

34.Singing We Wish you a Merry Christmas and Happy New Year- вежбање 

34. Celebrating Christmas -  обрада 

I   Српски  језик 

I I     Српски  језик 

80.час : Срећна Нова година- писање жеља 

80.час : Пишемо жеље, пишемо честитку- вежбање 

I    Математика 

I I      Математика 

80.час : За толико већи број- обрада 

80.час : Здруживање чинилаца 

I   Физичко       

васпитање 

I I      Физичко       

васпитање 

48. час : Народно коло по избору- увежбавање 

48. час : Колут напред преко медицинке 

У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

2.3.2020.г. 

 

 

Тематски дан 

I  Енглески језик 

I I   Енглески језик 

43. Talking about one`s family -  обрада 

43. Mother`s Day around the world -  обрада 

I  Енглески језик 

I I  Енглески језик 

44. Identifying family members -  вежбање 

44. Making a card – following instructions -  вежбање 

I   Српски  језик 

I I     Српски  језик 

111 час:  Честитка за 8. март- вежбање 

111 час: Честитка за 8. март- вежбање 

I    Математика 

I I     Математика 

111 час:  Сабирање са прелазом преко десетице 

111 час:  Задаци са две операције (текстуални задаци)- вежбање 

I   Физичко       

васпитање 

I I   Физичко       

васпитање 

67. Дизање и ношење предмета на комбиноване начине- вежбање 

67. Игре откривања и погађања 
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III  и  IV разред- ИО Рожанство 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

23.12.2019.г. 

 

 

Тематски дан 

III  Енглески језик 

IV  Енглески језик 

33. Merry Christmas and Happy New Year – обрада 

33. New Year`s Eve party -  обрада 

III  Енглески језик 

IV  Енглески језик 

34. Merry  Christmas and Happy New Year – вежбање 

34. Expressing likes and dislikes -  вежбање 

III   Српски  језик 

IV    Српски  језик 

80.час : Обичаји за Бадњи дан- драматизација -вежба 

80.час : Обичаји за Бадњи дан- драматизација –вежба 

III    Математика 

IV    Математика 

80.час : Дељење бројевима 10 и 100 -обрада 

80.час : Писмено множење једноцифреним бројем –обрада 

III   Физичко       

васпитање 

IV    Физичко       

васпитање 

48. час : Елементарне и штафетне игре са трчањем и гађањем у циљ-

увежбавање 

48. час : Елементарне и штафетне игре са трчањем и гађањем у циљ-

увежбавање 

У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

4.3.2020.г. 

 

 

Тематски дан 

III  Српски  језик 

IV  Математика 

113.час: „ Шта је највеће“-М. Антић-обрада 

113. час : Мрежа квадра –обрада 

III  Математика 

IV    Српски  језик 

113.час:Зависност производа од чинилаца -утврђивање 

113.час: „ Луцкаста песма“-Ф.Г Лорка-вежбање 

III   Физичко васпитање 

IV    Физичко       

васпитање 

68 час: Елементарна игра: „ Између две и четири ватре“-увежбавање 

68 час: Елементарна игра: „ Између две и четири ватре“-увежбавање 

III  Ликовна култура 

IV  Ликовна култура 

45-46.час: Колаж: Честитка за 8. март-вежбање 

45-46.час: Колаж: Честитка за 8. март-вежбање 
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Први разред Љубиш 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

,,У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА“ 

 

 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

25.12.2019.г. 

 

Тематски дан 

Српски језик 82.час: ,,Вук“, Јаков Тајц- обрада 

Математика 82.час: Повезивање сабирања и одузимања- 

утврђивање 

Свет око нас 33.час:Природа- обрада 

Енглески језик Identifying basic Christmas and New Years words 

Физичко васпитање 49.час: Народно коло по избору-увежбавање 

ДТХСКА 16.час:Украси за Нову годину 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

06.03.2020.г. 

 

Тематски дан 

Српски језик 115.час: ,,Два јарца, Две козе“, Доситеј 

Обрадовић- обрада 

Верска настава 25.час: Љубав према људима - обрада 

Математика 115.час: Одузимање са прелазом преко десетице- 

обрада 

Ликовна култура 24.час: Обликовање слике и боја- вежба 

Допунска настава 

(Математика) 

12.час: Текстуални задаци-Сабирање и 

одузимање са прелазом преко десетице 
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                                                                                                              Други разред Љубиш 

 

Новогодишњи празници 

                                    

,,У срцу моје мајке и моје срце куца“ 

 

 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

 

25.12.2019.г. 

-среда- 

 

 

 

 

Тематски дан 

1.Српски језик 82.час-Желим ти у Новој години, жеље и 

честитке,вежбање 

2.Енглески језик Christmas and New Year 

3.Енглески језик Celebrating Christamas and Happy New Year 

4.Математика 82.час-Производ два броја,обрада 

5.Физичко и здравствено 

васпитање 

49.час-Народно коло по избору,увежбавање 

6.ДТХСКА 16.час-Украси за Нову годину 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

06.03.2019.г. 

-петак- 

 

 

 

Тематски дан 

1.Српски језик 115.час-„Мама”, Д. Радовић,обрада 

2.Верска настава 22. час: Бог из љубави ствара природу и човека - 

обрада 

3.Математика 115.час-Научили смо, Провери своје 

знање,провера 

4.Ликовна култура   

47.-48. час-Боја и звук,вежбање 5.Ликовна култура 
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Трећи разред Љубиш 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

 

 

,,У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА“ 

 

 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

25.12.2019.г. 

 

 

Тематски дан 

Математика 82.час: Замена места и здруживање чинилаца- 

обрада 

Српски језик 82.час:,,Христов сан“,  

Крстивоје Илић-обрада 

Природа и друштво 33.час:Кретање у простору и времену- 

утврђивање 

Енглески језик Marry Christmas and Happy New Year 

Физичко васпитање 49.час:Вучење и гурање у пару-увежбавање 

ДТХСКА 16.час:Украси за Нову годину 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

06.03.2020.г. 

 

Тематски дан 

Математика 115.час:Зависност количника од делиоца- обрада 

Верска настава 25.час: Литургија као заједница љубави - обрада 

Српски језик 115.час:Врсте речи- утврђивање 

Ликовна култура 47-48.час:Ликовни односи ,,Стаклена бочица са 

мастилом“- обрада 
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Четврти разред Љубиш 

 

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ 

 

,,У СРЦУ МОЈЕ МАЈКЕ И МОЈЕ СРЦЕ КУЦА“ 

 

 

 

 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

25.12.2019.г. 

-среда- 
 

 

 

 

 

Тематски дан 

1.Српски језик 82.час –Писање новогодишњих и божићних 

честитки,вежбање 

2.Енглески језик New Year’s Eve Party 

3.Енглески језик Expressing likes and dislikes 

4.Математика 82.час-Писмено дељење једноцифреним 

бројем,обрада 

49.час- Елементарне и штафетне игре са 

трчањем и гађањем у циљ,увежбавање 

5.Физичко и васпитање 

  6.ДТХСКА 16.час-Украси за Нову годину 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

06.03.2019.г. 

-петак- 

 

 

 

 

 

Тематски дан 

1.Српски језик 115.час-Аждаја своме чеду тепа – Љубивоје 

Ршумовић,обрада 

2.Верска настава 25.час: Литургијска заједница са Богом - обрада 

3.Математика 115. час-Израчунавање површине квадра и 

коцке,обрада 

4.Ликовна култура 47.-48 час- Плакат, билборд, реклама-– на захтев 

ђака,обрада 
5.Ликовна култура 
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Трећи разред Жељине 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

25.12.2019.год. 

 

 

Тематски дан:Новогодишњи 

празници 

Српски језик 82.ч. Писање честитке за Нову годину-

вежбање 

Математика 82.ч. Замена места и здруживање 

чинилаца-обрада 

Физичко васпитање Вучење и гурање преко линије-

обучавање 

 

 

Време реализације Начин реализације Наставни предмет Наставна јединица 

 

 

 

3.3.2020.год. 

 

 

 

Тематски дан:“У срцу моје мајке и 

моје срце куца“ 

Српски језик 112.ч. Шта је највеће,Мирослав Антић-

обрада 

Математика 112 ч. Зависност производа од чиниоца-

обрада 

Ликовна култура 45.ч. Слика случаја-обрада 

Ликовна култура 46ч. Слика случаја-обрада 

ДТКСХА 44.ч. Дан жена-честитка драгој особи 

Креативна секција 23.ч. Поклон за маму,баку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.8.2. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА УЧЕНИЦИМА 4. РАЗРЕДА ОД СТРАНЕ ПРЕДМЕТНИХ 

НАСТАВНИКА 

 

 

МЕСЕЦ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

СЕПТЕМБАР 
Музичка култура 

Историја 

ОКТОБАР 
Биологија 

Српски језик 

НОВЕМБАР 

Биологија 

Ликовна култура 

Географија 

ДЕЦЕМБАР 

Математика 

Техника и технологија 

Енглески језик 

ЈАНУАР 
Музичка култура 

Руски језик 

ФЕБРУАР 
Техника и технологија 

Физичко и здравствено васпитање 

МАРТ 
Географија 

Руски језик 

АПРИЛ 
Физичко и здравствено васпитање 

Енглески језик 

МАЈ 
Математика 

Историја 

ЈУН 
Српски језик 

Ликовна култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.8.3. Распоред одржавања часова редовне наставе 

 

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 VI  5 6  8   8 7   6   7 5      8 7  5 6   5 8 6 7  Ч 
 

2. Мутавџић Маријана 

Српски језик VIII 5 8  6    5  6 7   Ч 6  8 7 5   5 8  7    6  8 5 7  
 

Грађанско 

васпитање 
                    6               

 

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

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

5. Панић Радомир 

Историја                  6 8 7          8 6 5   7 
 

Свакодневни 

живот у пр. 
                     7              

 

6. Турудић Бранка 

Географија  8 7  5  6          7  6 8                
 

Грађанско 

васпитање 
       7                            

 

7. Павловић Љиљана Биологија         6 5  8  7           5 6 7 8        
 

8. Тодоровић Ивана Физика          6 8  7          6  8   7        
 

9. Јоксимовић Милена Хемија                              7 7   8 8 
 

10. Стаматовић Мијаило 

ТИО VII               8 8            Ч       
 

Техника и 

технологија 
     7 7           5 5     6 6           

 

Информатика и 

рачунарство 
                   6 7     8  5        

 

11. Алелсандра Ђокић Музичка култура             8          7    5      6 5  
 

12. Богдановић Анастасија 

Ликовна култура         7 8 5 5  5,6                      
 

Цртање, сликање 

и вајање 
              6                     

 

13. Василијевић Дарко 

Физичко 

васпитање 
V    8   Ч                   8          

Физичко и 

здравствено вас. 
   7  6 5    7             5 7   6        

 

Изабрани спорт              8                      
 

ОФА            6 5                       
 

14. Тодић Зоран Верска настава                     5 8              
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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 VI 5  6     5 6 7 8    7 8      8  6 7 5   7 5  6 8 Ч  

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

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

4. Лазаревић Јелена Руски Језик VII        6   7   Ч         5  6 7 8   8 5     

5. Панић Радомир Историја          7   8 6         7 8  5  6         

6. Турудић Бранка 

Географија VIII          6  7  Ч          8  6   8 7   5   

Грађанско 

васпитање 
             5              7 6      8  

7. Николић Ана 

Биологија   8 7 6 5          5 7 8 6                  

Чувари природе        5             6                

Домаћинство       7                              

8. Тодоровић Ивана Физика  8 6  7           6  7 8                  

  Информатика и 

рачунарство 
     7 5             6 8                

9. Јоксимовић Милена Хемија  7 7  8 8                               

10. Стаматовић Мијаило 

ТИО         8 8                           

Техника и 

технологија 
          5 5                  6 6 7 7    

12. Ђокић Александра Музичка култура    5   6          5   8  7               

13. Костић Александра Ликовна култура                 6  5 5 7 8               

14. Василијевић Дарко 

Физичко и 

здравствено вас. 
                 6  7 5            5 6 7 7 

Изабрани спорт                                8     

15. Панић Драган 

Физичко 

васпитање 
   8   8                              

ОФА     5 6                               



 

5.8.4. Тематско планирање за ученике старијих разреда 

 

 

ТЕМА УЧИМО КРОЗ ИГРУ 

Време реализације 7-11.ОКТОБАР 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

5.разред Географија Облик и димензије Земље; Континенти и океани 

Историја Основне одлике праисторије 

Математика Мерење дужине 

Српски језик и књижевност Падежи 

Енглески језик Revision 

6.разред Математика Троугао 

Физика Кретање 

7.разред Физичко и здравствено васпитање Одбојка 

Српски језик и књижевност Покондирена тиква 

Енглески језик Revision 

8.разред Српски језик и књижевност Квиз из културне историје Србије 

Енглески језик Revision 

 

ТЕМА ЗДРАВА ХРАНА 

Време реализације 14-18.октобар 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

6.разред Чувари природе Органска храна. Брза храна 

Биолошко-еколошка секција Обележавање Дана здраве хране 

7.разред Биолошко-еколошка секција Обележавање Дана здраве хране 
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ТЕМА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Време реализације 16-20. ДЕЦЕМБАР 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

6.разред Техника и технологија Ресурси и производња 

8.разред Техничко и информатичко образовање Производња и пренос електричне енергије 

 

ТЕМА БОЖИЋ 

Време реализације 8-10.јануар 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

7.разред Српски језик и књижевност Борисав Станковић 

Наш Божић 

 

ТЕМА ВОДЕ 

Време реализације 16-20.МАРТ 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

5.разред Музичка култура Поморски рај; Алан Менкен 

Ликовна култура Ритам у природи 

6.разред Српски језик и књижевност Село 

Биолошко-еколошка секција Обележавање Светског дана вода 

7.разред Хемија Раствори 

Техника и технологија Ресурси и производња 

Биолошко-еколошка секција Обележавање Светског дана вода 

8.раѕред Математика  Запремина пирамиде 

Српски језик и књижевност Мост на Жепи 
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ТЕМА ЗДРАВЉЕ 

Време реализације 6-10.април 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

5.разред Рекреативна секција Обележавање Светског дана здравља 

6.разред Биолошо-еколошка секција Обележавање Светског дана здравља 

Биологија Повреде и 1. Помоћ 

Рекреативна секција Обележавање Светског дана здравља 

7.разред Биолошо-еколошка секција Обележавање Светског дана здравља 

 

Биологија 

Мерење пулса и крвног притиска 

Обољење и нега органа за излучивање 

Рекреативна секција Обележавање Светског дана здравља 

8.разред Рекреативна секција Обележавање Светског дана здравља 

  

ТЕМА СЛАВНЕ ЛИЧНОСТИ У СРПСКОЈ И СВЕТСКОЈ НАУЦИ И 

УМЕТНОСТИ 

Време реализације 11-15.мај 

Разред Наставни предмет Тема/наставна јединица 

5.разред Српски језик и књижевност Милутин Миланковић- Успомене, доживљаји 

7.разред Географија Аустралија и Океанија 

 

Руски језик 

О великим људима Русије и њиховим хобиима 

8.разред Ликовна култура Реални облици у нереалним односима 

 

Историја 

Друштво и култура Титове Југославије 

Физика Елементи атомске и нуклеарне физике 
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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 Извештаја о раду  за претходну 

годину  

- Усвајање планираних активности из Школског 

развојног плана и самовредновања за школску 2019/2020.  

годину 

-Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2019/2020. 

-Усвајање распореда допунске, додатне наставе, 

ваннаставних активности, секција 

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, Стручна 

већа , актив за 

ШРП, директор 

школе 

 

 

Новембар 

-Анализа реализације образовно-васпитних задатака 

школе у првом тромесечју 

-Анализа успеха и владања ученика ; постигнућа ученика 

по ИОП –у ( предлог мера за побољшање успеха ), 

извештај са иницијалног тестирања 

-Извештај о реализацији активности предвиђених 

Годишњим планом рада  

-Припрема за обележавање Савиндана 

Излагање, 

дискусија 

 директор,струч. 

сарадник. 

Комисија за 

праћење ГПР 

Тим за културне 

делатности  

Јануар /Фебруар 

-Реализација редовне, додатне и допунске наставе и 

осталих активности у првом полугодишту 

-Анализа успеха и владања ученика у првом 

полугодишту ; успех ученика који се образују по ИОП-у 

( предлог мера за побољшање успеха ) 

-Извештај о резултатима интерног тестирања 

ученика 8. разреда 

-Извештај о реализацији Годишњег плана рада и 

планираних активности из ШРП 

-Анализа полугодишњег извештаја о самовредновању 

-Договор око обележавања Дана школе 

-Упознавање са распоредом такмичења које организује 

МПНТР ; организација школских такмичења 

- Упознавање са распоредом припремне наставе за 

пробни  завршни испит  

- Извештај тимова, већа и актива о реализованим 

активностима на крају првог полугодишта 

-Договор о изради школских програма 

- Извештај о раду директора у току првог полугодишта 

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, Стручна 

већа, директор 

школе, тим за 

самовредновање, 

Тим за културне 

делатности  
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Април 

-Извештај о реализацији свих видова образовно – 

васпитног рада у трећем  тромесечју 

- Анализа успеха и владања ученика на крају 3. 

класификационог периода;  предлог мера  за побољшање 

успеха  

- Праћење реализације Годишњег плана рада школе и 

ШРП 

- Извештај о реализованим такмичењима 

-Извештај (анализа) пробног завршног испита 

(утврђивање приоритетних области  где је најнижи ниво 

постигнућа) 

-Обележавање Дана школе 

- Предлог за награђивање ученика и наставника 

- Разматрање и утврђивање предлога кандидата из редова 

запослених за новчану награду поводом Дана школе у 

складу са Правилником о награђивању 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће 

Стручни 

сарадник 

Комисија за 

праћење 

реализације 

ГПРШ , тимови 

Почетак јуна 

 -Реализација редовне, додатне и допунске наставе и 

осталих активности за ученике 8. разреда 

-Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда и 

организација поправних испита з аученике осмог разреда 

-Информација о награђивању ученика ( облик 

награђивања) 

- Предлог ђака генерације 

-Организација припремне наставе за поправне испите 

ученика 8. разреда 

- Организација завршног испита као  и припремне 

наставе за завршни испит за ученике 8. разреда 

- Извештај са реализованих излета и екскурзија 

- Листа изборних предмета ( договор за анкетирање 

ученика за школску 2020/2021.) 

- Подела задужења за израду Годишњег плана рада за 

наредну школску годину и Извештаја о раду школе 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће, разредне 

старешине 8. 

разреда 

 

Јун 

Реализација програмских задатака од 1. до 7. разреда 

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

-Избор ученика генерације 

- Информација о награђивању ученика  

 -Извештај о реализацији Школског развојног плана 

- Извештај о резултатима самовредновања  

- Извештај о резултататима  завршног испита 

((детаљна анализа)   утврђивање приоритетних области  

које је потребно побољшати 

-Реализација образовно-васпитних задатака Годишњег 

плана рада школе  

-Разматрање школских програма 

- Договор око обележавања Видовдана 

-Извештај тимова, већа и актива о реализованим 

активностима на крају другог полугодишта 

- Извештај о раду директора на крају другог 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

Наставничко 

веће, 

Стручни 

сарадник, 

Комисија за 

праћење 

реализације 

ГПРШ и ШРП, 

тим за 

самовредновање 
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полугодишта 

 

 

 

 

 

 

Август 

2 седнице 

- Организација припремне наставе за  поправне испите 

- Извештај о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника и доношење плана стручног 

усавршавања за наредну школску годину 

- Формирање Комисије за прегледање Дневника 

образовно – васпитног рада и матичних књига 

___________________________________________ 

- Извештај са поправног испита и утврђивање успеха 

ученика 

-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 

- Именовање тимова  

- Давање предлога дестинације за извођење екскурзије од 

првог до осмог разреда 

- Усвајање распореда часова редовне наставе за наредну 

школску годину 

Излагање, 

дискусија 

Наставничко 

веће, директор 

школе, тим за 

стручно 

усавршавање, 

тим за 

спровођење 

завршног испита, 

комисија за 

спровођење 

завршног испита 

 

Реализацију програма рада Наставничког већа прати директор, Комисија за праћење ГПР  и ШО. Записничар је 

наставница Јелена Лазаревић 

 

6.1.2. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

6.1.2.1. Програм одељенског већа од I до IV разреда 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Разматрање и Усвајање плана рада одељењског већа 

-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 

- Реализација иницијалног тестирања 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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Октобар 

-Анализа иницијалног тестирања и идентификовање 

области  слабијих  постигнућа  

-Предлог мера за побољшање успеха 

-Напредовање ученика који се образују по ИОП-У и 

подршка ученицима у процесу учења 

дискусија 
Чланови већа , 

стручни сарадник 

Новембар 

-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 

 

 

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 

Август 
Израда годишњих и месечних планова рада, тематских 

дана , угледних часова, иницијалног тестирања 
дискусија 

Чланови 

одељењског већа 

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 

- Усвајање плана рада одељењског већа 

-Договор о одржавању родитељских састанака и избор 

чланова за Савет родитеља, прављење плана 

индивидуалних састанака са родитељима и Дана 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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отворених часова 

-Договор о изради иницијалних тестова, тематских 

дана 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Усвајање распореда часова 

-Усвајање распореда писмених задатака  и контролних 

вежби 

-Секције  опредељивање ученика 

-Сарадња разредних старешина са учитељима 

- Предлози релација и времена реализације екскурзија 

- Школски програм- корекције и допуне 

- Пружање додатне подршке ученицима- опсервација, 

предлози 

- Израда плана одржавања часова ученицима 4. разреда 

од стране предметних наставника 

Октобар 

-Анализа иницијалних тестова и идентификовање 

области слабијих постигнућа 

-Предлог мера за побољшање успеха 

-Напредовање ученика са сметњама у развоју и подршка 

ученицима у процесу учења 

  

Новембар 

-Прилагођеност ученика петог разреда на предметну 

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

IV раз.) 

-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 

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 
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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 
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6.1.2.3. Програм одељењског већа од VI разред 

Време 

 реализације 
Активности/теме 

Начини 

 реализације 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

Септембар 

-Непосредна организација образовно- васпитног 

рада у школској 2019/20.години: 

- задужења наставника, 

- предлози за распоред часова 

-упознавање нових чланова одељењског већа са 

специфичностима одељења и сл.) Предлози 

релација и времена реализације екскурзија  

-ваннаставене активности – опредељење ученика  

-Школски програм – корекције и допуне 

 -План писмених провера,иницијални тестови  

-План отворених врата за родитеље ---Израда 

распореда индивидуалних разговора са 

родитељима 

Излагање, 

дискусија,закљу

чци 

Чланови 

већа,одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

- Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака на крају првог 

класификационог периода  

-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, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

Фебруар 

-Анализа остварења наставног плана и програма 

на крају 1. полугодишта 

-Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 

-Анализа рада додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

-Учешће на школским такмичељима 

-Сарадња са стручним сарадникомшколеоко 

ученика који заостајуу савладавању наставног 

програма 

-Сарадња са родитељима 

 

 

 

 

Дискусија, 

предлози, 

доношење 

одлука 

 

 

 

Чланови већа, 

одељењске 

старешине 

 

Април 

Анализа општег успеха и понашања ученика на 

трећем класификационом периоду 

-Мере за побољшање успеха 

Дискусија, 

предлози, 

доношење 

одлука 

Чланови већа, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

Јун 

Анализа општег успеха и понашања ученика и 

доношење одлуке о: похваљивању 

ученика;васпитно дисц.мерама 

-Резултати такмичења 

-Избор уџбеника за наредну школску годину 

-Анализа реализације екскурзије 

 

Дискусија, 

предлози, 

доношење 

одлука 

 

Чланови већа, 

одељењске 

старешине 

 

Август 

-резултати поправних испита 

-Анализа рада одељењског већа  

-Припрема за наредну школску годину 

Дискусија, 

предлози, 

доношење 

одлука 

Чланови већа, 

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 

- Усвајање плана рада одељењског већа 

-Договор о изради 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 и избору 

чланова Савета родитеља; прављење плана 

индивидуалних састанака и Дана отворених часова 

-Договор о избору чланова Ученичког парламента 

- 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 

Октобар 

-Анализа иницијалних тестова – идентификовање 

области лошијег постигнућа и предлог  мера за 

побољшање успеха 

-Видови подршке ученицима у процесу учења 

дискусија 
Чланови већа , 

стручни сарадник 

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 
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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 

 

 

6.1.2.5. Програм одељењског већа од VIII разреда 
 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

- Усвајање плана рада одељењског већа 

-Договор о изради, иницијалних тестова, тематских дана 

-Снадбевеност ученика уџбеницима и прибором 

-Усвајање распореда часова 

-Усвајање распореда писмених задатака  и контролних 

вежби 

- Договор о иницијалном тестирању 

-ваннаставне активности-опредељење ученика 

-Договор о одржавању родитељских састанака и избору 

члана Савета родитеља  

- Договор око избора чланова Ученичког парламента( на 

првом часу одељењског старешине ) 

-Предлози релација и времена реализације екскурзија 

-Школски програм- корекције и допуне 

-Организовање додатне и допунске наставе и секција 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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Октобар 

-Анализа иницијалног тестирања- идентификација 

области слабијих постигнућа и предлог мера за 

побољшање успеха 

-Идентификовање ученика   којима је потребна подршка у 

процесу учења 

  

Новембар 

-Успех и дисциплина ученика и реализација програмских 

задатака ученика на крају I тромесечја. -Одржавање 

родитељских састанака 

-Напредовање ученика који заостају у психофизичком 

развоју и којима је потребна додатна подршка 

-Мере за побољшање успеха 

-Прављење плана интерног тестирања ученика   

(децембар) 

-Припрема за прославу Светог Саве 

-Препознавање и рад са даровитим ученицима у школи  

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Стручни сарадник 

Јануар 

-Анализа интерног тестирања ученика 8. 

разреда(извештај о постигнућима ) 

-Мере за побољшање резултата и прављење плана 

припреме за пробни  завршни испит 

 

Дискусија , 

излагање 

Чланови 

одељењског већа 

8. разреда, стручни 

сарадник 

Јануар 

фебруар 

-Анализа образовно-васпитних постигнућа на крају 1. 

полугодишта 

-Реализација плана и програма у 1.полугодишту      

-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 

-Договор о спровођењу пробног завршног испита 

-Сарадња са родитељима 

-Припрема за прославу Дана школе 

 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Директор школе, 

Стручни сарадник 

Април 

-Реализација програмских задатака и успех ученика 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 

- Извештај о постигнућима са пробног завршног 

испита  

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Јун 

-Извештај о одржаним такмичењима 

-Реализација екскурзије (извештај) 

-Предлози за похвале 

- Анализа успеха и владања ученика 8. разреда 

- Предлог ђака генерације 

-Текућа питања 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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Август 

-Резултати поправних испита (извештај) 

-Анализа рада Одељењских већа 

-Израда месечних планова рада  тематских дана , угледних 

часова 

-Предлог плана рада за наредну школску годину 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Директор школе, 

Стручни сарадник 

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

образовно-васпитног рада за свако одељење посебно 

 

6.1.3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

6.1.3.1. Стручно веће за разредну наставу 

Време 

реализације 

Активност/тема Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Септембар 

 

-Планирање активности за Дечју недељу; 

-Консултовање са тимом за инклузивно 

образовање у вези ученика којима је 

потребна додатна подршка 

(евидентирати  постигнућа у 

прпремама); 

Састанци, 

дискусија, 

излагање 

Стручни 

сарадник, 

чланови већа 

Октобар 

-Анализа реализованих активности у 

оквиру Дечје недеље; 

-Анализа иницијалног тестирања 

(попуњавање обрасца постигнућа 

ученика на иницијалним тестовима) 

-Реализација истраживања спремности 

(родитеља, ученика и наставника) за 

давање предлога, сугестија и критика у 

циљу активнијег учешћа у школском 

животу); 

-Праћење рада и напредовања даровитих 

ученика ( анализа евиденције у дневним 

припремама ,могућност увођења ИОП-а 

3); 

-Извођење еколошке акције уређења 

околине; 

Састанци, 

дискусија, 

излагање 

Стручни 

сарадник, 

чланови већа, 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

директор 

Новембар 

-Консултовање са тимом за инклузивно 

образовање у вези са напретком ученика 

који раде по ИОП-у; 

-Организовање предавања о насиљу, 

толеранцији, конструктивном решавању 

проблема; 

-Стручно усавршавање унутар и ван 

установе ( размена искустава, примери 

добре праксе) 

Састанци, 

дискусија, 

излагање, 

предавање 

Стручни 

сарадник, 

чланови већа, 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

Тим за стручно 

усавршавање. 

Децембар -Договор о начину обележавања Састанци, Стручни 
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новогодишњих празника и Савиндана у 

сарадњи са тимом за културне 

делатности) 

-Спровођење анкете- задовољство 

родитеља радом школе; 

-Хуманитарна акција у циљу јачања 

припадности школском колективу; 

-Укључивање ученика са сметњама у 

развоју у културне и спортске 

активности и промовисање њиховог 

рада; 

дискусија, 

излагање, 

предавање 

сарадник, 

чланови већа, 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Јануар/Фебруар 

 -Организовање едукативних предавања 

о здравим стиловима живота (сарадња са 

Домом здравља; 

-Организовање акције „Сви на снег“ 

(родитељи, ученици, наставници); 

-Припрема ученика за такмичење; 

-Пружање повратне информације након 

одржаног часа коришћењем иновативнох 

метода рада; 

-Анализа реализације и провере 

стандарда на крају првог полугодишта; 

- Информација о одржаним часовима 

ученицима 4. разреда од стране 

предметних наставника и радионицама 

од стране наставника физике 

-Размена искустава добре праксе 

Састанци, 

дискусија, 

излагање, 

предавање 

Стручни 

сарадник, 

чланови већа, 

Тим за 

међупредметне 

компентенције, 

наставник 

физике 

Март 

-Анализа реализације и ефеката 

допунске, додатне наставе и слободних 

активности; 

-Примери добре праксе (размена 

искустава); 

-Организовање акције уређења школског 

дворишта. 

Састанци, 

дискусија, 

излагање, 

предавање, 

акција 

Чланови већа, 

Тим за 

међупредметне 

компентенције 

Април  

-Договор у вези обележавања Дана 

школе (организовање заједничких 

активности ученика, родитеља и 

нставника); 

-Заједничка акција обележавања Дана 

планете Земље; 

-Обележавање Васкрса (радионице); 

Састанци, 

дискусија, 

радионице 

Чланови већа, 

Родитељи, 

руководиоци 

секција 

Мај 

-Анализа резултата са такмичења; 

-Договор око начина реализације излета, 

-Израда наставног програма за 3. разред 

-Договор у вези избора уџбеника за  

трећи разред; 

-Приредба за прваке ( договор) 

Састанци 

Чланови 

већа,Актив за 

развој 

школског 

програма , 

стручни 

сарадник 
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Јун 

-Анализа реализације и резултата 

писмених провера по стандардима; 

-Анализа угледних часова и тематских 

дана; 

- Оствареност плана  одржаних часова 

ученицима 4. разреда од стране 

предметних наставника и радионицама 

од стране наставника физике 

-Стручно усавршавање унутар и ван 

установе. 

-Размена искустава добре праксе 

Састанци, 

дискусија, 

 

Стручни 

сарадник, 

чланови већа, 

наставник 

физике, Тим за 

стручно 

усавршавање. 

Август 

Израда плана Стручног већа  

-Планирање и усклађивање рада 

наставника (годишњи, месечни 

планови, иницијални  тестови, 

тематски дани, угледни часови) 

-Израда распореда часова 

-Хоризонтално и вертикално 

интегрисање градива; 

-Предлог и план набавке наставних 

средстава; 

-Израда плана одржавања часова 

ученицима 4. разреда од стране 

предметних наставника и радионица од 

стране наставника физике; 

-Предлози дестинација за једнодневни 

излет; 

-Извештај о стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника и 

доношење плана стручног усавршавања 

за наредну школску годину 

 

 

Чланови већа 

стручни 

сарадник , 

директор 

 

6.1.3.2. Стручно веће за друштвено-језичке науке 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Усвајање програма рада за наредну школску годину 

-Анализа 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  

-Уједначавање критеријума оцењивања, дискусија 

-Корелација са другим већима 

- Планирање угледних часова 

-Реализација иницијалног тестирања 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Тим за 

инклузивно 

образовање 
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-Дечја недеља ( активности) 

Октобар 
-Анализа иницијалног тестирања 

- Идентификација области слабијих постигнућа и мере 

за побољшање  успеха 

  

Новембар 

-Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

тромесечја из језика и друштвених предмета 

-Прилагођеност ученика петог разреда предметној 

настави 

-Организација  интерног тестирања за ученике 8. 

разреда 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

- Праћење рада и напредовања даровитих ученика 

(могућност увођења ИОП-а 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)  

-Анализа интерног тестирања и мере за побољшање 

успеха ( прављење плана припремне наставе за пробни 

завршни испит) 

-Анализа угледних часова 

-Такмичења ученика   

-Припрема приредбе за Дан школе 

-Размена искустава добре праксе 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник, 

директор, 

библиотекар  

Април 

-Постигнути резултати у допунској и додатној настави 

-Анализа успеха на крају 3. тромесечја 

-Припреме за такмичења 

- Стручно усавршавање унутар и ван установе 

-Анализа пробног завршног испита за ученике 8. 

разреда 

Излагање, 

дискусија 

Руководиоци већа, 

чланови већа, 

стручни сарадник 

Мај 

-Анализа резултата са такмичења  

-Организовање припремне наставе за полагање 

завршног испита 

-Предлог мера за побољшање образовно - васпитног 

рада 

-наставни програми  за 7. и 8. разред 

-Напредовање ученика који раде по ИОП-у 

- Стручно усавршавање унутар и ван  установе 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

Актив за развој 

школског 

програма стручни 

сарадник 

Јун 

-Анализа постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта  

-Анализа угледних часова 

- Анализа стручног усавршавање унутар и ван 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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установе  

-Анализа реализације плана и програма          

 -Размена искустава добре праксе   

-Анализа завршног испита за ученике 8. Разреда 

Август 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

-Израда планова рада за наредну школску годину 

- Одабир тема за тематске дане за наредну школску 

 годину 

-Планирање  иницијалних тестова 

- Израда плана стручног усавршавања за наредну 

школску годину ( спољашње и унутрашње стручно 

усавршавање ; семинари,  угледни часови за наредну 

школску годину 

- Договор око набавке наставних средстава  

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 

-Реализаија иницијалног тестирања 

-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 

-Планирање угледних часова 

-Стручно усавршавање унутар и ван установена 

-Планирање активности у оквиру Пројекта „Унапређење 

наставе природе и друштва, математике и физике кроз 

повезивање садржаја учења у разредној и предметној 

настави“. 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа 

Тим за инклузивно 

образовање 

Октобар 
-Анализа иницијалног тестирања 

- Идентификација области слабијих постигнућа и мере за 

побољшање  успеха 

  

Новембар 

-Анализа успеха, писмених задатака по стандардима и 

дисциплине на крају првог тромесечја 

-Организација интерног тестирања за ученике 8. 

разреда 

-Анализа угледних часова 

-Прилагођеност ученика петог разреда предметној настави 

-Ученици којима је потребна посебна подршка 

(консултовање са стручним тимом за инклузивно 

образовање) 

Излагање, 

дискусија 

Чланови већа, 

руководиоци већа, 

стручни сарадник 
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- Рад са талентованим ученицима- могућност даљег 

напредовања 

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 интерног тестирања – утврђивање  области на 

којима су најнижа постигнућа и предлог мера  

-Прављење плана припреме за пробни завршни испит 

-Анализа угледних часова 

-Такмичења ученика   

- Организовање припремне наставе за полагање завршног 

испита 

-Размена искустава добре праксе 

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 

-Наставни  програм за 7. и 8. разред 

-Анализа и извештавање о реализованим активностима у 

оквиру Пројекта „Унапређење наставе природе и друштва, 

математике и физике кроз повезивање садржаја учења у 

разредној и предметној настави“. 

Излагање, 

дискусија 

 

Чланови већа, 

стручни сарадник 

Актив за развој 

школског 

програма 

Јун 

-Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта 

по стандардима 

-Анализа угледних часова 

-Анализа реализације плана и програма 

- Размена искустава добре праксе       

 - Анализа завршног испита за ученике 8. разреда 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 

Август 

- Израда планова рада за наредну школску годину 

- Тематско планирање 

- Планирање иницијалних тестова 

- Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника и доношење плана стручног усавршавања за 

наредну школску годину 

-Предлог програма рада за наредну школску годину и 

избор руководиоца 

- Договор око набавке наставних средстава  

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 
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према утврђеном распореду који су утврдили чланови актива и индивидуалним плановима наставника. 

 

6.1.3.4. Стручно веће вештина 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

-Усвајање програма рада за  текућу годину 

-Разговор о извођењу наставе, ваннаставних активности, 

смотрама, конкурсима и такмичењима 

- Планирање угледних часова 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Октобар 

-Припрема и организација Дечје недеље 

- 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/ 

Јануар 

- Естетско уређење школе поводом Божићних празника и   

  Нове године 

- Прослава школске славе Савиндан 

- Успех ученика на крају првог полугодишта 

- Стручно усавршавање унутар и ван  установе 

-Размена искустава добре праксе 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници, 

директор, 

библиотекар 

Март 

 

-Постигнути резултати у редовној настави и ваннаставним 

активностима на крају трећег класификационог периода 

- Естетско уређење школе - Осмомартовска изложба 

- 27.3. Светски дан позоришта 

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Април 

-Сарадња са музејом  „Старо село“ 

-Изложба поводом Васкршњих празника 

- Дан школе 

- Прављење плана за спровођење обавезних физичких 

активност  

-усмени 

договор 

-дискусија 

Чланови већа 

Предметни 

наставници 

Мај 

 

- Сарадња са учитељима четвртог разреда 

- Крос РТС-а 

- 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 

-Размена искустава добре праксе 

-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 

-Договор о наставним средствима и опреми 

-Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних 

Излагање, 

дискусија 
Чланови већа 
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сарадника и доношење плана стручног усавршавања 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 

 

 Задатак актива је да прати остваривање школског програма, стара се о остваривању 

постављених општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања 

 

Чланови актива: 

1. Мијаило Стаматовић,наставник, 

2. Дарко Василијевић,професор физичког васпитања, 

3. Драган Лазић,професор разредне наставе 

 

Руководилац актива: Дарко Василијевић 
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Време 

реализације 

 

Садржај Реализатори Евалуација 

 

 

септембар, 

октобар 

2019. 

Примена нових Наставних планова-

II и VI  разред  као и Техника и 

технологија,Информатика и 

рачунарство и Физичко и 

здравствено васпитање у  VII 

разреду 

Утврђивање фонда часова и 

предмета 

- Распоред писмених - контролних 

задатака, додатна, допунска, 

секције, 

слободне активности 

- Анализа остварености Школског 

програма 

на крају првог класификационог 

периода 

-План посета часовима 

-директор 

-предметни 

наставници 

-одељенске 

старешине 

-руководилац 

одељењског 

(разредног) већа 

Анализа на 

састанцима 

Актива 

 

Децембар 

2019. 

 

јануар 2020. 

Анализа остварености Школског 

програма 

на крају првог класификационог 

периода 

- Сарадња са осталим стручним 

органима и 

тимовима ради евидентирања 

измена и 

допуна Школског програма 

- Анализа посете часовима 

-руководилац 

актива 

-чланови актива 

-директор 

- психолог 

 

 

 

Анализа на 

састанцима 

Актива 

јануар, 

фебруар, 

март 2020. 

-Анализа остварености Школског 

програма 

на крају првог полугодишта 

-Посете часовима 

-Такмичења 

-Спортске активн 

Хуманитарне акције 

-Израда процедуре за екскурзије и 

наставу у 

природи 

директор 

-педагог 

-предметни 

наставници 

-наставници 

разредне наставе 

-одељењске 

старешине 

-руководиоци 

одељењског 

(разредног) 

већа 

Анализа на 

састанцима 

Актива 

април,  

мај 

2020. 

-Анализа остварености Школског 

програма 

на крају трећег класификационог 

периода 

- Посете часовима 

-одељенске 

старешине 

- руководиоци 

Одељењског 

(разредног) 

већа 

-директор 

- психолог 

Анализа на 

састанцима 

Актива 



 
 

75/177 

јун, 

 јул, 

август 2020. 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају другог 

полугодишта 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају школске године 

- Посете часовима 

-Такмичења 

-Спортске активности 

-Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања 

измена и допуна Школског 

програма 

-Извештај о раду актива 

-Избор нових чланова и руководства 

актива, измене у плану рада 

-одељењске 

старешине 

-руководиоци 

одељењског 

већа(разредног) 

-директор 

-психолог 

-предметни 

наставници 

-чланови 

актива 

-руководилац 

актива 

Анализа на 

састанцима 

Актива 

 

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 

2019/2020. 

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 



 
 

76/177 

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 2019/2020. 

 

6.1.4.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА  

Активности Време Реализатор 

Сарадња с интерресорном комисијом у вези 

ученика са сметњама у развоју 

Август Директор, психолог 

Израда ИОП-а прилагођен програм за ученика 

2. разреда у ИО Љубиш 

септембар 
Тим за инклузивно образовање 

и додатну подршку 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 3. 

разреда у ИО Љубиш 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 4. 

разреда у ИО Љубиш 

Израда ИОП-а прилагођен  програм за ученика 

8. разреда у ИО Љубиш 

Израда ИОП-а прилагођен  програм из 

математике за ученицу 4. разреда у матичној 

школи у Сирогојну 

Израда ИОП-а измењен програм за ученицу 6. 

разреда у матичној школи у Сирогојну 

Израда ИОП-а измењен програм за ученика 8. 

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 
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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 

 

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. Избор техника и инструмената 

за прикупљање података и 

њихову обраду, одређивање 

потребних података из 

школске документације, 

подела задужења 

Састанак Сви чланови Октобар 

3. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Састанак Сви чланови Новембар 
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4. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Анкетирање група 

по одабраном 

узорку 

Сви чланови Децембар 

5. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Обрада упитника, 

унос предвиђених 

података из 

школске 

документације 

Сви чланови Јануар 

6. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Састанак Сви чланови Март 

7. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област ЕТОС 

Писање извештаја Сви чланови Април 

8. Израда инструмената, 

прикупљање потребних 

података и њихова анализа за 

област ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Писање документа Сви чланови Мај 

9. Обједињавање извештаја и 

представљање извештаја 

Наставничком већу 

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

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ТЕСТИРАЊА 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ   

  

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

-Договор о раду 2019/2020 школској 

години, 

-израда плана активности ПО тима 

-Договор о израда потфолиа ученика 

Чланови ПО тима 
Септембар, 

октобар  2019. 

-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 2019 

-извештај о реализацији радионица на 

часовима одењенских старешина 

- Организација радионице за 

родитељски састанак и разговор са 

разредним старешинама након њеног 

извођења 

- Упознавање ученика са могућношћу 

коришћења теста професионалне 

оријентације   

Чланови ПО тима 
Фебруар ,март 

2020 

-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 

издвојеним одељењима 

- Реални сусрети – посете  средњим 

школама ( промоција средњих школа 

златиборског округа) 

- Реални сусрети – посете сајму 

Одељењске старешине, тим 

ПО ,наставници који 

учествују у реализацији 

пројекта, родитељи 

Април, мај 

2020. 
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образовања 

- Упућивање ученика на сајт Едукација 

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 ученика за завршни испит која ће обухватати све активности 

(допунскa, додатнa наставa ,секцијe, мотивацијa ученика за учешће на такмичењима) 

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 

резултат и постојећа 

знања 

1.1. Иницијално тестирање Наставници Септембар 

1.2. Анализа резултата Наставници Септембар 

1.3. На основу иницијалног теста 

направити план рада који ће бити 

усмерен ка оклањању недостатака  у 

знању ученика 

Наставници Септембар 
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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 

27. и 28. март 

2020. 

5.3. Предлог мера за побољшање 

резултата на завршном испиту 

Наставници Мај/јун 

5.4. Формирати базу података за 

ученике 

Одељењске 

старешине и 

психолог 

Према плану 

Министарства 

просвете и спорта 
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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 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 
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Вођење евиденције о реализацији 

планираних развојних активности у 

школској 2019/20. 

-Обрада стручних тема на седницама 

стручних већа и Наставничког већа 

-Угледни часови(извођење,анализа) 

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 

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. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 

потребни свакој особи за лично испуњење и развој , друштвено укључивање и запошљавање - 

ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. 

 Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 

различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој, као 

и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и 

ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте 

који захтевају њихову функционалну примену.  

 

Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 
Време реализације 

Конституисање Тима  

 

 

Именовање 

чланова  

Чланови тима Август 2019. 

Израда плана рада тима  за 

текућу школску годину 

 

Анализа, договор 

 

Чланови тима  

 

Септембар 2019. 

Упознавање са надлежностима 

тима и одговарајућим 

законским и подзаконским 

актима везаним за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво 

 Чланови тима  

 

Октобар 2019. 

Праћење реализације и 

организовање планираних 

активности везаних за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

Анализа, договор, 

праћење 

 

Чланови тима  

 

Током школске године 

Анализа реализованих 

активности и израда 

извештаја о раду тима 

Праћење, 

анализа, писани 

извештај 

Чланови тима у 

складу са 

поделом 

послова 

На крају првог и другог 

полугодишта у оквиру 

анализе реализације 

ГПР школе и на крају 

наставне године за 

Извештај о реализацији 

ГПР-а 
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Компетенција 
Компетенција за целоживотно учење  

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Презентације о 

техникама и 

планирању учења  

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

 

Током 

школске 

године 

 

Ученик  зна да уочи 

структуру градива 

тј.активно да одвоји 

битно од небитног 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

 

Током 

школске 

године 

 

 Ученик  ефикасно  

користити различите 

методе учења 

Компетенција Комуникација 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Реализација 

активности тимског 

и групног рада , 

пројектне наставе, 

усавршавање 

техника 

комуникације  

Наставници 

птредметне и 

разредне 

наставе, 

стручни 

сарадник 

Одељењске 

старешине, чланови 

тима, предметни 

наставници, стручни 

сарадник 

Током 

школске 

године 

Ученик  зна да изрази 

своје ставове и 

мишљења, осећања и 

вредности на 

позитиван и 

аргументован начин 

Презентације  о 

појму и врстама 

комуникације 

Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадник 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

Током 

школске 

године 

 

Ученик познаје 

специфичне 

карактеристике 

различитих 

модалитета 

комуникације (усмена 

и писана, непосредна 

и посредована 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 

Компетенција Рад са подацима и информацијама  

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Oспособљавањe Наставник Тим за за развој Током Зна да је за 
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ученика да 

самостално траже и 

користе различите 

изворе информација 

и података, 

процењују њихову 

поузданост  

информатике и 

рачунарства, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва  

школске 

године 

 

разумевање догађаја и 

доношење 

компетентних одлука 

потребно имати 

релевантне и 

поуздане податке и 

уме да процењује 

поузданост података 

и препозна могуће 

узроке грешке 

Компетенција Дигитална компетенција 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Уз помоћ наставника 

ученици претражују, 

процењују, 

анализирају 

релевантност и 

поузданост 

информација у 

електронском 

облику користећи 

одговарајућа ИКТ 

 

Наставник 

информатике и 

рачунарства, 

предметни 

наставници 

 

Наставник 

информатике и 

рачунарства, 

предметни 

наставници 

 

Током 

школске 

године 

Помоћу ИКТ уме да 

представи, 

оргaнизуje, 

структурира 

информације 

користећи на 

ефикасан начин 

могућности датог 

ИКТ средства. 

Компетенција Решавање проблема  

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Оспособљавање 

ученика за 

испитивање 

проблемске 

ситуације и 

проналажење 

решења кроз 

решавање актуелних 

проблемских 

ситуација у учењу, 

напредовању, 

понашању 

Одељењске 

старешине, , 

предметни 

наставници, 

руководиоци 

секција, 

стручни 

сарадник 

 Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва , 

руководиоци 

секција, 

Током 

школске 

године 

Ученик 

проналази/осмишљав

а могућа решења 

проблемске ситуације 

Одељењске 

старешине, , 

предметни 

наставници, 

руководиоци 

секција, 

стручни 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва , 

руководиоци 

секција, 

Током 

школске 

године 

Ученик вреднује 

примену датог 

решења и 

идентификује добре и 

слабе стране 
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сарадник 

Компетенција 
Сарадња 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Подстицање тимског 

рада кроз заједничке 

активности ученика 

У доношењу 

правила понашања у 

учионици, 

подстицање тимског 

рада кроз заједничке 

активности ученика 

чланова различитих 

секција, рад на 

пројектима 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставци, 

руководиоци 

секција 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва , 

руководиоци 

секција, предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Ученик 

конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси 

раду групе 

Подстицање тимског 

рада кроз заједничке 

активности ученика 

Предметни 

наставници, 

руководиоци 

секција 

Предметни 

наставници, 

руководиоци секција 

Током 

школске 

године 

Ученик активно 

слуша и поставља 

релевантна питања 

Компетенција 
                  Одговорно учешће у демократском друштву 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Укључивање 

ученика у рад 

тимова, 

секција,Ученичког 

парламента, 

хуманитарних 

активности  

Одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, 

руководиоци 

школских 

тимова,  

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник 

 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Током 

школске 

године 

Ученик активно 

учествује у животу 

школе  

Радионице и 

предавања на тему 

толеранције, 

обележавање 

Међународног дана 

толеранције 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Током 

школске 

године 

Ученик развија 

толеранцију 

Компетенција 
                  Одговоран однос према здрављу 

Активност реализатори Особа задужена за Временски Очекивани исход 



 
 

91/177 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

оквир 

Упознавање ученика 

са карактеристикама 

заразних болести и 

болести зависности 

и мерама превенције 

Одељењске 

старешине, 

наставник 

биологије, 

стручни 

сарадник 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Током 

школске 

године 

Ученик познаје 

карактеристике 

основних заразних 

болести, болести 

зависности и њихове 

изазиваче и мере 

превенције  

Презентација и 

предавање  за 

ученике на тему 

здраве исхране 

Наставник 

биологије 

 

Тим за за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Током 

школске 

године 

Ученик познаје 

правила здраве 

исхране  

Компетенција 
                 Одговоран однос према околини 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Развијање свести о 

нужности 

прихватања 

одговорног односа 

према околини кроз 

активности секција, 

рад одељењског 

старешине, 

наставних тема 

предмета 

Руководиоци 

секција, 

предметни 

наставници 

Тим, руководиоци 

секција 

Током 

школске 

године 

Ученик разуме значај 

и спреман је да се 

ангажује у заштити 

природе и природних 

ресурса и  

Компетенција 
Естетичка компетенција 

Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Информисање 

ученика о 

традиционалним и 

актуелним 

достигнућима 

културе, науке, 

уметности и 

технологије.  

Предметни 

наставници, 

одењењске 

старешине, 

руководиоци 

секција 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Током 

године 

Ученик прихвата 

важност креативности 

и естетских 

вредности у читавом 

низу медија и у свим 

уметностима 

Компетенција 
Предузимљивост и предузетничка компетенција 
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Активност реализатори 

Особа задужена за 

праћење реализације и 

вредновање процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 

Очекивани исход 

Оспособљавање 

ученика за процену 

својих способности 

и вештина на 

часовима предметне 

наставе и у оквиру 

програма 

Професионалне 

оријентације 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију,ст

ручни сарадник 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Током 

школске 

године 

Ученик уме да 

идентификује и 

адекватно представи 

своје способности и 

вештине  
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6.1.4.10. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЕСТЕТИКУ И ЕКОЛОГИЈУ ШКОЛЕ 

Активности Време рeализације Реализатор 

 Организовање чићења 

школског дворишта од смећа 

 Израда јесењег екокутка у холу 

школе 

 Изложба ликовних радова на 

тему ''Jесен'' 

септембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 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) 

октобар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Израда рециклажног кутка у 

холу школе – сакупљање 

папира, пластике, лименки и 

чепова 

 Обележавање Дана чистог 

ваздуха 3.11. 

новембар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 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, ученици, 

учитељи 

 Изложба ликовних радова 

поводом Савиндана и“Зима у 

мом крају” 

 Израда и постављање 

хранилица за птице 

Јануар, фебруар 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Светског дана 

енергетске ефикасности (5. 

март) 

 Изложба радова и украшавање 

ходника поводом 8. марта 

 Обележавање Светског дана 

позоришта (27. март) 

Март 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Светског дана 

здравља (7. април) – сарадња са 

Домом здравља 

 Украшавање школских 

ходника и учионица поводом 

Васкрса 

Април 
Наставници, ученици, 

учитељи, медицинско особље 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ 

 Обележавање Дана планете 

Земље (22. април) 

 Изложба ликовних радова на 

тему „Пролеће“ 

 Акција садње цвећа и уређења 

школског дворишта 

 Обележавање Светског дана 

борбе против пушења (31. Мај) 

Мај 
Наставници, ученици, 

учитељи 

 Обележавање Дана заштите 

животне средине: израда и 

изложба радова, учешће у еко-

квизу 

Јун Наставник биологије, ученици 

Активност 

Време 

састанка 

тима  

Време 

реализације 

активности 

Начини реализације Реализатори 

1.Дечја недеља октобар. 
октобар-

2.недеља 

Организација 

спортског дана у 

оквиру Дечје недеље 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности 

 

 

 

2.Хуманитарна 

акција поводом 

новогодишнјих 

и божићних 

празника 

 

децембар 

 

децембар 

 

 

1.Хуманитарна 

акција скупљања 

пакетића 

Поводом 

новогодишњих и 

божићних празника 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности 

 

3.Дан школе 

 

 

април 21.април 

Организација 

спортског дана у 

окввиру 

обележавања Дана 

школе 

 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности, 

учитељи, 

наставници 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

 
Активност Време реализације 

активности 
Начин  

реализације 

Носиоциактивно

сти 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Израда плана тима 
            

Састанак, договор 
Руководилац тима 
Са члановима 

 
Проналажење сајтова  

на којима се 

објављују конкурси за 

финансирањe 

пројеката 

            Посета сајтовима 

Министарства просвете и 

науке, амбасада, 
конзулата, невладиних 

организација и свих 

субјекат акоји се баве 
било каквим пројектима 

и 
донаторством 

 
 

Члановитимапозадужењу 

 

 
Одабир пројеката за 

које школа жели да 
аплицира 

            Стално 
претраживање, 

састанци тима, 

Консултације са 
директором и 

Наставничким већем, 

по потреби 
консултације са 

локалном самоуправом  

у случају потребе 
суфинасирања и сл. 

 
 

Чланови тима, ШО, директор 
школе, чланови Н. већа 

Прикупљање 

конкурсне 

документације и 
израда одабраног 

пројекта 

            Писање 

пројекта, 
прикупљање 

понуда, 

коресподенција 
са 
донаторима 

 

Чланови тима позадужењу 

Пријав ана 
одабрани 

конкурс 

            Слање израђеног 
пројекта и остале 
потребне 
документације 

Тим у сарадњиса директором 
школе 

 

Израда извештаја тима 
            

* 
Писање извештаја о 
пријављеним и 
реализованим 
пројектима 

Руководилац тима са 
члановима 

Семинари 
            Стручно усавршавање у 

овој области 
Чланови тима 

 

4. Крос РТС-а мај 11. мај 
Извођење РТС-овог 

кроса 11.маја 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности, 

учитељи, 

наставници 

5. Спортске 

игре младих 

 

 

јун 
јун 

Учешће ученика на 

такмичењу „ 

Спортске игре 

младих“ 

Тим за реализацију 

школског спорта и 

хуманитарних 

активности, 

учитељи, 

наставници 
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6.1.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа из области предмета и стручних актива, 

као и стручни сарадник. Педагошки колегијум: 

-планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе; 

-стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

-стара се о остваривању развојног плана школе;  

-сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

-организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и  

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника; 

-планира и прати стручно усавршавање запослених. 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Август 

-Израда и усвајање плана рада 

колегијума 

- Упознавање са припремљеношћу 

школе за нову школску годину 

- Активности везане за формирање  

базе података у електронском 

дневнику за нову школску годину   

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума,  

     Септембар 

- Утврђивање предлога плана 

стручног усавршавања на основу 

резултата самовредновања 

-Разматрање и усвајање плана 

контролних вежби и писмених 

задатака 

-План реализације часова 

предметне наставе у 4. разреду 

- План распореда Дана отворених 

врата ( посета родитеља часовима ) 

и индивидуалних разговора 

- распоред  организације 

ваннаставних активности 

- распоред угледних часова 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Октобар 

-Упознавање са планираним 

активностима тима за 

самовредновање 

-Усвајање индивидуалних планова 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 
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на нивоу школе  

-Извештај о резултатима 

иницијалног тестирања 

Новембар 

-Дискусуја о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање)-

Осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитног 

рада 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Фебруар 

- Дискусија о ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

- Анализа реализације угледних 

часова у току првог полугодишта и 

упознавање са оствареним 

педагошко – инструктивним 

увидом у посећене часове од стране 

директора и стручног сарадника 

школе 

-Анализа реализације ШРП-а и 

резултата самовредновања 

-Припреме за пробни завршни 

испит 

- Усвајање плана припреме за 

завршни испит 

-Извештај о спроведеним 

активностима у оквиру 

самовредновања рада школе 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Април 

- Активности у области 

професионалне орјентације за 

ученике 7. и  8. разреда 

 

 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Мај 

-Предлог понуде изборних 

предмета и слободних наставних 

активности за наредну школску 

годину 

-Утврђивање потребе за опремом и 

наставним средствима 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума 

Јун 

-Израда ГПРШ за наредну школску 

годину 

-Анализа реализације планираних 

активности из  ШРП-а 

Анализа извештаја о стручном 

усавршавању 

-Извештај о реализацији  угледних 

часова 

-Извештаји о раду стручног 

сарадника,  библиотекара, стручних 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 
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већа,  

-Дискусија о ученицима којима је 

потребна додатна подршка  

(консултовање са стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

Током године  

-Предлог мера за побољшање 

безбедности ученика и смањење 

степена насилног понашања 

-Остваривање педагошко- 

инструктивног увида  и надзора и 

предузимање мера за унапређивање 

и усавршавање рада наставника и 

стручних сарадника 

-Усвајање ИОП –а за ученике 

којима је то потребно 

Седница 

педагошког 

колегијума 

Чланови педагошког 

колегијума, стручни 

тим за ИО 

Праћење реализације програма педагошког колегијума вршиће се увидом у то које су  

активности/теме реализоване. Носиоци праћења су комисија за реализацију Годишњег 

програма рада школе  и чланови Педагошког колегијума. Записник педагошког колегијума 

водиће наставница Нада Ђорђевић. 

 

6.1.6. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

Програм рада психолога 

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 

 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 

посредни/непосредни током године 
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унапређивање постигнућа. 

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 

поремећаја интерперсоналних односа и предлагање мера за 

њихово превазилажење 

Непосредни Током године 

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

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 
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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 књижног 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 

 

Годишњи план рада директора школе израђен је на основу Стандарда компетенција 

директора установа образовања и васпитања на основу члана 14. Закона о основама 

образовања и васпитања. Директор школе ће израђивати планове рада на месечном 

нивоу. 

Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује 

успешно управљање,организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада 

наведених установа. 

 

Стандарди се односе на: 

1) Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

2) Планирање, организовање и контрола рада установе 

3) Праћење и унапређивање рада запослених 

4)Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом 

5) Финансијско и административно управљање радом установе 

6) Обезбеђивање законитости рада установе 
 

1.2.Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

1.2.1. Развој културе учења 

 

Директор развија и промовише вредности учења и развија школу као заједницу 

целоживотног учења. 

*Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика. 

*Прати савремена кретање у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 

усавршава; 
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*Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање идеја и 

проширивање искустава; 

*Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници; 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици могу квалитетно 

да уче и да се развијају. 

*Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и 

поштовање права ученика; 

*Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици 

заштићени од насиља, злостављања и дискриминације; 

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног процеса. 

*Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе 

савремене методе и технике учења и прмењују савремене технологије у образовно-

васпитном процесу; 

*Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да 

развијају сопствене вештине учења; 

1.2.4.Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања и васпитања за све 

ученике 

*Ствара  климу и  услове  за  прихватање  и  уважавање специфичности  и  

различитости  ученика  и промовисање толеранције; 

*Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и 

искуствима ученика. 

*Посећује часове (угледне, редовне наставе,допунске,додатне, ваннаставне...) 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

Директор прати и подстиче ученике рад и резултате 
 

*Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и 

увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика; 

 

2.Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

2.1.Планирање рада установе 
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Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе. 

*Организује процес планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, 

иницира и надзире израду планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и 

непосредно руководи том израдом; 

2.2.Организација установе 

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 

*Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, 

образује стручна тела и тимове и организационе јединице; 

*Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 

установи; 

2.3.Контрола рада установе 

Директор  обезбеђује  праћење,  извештавање,  анализу  резултата  рада  установе  и  

предузимање корективних мера 

*Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, 

анализира рад установе, њених јединица и запослених; 

*Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и 

предузетим корективним мерама.; 

2.4.Управљање информационим системом установе 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском 

управом и локалном самоуправом. 

*Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 

питањима живота и рада установе; 

2.5.Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе 

*Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност 

ученика на завршном испиту ради планирања унапређивања рада школе; 

*Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе 

и стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређивање рад установе; 

3.Праћење и унапређивање рада запослених 

3.1.Планирање, селекција и пријем запослених 

 

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи 

*Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла; 
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*Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос; 

*Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово 

успешно прилагођавање радној средини; 

3.2.Професионални развој запослених 

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених 

*Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих 

на високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални 

развој; 

*Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу 

личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања; 

*Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом 

стручног усавршавања и могућностима установе; 

3.3.Унапређивања међуљудских односа 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

*Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-

васпитних стандарда; *Комуницира са запосленима јасно и конструктивно; 

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и награђује за 

постигнуте резултате 

*Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите облике награђиивања, у 

складу са законом и општим правним актима; 

4.Развој сарадње са родитељима, органом управљања, репрезентативним       

синидкатом и широм заједницом 

4.1.Сарадња са родитељима/старатељима 

 

*Обезбеђује  да  установа  редовно  извештава  родитеље  о  свим  аспектима  рада,  

резултатима  и напредовању њихове деце; 

*Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном 

укључивању ради учења и развоја детета; 

4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентативним 

синдикатом у установи  

Директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном синдикату 
 

*Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе; 
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*Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговором и законом; 

4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне 

самоуправе 

*Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне 

самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе; 

4.4.Сарадња са широм заједницом 

Директор промовише сарадњу установе на националном, регионалном и међународном 

нивоу 

*Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, 

стручним посетама и разменама мишљења и искуства; 

5.Финансијско и административно управљање радом установе 

5.1.Управљање финансијским ресурсима 

 

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

*У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима; 

*Планира финансијске токове:приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава; 

*Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате; 

5.2.Управљање материјалним ресурсима 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

*Планира развој  материјалних  ресурса  у  складу  са  оценом  постојећег  стања  и  

могућностима прибављања тих ресурса; 

*Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно-васпитног процеса; 

*Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса; 

*Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и законитост; 

*Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају; 

*Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира; 

5.3.Управљање административним процесима 
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Директор ефикасно управља административним пословима и документацијом 

*Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама; 

*Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације; 

*Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично 

архивирање у складу са законом; 

*Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице; 

6.Обезбеђење законитости рада установе 

6.1.Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

 

*Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка; 

6.2.Израда општих аката и документације установе 

Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са законом 

и другим прописима, јасна и доступна свима 

*Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и 

документације; 

*Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима 

којима су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом; 

6.3.Примена општих аката и документације установе 

 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације 

установе 

*Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе; 

*Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за 

унапређивање рада и извештаје који показују каку су спроведене тражене мере; 

Сарадници у реализацији наведених активности су помоћник директора, стручни 

сарадници, секретар школе,наставници,тимови, представници стручних органа, 

задужене особе, родитељи, органи управљања, шеф рачуноводства,представници 

локалне самоуправе. 

НА ОСНОВУ СТАНДАРДА  КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА  НА МЕСЕЧНОМ 

НИВОУ ЋЕ СЕ  ИЗРАЂИВАТИ ПЛАНОВИ РАДА ДИРЕКТОРА КАО И  

ПОЛУГОДИШЊИ И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О ЊЕГОВОМ РАДУ. 
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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 одсуству директора школе у раду савета родитеља;  

 организује упис ученика и учествује у формирању одељења;  

 уноси податке у информациони систем Министарства просвете – Доситеј; 

 уноси податке у апликацију еУпис о ученицима који уписују први разред;  

 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;  

 прегледа ЕсДневнике, 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. 

Помоћник директора ће сачинити месечни план рада  на основу кога ће сачинити 

Годишњи извештај о свом раду.  

 

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 
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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 

усавршавања  

запослених и 

полагања испита 

за лиценцу 

-вођење евиденције о обавези полагања испита за лиценцу, 

-израда решења за ментора, 

-стручни послови у вези са пријављивањем кандидата за полагање 

испита за лиценцу 

-вођење евиденције о стручном усавршавању запослених 

 

Секретар школе ће сачинити полугодишњи и годишњи извештај о свом раду. 

 

6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА 

6.3.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Састав Школског одбора:  

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

                   Бранка Турудић- председник  

Наставничко веће Даница Дедовић 

Маријана Мутавџић 

Бранка Крејовић 

Савет родитеља Биљана Јовановић  

Јелена Митровић 

Гордана Ћурдић 

СО Чајетина Јосип Стаматовић 

Бојан Секулић 
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Програм рада Школског одбора  

Школски одбор је орган управљања и има 9 чланова. Мандат чланова траје 4 године. 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар 

-Усвајање Годишњег плана рада Школског одбора 

-Усвајање извештаја о раду школе у школској 

2018/2019. години 

-Усвајање извештаја о самовредновању за школску 

2018/2019. и план самовредновања за школску 

2019/2020. 

-Усвајање Годишњег плана рада за школску 

2019/2020. Годину 

- Информација о припремљености школе за почетак 

школске године 

-Упознавање чланова Школског одбора са радом 

тимова у школи 

- Усвајање распореда часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

- Усвајање плана стручног усавршавања запослених 

-Утврђивање предлога буџета за наредну 

календарску годину  

Подношење 

извештаја 

учествовање 

у наведеним 

активностима 

Директор, 

секретар школе, 

чланови ШО , 

представници 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

пред. синдиката 

 

Новембар 

 

- Извештај о успеху и владању  ученика у првом 

класификационом  периоду 

- Мере за побољшање успеха  

- Разматрање предлога програма ексурзије и излета 

за све  ученике школе 

-подношење 

извештаја 

-договор и 

остваривање 

планираног 

Директор, 

секретар школе, 

чланови ШО , 

представници 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

пред. Синдиката 

Јануар 

Усвајање финансијског плана за 2020. годину 

Усвајање плана јавних набавки 

Договор око прославе  Савиндана 

  

Фебруар 

 

-Извештај о успеху и владању  ученика на крају 1. 

полугодишта 

-Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о 

раду директора школе 

- Разматрање и усвајање извештаја пописне комисије 

- Усвајање извештаја о финансијском пословању у 

2019. години. 

 

Подношење 

извештаја, 

анализирање, 

разговор,  

Директор, 

пописна 

комисија, 

рачуновођа, 

чланови ШО , 

представници 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

пред. синдиката  

Април 

 

-Извештај о успеху и владању  ученика на крају 3. 

тромесечја 

-Договор око организовања прославе Дана школе 

-Извештај  о успеху ученика на  такмичењима  

- Договор о наградама ученика и запослених 

 

 

-

анализирање, 

извештавање, 

предлагање 

Директор, 

секретар школе, 

чланови ШО , 

представници 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

пред. синдиката 

Јун 

-Извештај о  успеху и владању  ученика од 1. до 8. 

разреда на крају другог  полугодишта 

- Извештај о реализацији и резултатима  завршног 

испита  

-

анализирање, 

извештавање, 

предлагање 

Директор, 

секретар школе, 

чланови ШО , 

представници 
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- Усвајање извештаја о плану стручног усавршавања 

запослених 

- Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду 

директора школе 

- Усвајање извештаја  о реализацији  излета и 

екскурзије 

Усвајање нових аката( наставни планови и програми) 

Ученичког 

парламента, 

Савета родитеља, 

пред. синдиката 

 

Седница школског одбора може бити заказана и ван утврђеног плана ако се за то укаже потреба. 

Начини праћења реализације програма школског одбора: увидом у записнике са седница и 

присуство седницама Школског одбора. Носиоци праћења: Директор школе, Председник Школског 

одбора, представници синдиката, представници Ученичког парламента. 

 

 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

НАСТАВНИКА 
 

Индивидуални планови ( глобални планови) рада наставника представљају 

саставни део Годишњег плана рада а као прилог налазе се у електронској форми  у 

школској документацији. Оперативне планове рада наставници сачињавају месечно и 

копије истих предају директору у  до краја месеца  за наредни месец .Такође оперативни 

планови рада наставника могу се предати и у електронској форми на mail адресу школе 

оssirogojno@gmail.com 

 

 



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.Теме су уткане у Програм рада одељењског старешине. 

 

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  

Метода лажне претпоставке 2 Учитељи  Учионица  
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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 

 

IV 

ЕСТЕТИКА 

ДУХОВНЕ 

28. Пролећно дрво 

29. Осликавање јаја, дрвених јаја,јаја од глине 
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УМЕТНОСТИ 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 

 

 

 

8.3. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У 

ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Програм слободних активности 

 

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. У табели су наведене 

секције које су понуђене , али због неизјашњавања ученика за математичку  секцију и 

фото секцију у ИО Љубиш,као и секцију западна књижевност-енглески језик наведене 

секције неће бити реализоване. 

 

Р.БР НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
БР. УЧЕНИКА 

БР. 

ЧАСОВА 

1. Спортска секција Дарко Василијевић 32 36 

2. Биолошко – еколошка  Љиљана Павловић 8 20 

3. Хор Александра Ђокић 1 18 

4. Фото-секција Марија Цветић 

Александра Костић 

4 

0 

18 

0 

5. Литерарно-драмско Маријана Мутавџић 3 18 
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рецитаторска секција  Ивана Жунић 1 18 

6. Математичка секција Славица Росић 0 0 

7. Саобраћајна секција Мијаило Стаматовић 1 36 

8. Рекреативна секција Ивана Тодоровић 37 27 

9. Западна књижевност – 

енглески језик 

Нада Ђорђевић 0 0 

За понуђене секције: фото секција у Љубишу , као и математичке секције и секције  западна 

књижевност ( енглески језик) није било  заинтересованих ученика те из тог разлога у 

Годишњем плану не постоје планови рада за наведене секције. 

 

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 

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 
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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 2019. 

2.  Израда рециклажног кутка у холу школе – 

сакупљање папира, пластике, лименки и чепова 
Септембар 2019. 

3. Израда рециклажног кутка у холу школе – 

сакупљање папира, пластике, лименки и чепова 
Октобар 2019. 

4. Обележавање Дана здраве хране (16. 

Октобар) 

Октобар 2019. 

5. Израда јесење изложбе Октобар 2019. 

6. Обележавање Дана чистогваздуха(3.11.) Новембар 2019. 

7. Израда новогодишњих украса- 

преобликовање отпадних у украсне предмете 

Новембар 2019. 

8. Израда новогодишњих украса- Децембар 2019. 
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преобликовање отпадних у украсне предмете 

9. Израда новогодишњих украса- 

преобликовање отпадних у украсне предмете 

Децембар 2019. 

10. Израда новогодишњег екокутка у холу школе Децембар 2019. 

11. Израда хранилица за птице Јануар 2020. 

12. Постављање хранилица за птице Јануар 2020. 

13. Обележавање Светског дана енергетске 

ефикасности (5. март) 

Март 2020. 

14. Обележавање Дана вода (22.март) Март 2020. 

15. Обележавање Светског дана здравља 

(7.април) 

Април 2020. 

16. Обележавање Дана планете Земље (22. 

април) 

Април 2020. 

17. Уређење школског дворишта Мај 2020. 

18. Обележавање Светског дана борбе против 

пушења (31. Мај) 

Мај 2020. 

19. Обележавање Светског дана заштите 

животне средине (5. јун) 

Јун 2020. 

20.  Анализа рада биолошко-еколошке секције Јун 2020. 

 

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 
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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. 

 

 

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 

2 Савиндан Јануар 

3 Обрада фотографија Новембар 

Децембар 

Март 

1 Израда електронских честитки Децембар 

2 Дан школе Април 

2 Екскурзија Мај 

Јун 

 

 

 

8.3.5. ЛИТЕРАРНО – ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

АКТИВНОСТИ 

1. Формирање и утврђивање рада секције за 2019/20. 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 
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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) 
 

 

8.3.6. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 

 

 

8.3.7. РЕКРЕАТИВНА СЕКЦИЈА 

Циљ рекреативне секције је да кроз боравак у природи ствара услове и навике за усвајање 

активног, здравог и креативног начина живота и коришћења слободног времена. Деца стичу 

искуство кроз заједништво уз развијање другарства и толеранције, формирају позитиван став 

о природи и њеној заштити, схватају значај здравих навика и стилова живота, обогаћују 

постојеће и стичу нова знања и искуства.  

У школској години секција ће своје активности реализовати кроз: 

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

знања о местима обухваћеним планом екскурзије, 
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 теренски део: пешачења, посете, излети и слично, у складу са могућностима школе и 

уз сагласност родитеља. (као на пример: излет до Стопића пећине, излет до водопада 

у Гостиљу, излет до Стапарске бање, посета Авантура парку и слично. 

 

Због специфичне природе секције и великог броја пријављених ученика, секција 

ће имати сарадника – наставника који у задужењима у оквиру 40-часовне радне 

недеље има часове одређене за ДТХКСА. 

 

8.4. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

  

На основу 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 плану  

рада, Школском развојном плану, школском програмуслободним 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, мерама безбедности, начину уређивања школског простора. Такође УПактивно 

учествује у ШРП и самовредновању. 

 

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Разред Школа Сирогојно Школа Љубиш 

VII  Секулић Тања 

Ратковић Слађана 

Бојана Кукањац - заменик 

Стефан Чубрак 

VIII Тања Марковић-председник 

Милош Бојовић 

Ивана Весовић 

Стефан Петровић 

 

Ученици Тања Марковић и Милош Бојовић ће учествовати у раду школског одбора а 

ученице Тања Марковић и Ивана Весовић ће учествовати у раду Наставничког већа 

 

 

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. 

Психолог 

Одељенске старешине 
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разред) на којима ће бити 

изабрани чланови 

парламента 

3. Избор председника 

Ученичког парламента и 

заменика председника 

Одржавање састанака 

изабраних чланова на 

коме ће бити избор 

одбора парламента 

Психолог, 

представници 

парламента 

4.Избор представника 

Ученичког парламента за  

Школски одбор, за Актив 

ШРП, за школске Тимове 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

5. Доношење и усвајање плана 

рада Ученичког парламента 

Израда програма 

Психолог, 

представници 

парламента 6.Упознавање ученика са 

школским документима ( у 

оквиру Годишњег плана 

давање  предлога  релације 

екскурзије) 

7. Договор око обележавања 

Дечје недеље 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

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.Давање мишљења управним, 

саветодавним и стручним 

органима школе о правилима 

понашања у школи и мерама 

безбедности ученика 

3. Предлози за побољшање 

школског успеха 

4. 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 Одржавање састанка Психолог, 
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обележавање школске славе 

Светог Саве 

представници 

парламента 

4.Обавештавање ученика о 

питањима од посебног значаја 

за њихово школовање 

Фебруар 

1.Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 2. Разматрање односа 

наставник-ученик 

3. Разматрање о односима 

између ученика у школи 
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

4. Припреме за такмичења Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

5.Давање мишљења о избору 

уџбеника 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

6.Учешће  Ученичког 

парламента у раду тимова у 

школи – разматрање 

7. Самовредновање – учешће 

у процесу самовредновања 

 

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. Разматрање о унапређењу –

образовно- васпитног рада  
Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 
4. Припреме за прославу Дана 

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  

4.Давање мишљења о избору 

слободних и ваннаставних 
Одржавање састанка Психолог, 

представници 
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активности парламента 

Мај 

1. Разматрање плана 

припремне наставе  

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

Одржавање састанка 

Психолог, 

представници 

парламента 

2. Обавештавање ученика 

осмог разреда о календару 

уписа у средње школе ( 

завршни испит 

професионална орјентација,  

упис у средње школе  и 

професионална орјентација)  

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. 

 

 

8.5. 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 

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. 
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 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 2020. 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: Горњи Милановац и Таково , а  дводневни излет : Врњачка бања. 

 

Разред Дестинација Временски оквир 

Први Горњи Милановац и Таково  Пролеће, један дан 

Други Горњи Милановац и Таково  Пролеће, један дан 

Трећи Горњи Милановац и Таково  Пролеће, један дан 

Четврти Горњи Милановац и Таково  Пролеће, један дан 

Пети Врњачка бања Пролеће, два дана 

Шести  Врњачка бања Пролеће, два дана 

Седми Врњачка бања Пролеће, два дана 

Осми Врњачка бања 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 

2019/2020. 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) 

- Предавање психолога школе на тему превенције 

насиља 

- Обележавање Међународног дана толеранције  

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 предавања о дигиталном насиљу 

у циљу подизања нивоа свести ученика о 

могућностима појаве електронског насиља и 

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. Програм професионалне оријентације ученика 

 

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 

Радионице, групни рад, 

демонстрација, 
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раду, попуњавају портфолио, израђују 

плакат, цртају. 

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. 

 

 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. 

 

 

9.2.2.  Програм пројекта Покренимо нашу 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. 
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Време Модел  Активност Ниво 

активности 

Носиоци 

реализације 

Место 

реализације 
К
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н
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 у

 т
о
к

у
 ш

к
о
л
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е 
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о
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5
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о
к

у
 д

а
н

а
. 

I 
м

о
д

ел
 

 

А – „Весела столица“ 

Прогрм вежби са 

столицом у учионици 

 

 

 

II 

 

 

Учитељи 

 

 

 

Учионица  

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 
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В –„Зимске играрије“- 

комплекс игара на 

орвореном 

III 

 

 

Учитељи 

 

 

Игралиште 

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. Програм за подршку ученицима у процесу учења 

 

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 

предметни наставници, стручни 

сарадник 
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- изузетна постигнућа ће се промовисати и награђивати 

 

 

9.2.4. Програм примене Конвенције о 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: 

- 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 драмско представљање  

 

9.2.5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕСТЕТИКЕ И 

ЕКОЛОГИЈЕ ШКОЛЕ 

 

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 

2019/2020. Године 

Правилно држање 

тела 

Разговор на часовима 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Учитељи, наставник 

физичког васпитања 

Током школске 

2019/2020. Године 

Правилна исхрана Предавање, израда Учитељи , лекар, Током школске 

Активност 
Време  

рeализације 
Реализатор 

Гајење биљака у сандуцима; гајење 

лековитог биља у школском врту; прављење 

кућица за птице и постављање еко порука; 

израда и постављање кутија за селектовање 

отпада за рециклажу; украшавање 

школских учионица и ходника украсним 

биљкама и украсима израђеним од 

рециклираног материјала; уређење 

школског дворишта. 

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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паноа, презентација родитељи 2019/2020. Године 

Спречавање 

капљичних 

инфекција  

Предавање Наставник 

биологије, лекар 

Током школске 

2019/2020. Године 

Хигијена уста и 

зуба 

Разговор на часовима 

одељењског 

старешинства 

Учитељи Током школске 

2019/2020. Године 

Вакцинација-шта 

је то? 

Предавање Лекар, учитељи Током школске 

2019/2020. Године 

Хигијена 

становања 

Предавање  Учитељи Током школске 

2019/2020. Године 

 

9.2.6.2. Програм здравствене заштите 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 

2019/2020. Године 

Болести 

зависности- 

превенција 

Предавање, дискусија Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, лекар 

Током школске 

2019/2020. Године 

Сида- 

превенција 

полно 

преносивих 

болести 

Предавање, дискусија, 

презентација 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, лекар 

Током школске 

2019/2020. Године 

Карактеристике 

пубертета 

Предавање, дискусија Одељењске 

старешине 

Током школске 

2019/2020. Године 

Здравље-наше 

највеће 

богатство 

Дискусија, израда паноа Одељењске 

старешине, 

наставник ликовне 

културе 

Током школске 

2019/2020. 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. 

Реализатори: одељењски старешина, наставник физичког васпитања, наставник биологије 

и стручно лице из Дома здравља. Координатор програма: наставник биологије  Ана 

Николић. 
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9.2.7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

За реализацију Програма социјалне заштите задужен је одељењски старешина 

и психолог школе Марија Суботић. 
 

9.2.8. Програм пројеката „Унапређења наставе природе и друштва, 

математике и физике кроз повезивање садржаја учења у разредној  и 

предметној настави“ 

 

Области деловања:  Настава и учење; Подршка ученицима. 

Назив активности : Радионице 

Временска динамика*: током школске године, у току полугодишта 2-3 блок часа (90 

минута); укупно годишње најмање 8 часова, а највише 12 часова.  

 

Носиоци активности: наставник физике и ученици-сарадници. 

 

 

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 

социјални рад, 

Црвени крст; 

Чајетинаи др.) 

Према потреби - 

 

 

Контакти, 

договори, 

планирање, 

пружање података 

Састанци, 

разговори, 

прослеђивање 

података, писама 

Сарадња 

институција 

ради 

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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 Циљеви активности: 

 Обезбеђивање подстицајног окружења за целовит развој ученика; 

 Примена и проширивање знања стечена на часовима природе и друштва и 

математике кроз практичне активности ученика; 

 Развијање функционалних знања и вештина ученика; 

 Подизање нивоа научне писмености ученика и развијање научне културе кроз 

интерактивне радионице уз снажно повезивање садржаја наставе и учења у првом и 

другом циклусу; 

 Развијање међупредметних компетенција ученика, пре свега компетенције за 

учење, сарадње, решавања проблема, комуникације, одговорног односа према 

околини, предузимљивости, дигиталне и  естетичке компетенције; 

 Развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, иницијативности, способности изражавања свог 

мишљења; 

 

 Очекивани исходи активности: 

 Очекује се да ученици четвртог и/или трећег разреда кроз разноврсне практичне 

активности примене и прошире знања стечена на часовима природе и друштва и 

математике. 

 Очекује се да ученици петог разреда кроз разноврсне активности буду у прилици 

да примене и прошире знање о различитим природним феноменима који су предмет 

проучавања физике, као и  да развију интересовање за будући предмет - физику. 

 Очекује се позитиван утицај на развијање бројних међупредметних компетенција 

ученика, као и обезбеђивање континуитета у учењу о физичким појавама (кретање, 

сила, притисак, светлост, мерење). 

 

 

 Начин и поступци остваривања наставе и учења: 

Реализација пројекта у оквиру активности Корак у физику заснива се интерактивном 

приступу настави и учењу, пре свега примени кооперативних облика рада и подстицању 

вршњачког учења.  

Учење о различитим физичким појавама и процесима обухвата кључне фазе истраживања: 

постављање проблема, формулисање хипотеза, њихово тестирање кроз практичне 

активности и доношење закључака. Увођењу кључних концепата претходи истраживање, а 

следи га примена у различитим ситуацијама, чиме се заокружује циклус учења. Акценат је 

на активном стицању знања уз подстицање размене идеја ученика, слободе изражавања 

мишљења и недоумица, као и развијање критичког односа према доступним подацима. 

Предвиђене су интерактивне радионице,  посете нпр. Научном клубу у Ужицу у складу са 

могућностима школе, и присуствовању радионица дрЈелене Радовановић  у оквиру 

успостављење сарадње основних школа „Саво Јовановић Сирогојно“ Сирогојно и 

„Слободан Секулић“ Ужице тј.наставника физике и ученика-сарадника поменутих школа. 

Активност Корак у физику обухвата и обуку ученика старијих разреда за улогу ученика-

сарадника у раду са млађим ученицима, тј. вршњачко учење у пољу основа физике. 

*Напомене:  

Активност Корак у физику је огледна. Заснива се на уоченим потребама и 

исказаним интересовањима ученика током реализације радионица у области основа 
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физике у трећем и четвртом разреду. Програмом активности дат је њен оквир (циљ, 

исходи, начини и поступци остваривања), док ће садржај и временска динамика 

додатно бити одређен контекстом.  

 

9.2.9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ   

Школа организује  културну делатност  остваривањем свог  редовног  образовно – 

васпитног рада кроз све наставне и ваннаставне активности.  Културном делатношћу 

школа остварује следеће задатке : 

- Самостално остварује своју улогу у културном и јавном животу  

- Сарађује са установама културе 

- 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. Уколико се школи укаже прилика 

или се појави потреба да се спроведе нека активност која није део плана рада, 

школа ће се у те активности укључити како би се обогатио  живот школе у 

области културних дешавања. 

 

 

Активност 

Време 

састанка 

тима  

Време 

реализације 

активности 

Начини реализације Реализатори 

1.Обележавање 

почетка 

школске године 

– пријем 

првака 

Мај 2020. Септембар  

Организација пригодног програма 

за прваке (добродошлица 

првацима) 

Тим за културне 

делатности, учитељи 

 

 

1. Пријем 

првака у 

библиотеку ,, 

Љ.Р.Ђенић“ у 

Чајетини 

 

 

 

 

 

2.Обележавање 

Дечје недеље 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Одлазак у библиотеку и пријем 

првака 

2.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) 

Организација одласка на Сајам 

књига  

 

 

 

 

1.Тим за културне 

делатности , 

руководиоци секција, 

стручни сарадник, 

директор 
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1.Златна јесен 

изложба 

 

 

октобар Новембар 

Организација изложбе  ликовних и 

литерарних радова 

 

Тим за естетику и 

екологију школе, тим за 

културне делатности 

учитељи 

 

1.У сусрет 

новогодишњим 

и божићним 

празницима 

 

2.Обележавање 

школске славе 

– Светог Саве 

 

3.Посета 

манифестацији 

Фестивал 

науке 

новембар 

Децембар 

 

 

 

 

 јануар 

 

 

Децембар 

1.Прављење паноа, организовање 

изложби, писање реферата и 

приредба 

2.Припрема и извођење приредбе, 

учешће на ликовном и литерарном 

конкурсу, израда паноа 

 

 

3.Организовање посете ученика и 

наставника Фестивалу науке у 

циљу промоције науке и 

образовања 

-Тим за културне 

делатности , Тим за 

естетику и екологију 

школе, 

-указивање на значај и 

дело Светог Саве 

-обележавање школске 

славе 

 

 

Тим за културне 

делатности, директор 

 

Обележавање 8. 

марта 

 

 

фебруар 

 

Март 

 

Припрема честитки, изложба 

радова, 

организовање приредбе 

Тим за културне 

делатности, тим за 

естетику и 

екологију,директор 

1.Обележавање 

васкрса 

 

2.Обележавање 

Дана Школе 

 

 

3.Учешће у 

манифестацији 

„Петровдански 

дани“ и „Дани 

пастрмке“ 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јул 

1.Организовање изложбе 

,ликовних и литерарних 

радова,укључивање родитеља у 

радионице фарбања васкршњих 

јаја, радионице у Музеју  ,тимски 

рад 

 

2..Организација спортског дана 

укључивањем родитеља у 

активности 

 

 

3. Организовање културно-

уметничког програма ученика 

школе 

1.тим за културне 

делатности ,тим за 

естетику и екологију 

школе, тим за 

међупредметне 

 

 

2. тим за спортске и 

хуманитарне активности 

 

 

3.тим за културне 

делатности, директор 

 

1.Гост песник 

 

 

2. Деца међу 

нарцисима 

 

 

3.Посете 

позоришту, 

музеју, архиву, 

галерији 

април 

 

мај 

 

1.Организација посете песника и 

дружење са ученицима 

 

 

2.Организација учешћа ученика у 

манифестацији 

 

 

 

Организација посете позоришту у  

 

 

-тим за маркетинг и 

промоцију школе, тим за 

културне делатности, 

директор, тим за 

естетику и екологију 

школе 
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9.2.10. 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, Спортске игре младих, 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 

-вијача 

-бадмингтон 

-плес, дечије 

народне игре 

-игре на снегу 

( I-IV) 

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 

-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
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ије и 

малолетничке 

деликвенције 

 

9.2.10. Друштвено користан рад ученика 

 

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 

Април 
Сађење садница и уређење 

школског цветњака 
од 1. до 8. разреда 

Одељенске старешине 

и ученици 

 

 

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
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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 2019/2020. годину који чини део педагошке документације сваког 

запосленог. 

Анализом евиденције наставника, уочено је да су најмање усавршаване 

компетенције К3 – Компетенције за подршку развоју личности ученика . Како су ове 

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

школској години организује 1 семинар 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 

стручни сарадници 
током године 

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 Директор, Полугодишње 
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развојних активности у школској 2019/2020. 

години  

наставници и 

стручни сарадници 

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 1. и 3. разред Мај 

Милина Ковчић Математика 2. и 4. разред Мај 

Наташа Стаматовић Природа и друштво, 3. разред Децембар 

Нада Јоксимовић Математика 2. и 4. разред Октобар 

Јелена Лазић Математика, 1. разред 

Српски језик, 3. разред 

Децембар 

Даница Дедовић Ликовна култура 3. и 4. разред Октобар 

Драган Лазић Математика 2. разред, 

Српски језик 1. разред  

Новембар 

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

Сирогојно 

Април 

Маријана Мутавџић Српски језик, 7. разред Мај 

Љиљана Павловић Биологија, 6. разред Мај 

Ана Николић Биологија, 7. разред Март 

Мијаило Стаматовић ТИО, 6. разред Мај 

Марија Цветић Математика, 7.разред Мај 

Бранка Турудић Географија 7. разред Децембар 

Дарко Василијевић Физичко васпитање, 8. разред Децембар 

Славица Росић Математика, 7. разред Април 

Јелена Лазаревић Руски језик, 6.разред Октобар 

Милена Јоксимовић Хемија, 8. разред Март 

Ивана Тодоровић Физика, 4. разред Децембар 

Ивана Жунић Српски језик, 7. разред Новембар  

Нада Ђорђевић Енглески језик, 6. разред Децембар 

Александра Ђокић Музичка култура, 5. разред Март 

Анастасија Богдановић  Ликовна култура, 5. разред Март 

Александра Костић Ликовна култура, 6. Разред Мај 

Радомир Панић Историја, 7.разред Октобар 

Зоран Тодић Веронаука, 3. и 4. разред Мај 

 

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 
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 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 ) 

 

С
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в
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у
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о

в
е 

Назив планираног стручног 

усавршавања 

Ниво Планирано 

време 

реализације 

Бодови Начин 

учествовања 

Документ који  

доказује 

реализацију 

Лидерство у образовању-

управљање образовним 

институцијама“ к.бр. 496   

Компетенција: К4 

Републич Током 

године 

 Учесник Евиденциона 

листа 

Одговорност директора у 

образовном систему 

Републике Србије 

Републич, Током 

године 

 Учесник Уверење 

 

 

 

Име и презиме Снежана Мићовић 

Назив установе и радног места ОШ ,, Саво Јовановић Сирогојно“, директор школе 

Ниво и врста образовања седми степен, професор  разредне наставе 

Знања и вештине које желим да 

унапредим у наредној години  - 

компетенције 

К2    К4 
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Назив планираног стручног 

усавршавања 

 

Ниво 

 

Бод

ови 

Планиран

о време 

реализаци

је 

 

Начин 

учествовања 

Документ који 

доказује 

реализацију 

Посете и анализа   угледних 

часова 

школски 8 током 

године 

присуство и 

дискусија 

Извештај са 

посећеног часа 

Презентација теме  на 

Наставничком већу 

школски 4 током 

године 

презентер Записник са 

већа 

Учешћа на Стручним већима школски 8 током 

године 

учесник/ 

слушалац 

Записник са 

већа 

Презентација са посећеног 

семинара 

школски 2 током 

године 

презентер Записник са 

већа 

Стручно усаврсавање- испит 

за лиценцу 

ваншколск

и 

16 Током 

године 

презентер Записник са 

састанка Тима 

Размена искустава на нивоу 

стручних већа и актива 

(Самовредновање, Праћење 

стручне литературе о 

руковођењу и управљањеу, 

Школски развојни план...) 

школски 10 током 

године 

презентер, 

учесник/ 

слушалац 

Записник са 

већа 

Учешће у раду актива 

директора  

ваншколск

и 

10 током 

године 

учесник, 

презентер 

Записник са 

актива 



 
 

145/177 

ПЛАН  ПОСЕТА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ, НАСТАВЕ И 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  за школску 2019/2020.годину 

Време одржавања Наставни предмет  Разред Место посете 

септембар Енглески језик 1. и  3. Сирогојно 

септембар Српски језик 8. ИО Љубиш 

септембар Музичка култура 5. Сирогојно 

октобар Математика 5. ИО Љубиш 

октобар Енглески језик 5. Сирогојно 

октобар Ликовна култура 8. ИО Љубиш 

новембар Руски језик 5. ИО Љубиш 

новембар ЧОС 8. Сирогојно 

новембар Свак. живот у прошлости 7. Сирогојно 

децембар Математика/ додатна н. 8. Сирогојно 

децембар Грађанско васпитање 7. ИО Љубиш 

децембар Техника и технологија 6. Сирогојно 

јануар Биолошко – еколошка 

секција 

7. Сирогојно 

јануар Хемија ( допунска настава) 8. ИО Љубиш 

јануар Верска настава 8. Сирогојно 

фебруар Креативна секција 2. и 4. ИО Љубиш 

фебруар Музичка култура 1. и  3. Сирогојно 

фебруар Информатика и 

рачунарство 

6. ИО Љубиш 

март Пројектна настава 1. и  3. ИО  Љубиш 

март Свет око нас 1. и 2. ИО Рожанство 

март Математика 1. и 4. ИО Рожанство 

април Домаћинство 7. ИО Љубиш 

април Српски језик 3. ИО  Жељине 
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април Спортска секција 6. Сирогојно 

мај Математика (допунска 

настава) 

2. и 4. Сирогојно 

мај Обавезне физичке 

активности 

5. ИО Љубиш 

мај Ликовна култура 8. Сирогојно 

 

Овај план посете биће  исткнут на огласној табли у наставничкој канцеларији од 

15.септембра. Датум ће за сваки наредни месец бити истакнут до 1. у месецу. 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ  

СРЕДИНОМ 

 

11.1. Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима ученика оствариће се кроз следеће активности: 

1. Индивидуални разговори  (сваки наставник ће обезбедити један термин 

недељно  за разговор са родитељима ) Распоред индивидуалних разговора ће 

бити истакнут на огласној табли и на сајту школе) Разговори ће бити обављани 

у учионици предметног наставника. 

2. Дан отворених часова (на огласној табли школе и на сајту школе биће 

истакнут распоред када ће родитељи моћи да присуствују часовима код свих 

предметних наставника; једна посета код сваког наставника у првом и једна у 

другом полугодишту) 

3. Саветодавни и индивидуални разговори са стручним сарадницима 

4. Родитељски састанци  

5. Поштанско сандуче у холу школе за предлоге и сугестије родитеља 

6. Предавања и радионице  за родитеље 

7. Савет родитеља (родитељи преко својих представника узимају учешће у 

организацији рада школе) 

8. Учешће у програму професионалне орјентације (у појединим радионицама 

биће  укључени и родитељи) 

9. Учешће родитеља у раду тимова у школи као и у учешћу поводом 

организације културних манифестација . 

10. Анкета за испитивање става родитеља и њихове заинтересованости за 

укључивање у живот школе и давање предлога у којим областима би могли 

дати свој допринос 

11. Анкета за испитивање задовољства родитеља школом у погледу сарадње са 

породицом 

Електронски дневник од другог полугодишта школске 2018/19. године 

родитељима  је пружена могућност да имају увек  увид у успех своје деце. 
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11.1.1. Родитељски састанци 

 

- У току школске године планирано је 5   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) 

 

ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА-РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНИ   ДНЕВНИ РЕД 

СЕПТЕМБАР 

1.Упознавање са календаром рада за школску 2019/20.годину. 

2.Упознавање родитеља са планом рада у разреду и са 

предметима које ће ученици изучавати 

3.Извештавање о набавци уџбеника и школског прибора 

4.Предлог дестинације за извођење  екскурзије 

5.Информисање родитеља о тимовима који постоје у школи 

6. Упознавање са правилима понашања у школи и са 

Правилником о оцењивању 

7. Потписивање сагласности за фотографисање,снимање и 

објављивање фотографија деце 

8.Упознавање са планом сарадње са родитељима (Дани 

отворених врата ) и обавештавање о термину индивидуалних 

разговора , анкета испитивање задовољства родитељарадом 

школе  

9.Избор члана Савета родитеља 

10. Предавање психолога школе на тему : Технике учења  

11.Разно 

НОВЕМБАР 

1. Анализа свих облика образовно-васпитног рада на крају 

првог класификационог периода 

2.Анализа успеха и  ученичких постигнућа 

3.Анализа дисциплине ученика 

4. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

5. Разно 

ФЕБРУАР 

1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада 

на крају првог полугодишта 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта  

3.Анализа сарадње родитеља и школе и предлози за 

унапређење рада школе 

4.Извештај о раду у првом полугодишту (тематски дани, 

угледни часови, културна и јавна делатност…) 

5.Предавање психолога школе на тему:Ненасилна 

комуникација и превазилажење конфликата 

6.Давање предлога за изборне предмете (4. разерд) 
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7.Разно 

АПРИЛ 

1. Анализа свих облика образовно-васпитног рада на крају 

трећег класификационог периода 

2.Анализа успеха и  ученичких постигнућа на крају трећег 

класификационог периода 

3.Анализа дисциплине ученика 

4.Организовање екскурзије ученика 

5. Разно 

ЈУН 

1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада 

на крају школске године 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године и 

подела ђачких књижица 

3.Анализа сарадње родитеља и школе 

4.Годшњи извештај о раду (тематски дани,угледни 

часови,културна и јавна делатност ... ) 

5.Набавка уџбеника и прибора за следећу школску годину. 

6.Предавање за родитеље: Како деца на квалитетан начин да 

проведу време на распусту 

7.Разно 

 

ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА-предметна настава 
 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНИ   ДНЕВНИ РЕД 

СЕПТЕМБАР 

1.Упознавање родитеља  са школским календаром рада за школску 

2019/20.годину. 

2.Упознавање родитеља са планом рада у разреду(предмети које ће 

ученици учити и наставници који ће их предавати,начин правдања 

изостанака) 

3.Извештавање о набавци уџбеника и школског прибора 

4.Информисање родитеља о тимовима који постоје у школи  

5.Календар одржавања родитељских састанака;Начин и време 

индивидуалног контактирања између наставника и родитеља, Договор о 

присуству родитеља часовима (Дани отворених врата ) 

6.Избор члана Савета родитеља 

7.Упознавање родитеља са правилима понашања у школи и са 

Правилником о оцењивању 

8. Потписивање сагласности за фотографисање,снимање и објављивање 

фотографија деце. 

9.Предлог дестинације за извођење  екскурзије 

10. Тешкоће које се јављају на преласку са разредне на предметну 

наставу( родитељи ученика 5. разреда) 

11.Предлози, питања и ставови упућени члану Савета родитеља  

НОВЕМБАР 

 

1. Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду 

2. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

3.Упознавање родитеља са Програмом Професионалне оријентације на 

преласку у средњу школу( за родитеље ученика 7. и 8. разреда 

-Адекватан избор средње школе( родитељи ученика 8. разреда) 

4 . Предлози , питања и ставови упућени члану Савета  родитеља 

ФЕБРУАР 1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада на крају 
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првог полугодишта 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта  

3.Анализа сарадње родитеља и школе 

4.Извештај о раду у првом полугодишту (тематски дани, угледни часови, 

културна и јавна делатност…) 

5.Предавање психолога школе на тему:Ненасилна комуникација и 

превазилажење конфликата 

6.Давање предлога за изборне предмете 

7.Предлози , питања и ставови упућени члану Савета родитеља 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха и  ученичких постигнућа на крају трећег 

класификационог периода 

2. Предавање психолога школе на тему:Превенција дигиталног насиља 

3.Анализа дисциплине ученика 

4.Организовање екскурзије ученика 

5.Предлози питања и ставови упућени члану Савета родитеља 

ЈУН 

1.Анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада на крају 

школске године 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године и подела ђачких 

књижица 

3.Анализа сарадње родитеља и школе 

5.Набавка уџбеника и прибора за следећу школску годину. 

6.Предлози, питања 

 

11.2. САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Чланови Савета родитеља по одељењима: 

Име и презиме Представник одељења: 

Марина Ђаповић - Сирогојно I и III 

Видић Драгана II и IV 

Сандра Сујић – заменик V 

Снежана Меловић VI 

Гордана Бојовић - председник VII 

Драга Петровић VIII 

Милан Весовић – Љубиш I и III 

Александра Дацовић  II и IV 

Радивојка Кукањац  V 

Лазо Лазовић VI 

Милан Чубрак VII 

Драгиша Пећинар VIII 

Славица Јанковић - Рожанство I и II 

Марија Лазовић  III и IV 

Мирјана Марковић- Жељине III 
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Програм рада Савета родитеља 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

1. Конституисање Савета родитеља у школској 

2019/20.(избор председника и потпредседника) 

2.Упознавање са програмом рада и пословником 

о раду Савета родитеља 

3. Упознавање чланова Савета родитеља са 

тимовима  у школи , секцијама и распоредом 

Дана отворених  врата као и Дана  отворених 

часова 

4. Предлог и избор представника родитеља за 

чланове у тимовима и у Активу за ШРП 

5. Предлог и избор представника родитеља и 

његовог заменика за члана Општинског савета 

родитеља   

6. Разматрање: 

- Извештаја о раду школе за претходну школску 

годину 

-Извештаја о самовредновању рада школе 

-Извештаја ШРП-а 

-Годишњег плана рада за школску 

2019/2020.годину 

7. Разматрање предлога релације и времена 

извођења екскурзије 

8. Формирање комисије за избор осигуравајуће 

куће за осигурање ученика и за избор агенције 

за извођење излета и екскурзије 

9.Утврђивање јеловника за исхрану ученика 

10.Предлози, питања и ставови упућени 

стручним органима, директору школе, 

Школском одбору и Ученичком парламенту 

учествовање у 

наведеним 

активностима 

Директор 

стручни 

сарадник-

секретар 

Децембар 

1. Успех  и владање ученика на крају I 

класификационог периода и мере за побољшање 

успеха   

2.Предлози родитеља за побољшање рада школе  

3. Договор око обележавања школске славе  

Светог Саве 

4.Избор агенције за извођење екскурзије и 

одређивање износа накнаде за наставнике који 

прате ученике 

5. Разматрање идеје  о оснивању ђачке задруге 

6. Предлози, питања и ставови упућени 

стручним органима, директору школе, 

Школском одбору и Ученичком парламенту 

Анализирање, 

предлагање, 

учествовање у 

активностима 

Директор 

стручни 

сарадник 

преседник 

савета 

Фебруар 

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају 

првог полугодишта и мере за побољшање 

успеха и дисциплине 

2.Упознавање родитеља са Календаром 

анализа, 

извештавање, 

договарање 

Директор 

стручни 

сарадник 

преседник 
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такмичења и припреме које су извршене у вези  

са тим 

3.Упознавање са резултатима упитника -

задовољство родитеља школом 

4. Предлози, питања и ставови упућени 

стручним органима, директору школе, 

Школском одбору и Ученичком парламенту 

савета 

Април 

1.Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

2. Предлог мера за побољшање успеха и 

владања 

3. Предлагање изборних садржаја за наредну 

школску годину и избора уџбеника 

3.Обележавање Дана школе 

4.Предлози, питања и ставови упућени 

стручним органима, директору школе, 

Школском одбору и Ученичком парламенту 

учествовање у 

наведеним 

активностима 

стручни 

сарадник 

директор 

преседник 

савета 

Јун 

1.Разматрање Извештаја о реализацији излета и 

екскурзије   

2. Упознавање са Извештајем о реализацији 

ИОП-а 

3.Упознавање са успехом и владањем ученика 

на крају другог полугодишта 

4.Упознавање са резултатима анкете: 

задовољсто родитеља школом 

5. Усвајање Извештаја о раду Савета родитеља 

6. Предлог програма рада за наредну школску 

годину  

7.Предлози, питања и ставови упућени 

стручним органима, директору школе, 

Школском одбору и Ученичком парламенту 

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 

 

Записник са састанка Савета родитеља водиће  секретар школе Милорад Кнежевић 

11.3. 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 



 
 

152/177 

- 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 Културне Посете изложбама, Током године Предметни 
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отвореном 

„Старо село“ 

Сирогојно 

активности 

ученика наше 

школе 

приреживање изложби, 

организовање сусрета са 

писцима и песницима за 

децу 

наставници, директор 

школе, руководство 

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-

Обележавање битних 

датума у школи у 

заједничкој сарадњи КУД-а 

Током године 

Директор школе, 

предметни 

наставници 



 
 

154/177 

ом , учешће у 

манифестацијама 

које огранизује 

КУД-а 

и школске фолклорне групе 

МЗ Сирогојно, 

Љубиш, 

Рожанство 

Заједничке 

активности у циљу 

бољег 

промовисања 

места 

Културне приредбе 

ученика поводом 

манифестација: 

Петровдански дани, Дани 

пастрмке, Без извора нема 

воде... 

Током године 

Директор школе, тим 

за културне 

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 

ОШ „Слободан 

Секулић“ 

Ужице 

Реализација 

активности у 

оквиру Пројекта 

„Унапређење 

наставе природе и 

друштва, 

математика и 

физике кроз 

повезивање 

садржаја учења у 

разредној и 

предметној 

настави“ 

Радионице, посете 

Научном клубу у Ужицу 
Током године 

Наставник физике, 

ученици-сарадници 

 

 

 

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 
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13.  ПРОГРАМ ИНТЕРНОГ И ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА 

ШКОЛЕ 
 

 Предвиђене   
Начин праћења 

  Време   
Носиоци активности 

 
 

 

активности 
    

реализације 
   

 

           
 

 Формирање Тима за   записник са седнице  август  2019.   директор школе 
 

 маркетинг   Наставничког већа        
 

           
 

 Планирање и договор о   записници са састанака Тима  август  2019.   чланови Тима за 
 

 раду, писање Плана         Маркетинг 
 

 рада Тима за маркетинг            
 

 за шк. 2019/2020.            
 

 годину            
 

           
 

 Приредба поводом   фотографије, Летопис школе,  септембар 2019.   Тим за маркетинг, 
 

 пријема првака   школски сајт     учитељице, ученици, 
 

          руководство школе 
 

            

 Обележавање Дечије   фотографије, Летопис школе,  октобар 2019.   Тим за маркетинг, 
 

 недеље и медијска   школски сајт, прилози у     наставници, 
 

 презентација   локалним медијима     Ученици 
 

 реализованих            
 

 активности            
 

 

Састанак  тима(праћење 

реализованих 

активности и предлози 

нових  у наредном 

периоду)   Записник са састанака Тима  новембар 2019.   

Чланови тима за 

интерни и екстерни 

маркетинг  
 

 Презентација израде   фотографије, Летопис школе,  децембар 2019.   Тим за маркетинг, 
 

 новогодишњих   школски сајт     наставници ликовне 
 

 честитки и украса и         културе, 
 

 продајне изложе         учитељи, родитељи, 
 

 ученичких радова         ученици 
 

           
 

 Праћење прославе   фотографије, видео-записи,  јануар 2020.   Тим за маркетинг, 
 

 Савиндана   Летопис школе, школски сајт,     наставници, 
 

    прилози у локалним медијима     Тим за културне 
 

          делатности, ученици, 
 

          директор школе 
 

           
 

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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 Обележавање Дана   фотографије, видео-записи,  април 2020.   Тим за маркетинг, 
 

 школе (културне   Летопис школе, школски сајт     наставници, ученици, 
 

 активности)         Тим за културне 
 

          делатности 
 

           
 

 Праћење и   фотографије, Летопис школе,  јун, 2020.   Тим за маркетинг, 
 

 презентација свих   школски сајт     одељењске старешине, 
 

 активности везаних за         руководство школе 
 

 завршетак основног            
 

 образовања и            
 

 васпитања            
 

 (проглашење ђака            
 

 генерације, испитне            
 

 активности)            
 

           
 

 Праћење и   фотографије, Летопис школе,  током школске   Тим за маркетинг, 
 

 презентација свих   школски сајт, прилози у  године   наставници, ученици 
 

 спортских активности   локалним медијима        
 

 и такмичења у школи и           
 

 ван ње            
 

             
 

 

 

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 

2018/2019. извршено је самовредновање две области- Етос и Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима , а у току ове школске године радиће 

се на унапређењу ове области. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН – ОБЛАСТ ЕТОС ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Општи циљ: Рад на промоцији и унапређивању међуљудских односа, на побољшању 

функционисања система заштите од насиља, стварање подстицајне и охрабрујуће 

атмосфере за учење и побољшање сарадње са родитељима (њихово укључивање у живот и 

рад школе). 

 

Специфичан циљ Активности Носиоци 
Динамика 

реализације 

 

 

 

 

 

1. Промовисати и 

1.1.Упознати родитеље на 

родитељским састанцима и 

на Савету родитеља са 

радом  Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

Разредне старешине, 

чланови Тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

Почетак школске           

године 
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појачати 

активности Тима 

за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

занемаривања стручни сарадник 

1.2. На часовима 

одељењског старешинства 

као и на састанку 

Ученичког парламента 

ученицима представити рад 

Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Разредне старешине, 

учитељи, стручни 

сарадник 

Почетак школске           

године 

 

1.3. Организовање 

предавања о насиљу за 

родитеље, ученике и 

запослене у оквиру 

обележавања 

Међународног дана 

превенције злостављања и 

занемаривања деце 

Стручни сарадник, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и  

3. недеља 

новембра (19. 

новембар) 

1.4. У оквиру ЧОСа 

организовати радионицу на 

тему насиља  

Разредне старешине, 

стручни сарадник 

У сваком одељењу 

по плану ЧОСа 

1.5. По потреби 

укључивање надлежних 

институција у решавање 

проблема појаве насиља 

Разредне старешине, 

учитељи, стручни 

сарадник 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рад на 

перманентном 

побољшању 

међуљудских 

односа као и 

континуирана 

сарадња на свим 

нивоима 

2.1. Стварање подстицајне 

атмосфере како би ученици, 

наставници и родитељи 

слободно могли да изнесу 

своја мишљења, захтеве, 

критике и идеје  

Предметни 

наставници, стручни 

сарадници, директор, 

родитељ 

Континуирано 

током школске 

године 

2.2. Истраживање 

спремности (родитеља, 

ученика и наставника) за 

давање предлога, идеја, 

сугестија и критика у циљу 

активнијег учешћа у 

школском животу 

Стручни сарадници 

директор, учитељи и 

предметни наставници 

 

Октобар 2019. 

2.3. Организовање општог 

родитељског састанка на 

тему значаја сарадње 

породице и школе  

Директор, стручни 

сарадник 

Септембар 2019. 

2.4. На родитељском 

састанку на почетку 

школске године упознати 

Разредне старешине, 

родитељи 

Септембар 2019.  
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родитеље са терминима 

посета часовима у оквиру 

Дана отворених врата и 

значаја присуства родитеља 

на тим часовима 

2.5. Испитивање 

задовољства родитеља 

радом школе спровођењем 

анкете 

Разредне старешине, 

родитељи, стручни 

сарадници, директор 

Два пута током 

школске године 

2.6. Организовање 

заједничких активности 

ученика, наставника и 

родитеља : 

-спортски дан поводом 

Дана школе 

- радионице на нивоу 

одељења 

-хуманитарна акције 

 у циљу јачања осећаја 

припадности школи. 

Разредне старешине, 

родитељи, стручни 

сарадници, директор 

 

 

 

 

 Април 2020. 

 

 

Сваки одељењски 

старешина 

планира 

 

 

Децембар 2019. 

 

 

 

3. Појачан рад на 

успостављању 

система тимског 

рада и 

партнерских 

односа на свим 

нивоима 

 

 

 

3.1. Преиспитивање и 

мењање сопствене 

образовно-васпитне праксе 

тражењем повратне 

информације након часа на 

коме су коришћене 

иновативне методе рада 

Предметни 

наставници, учитељи 

Након одржаног 

часа а најмање 

једном у току 

месеца 

3.2. Преиспитивање и 

мењање сопствене 

образовно-васпитне праксе 

на основу размене сазнања 

и искустава са другим 

колегама кроз 

организовање тимске 

наставе у оквиру тематског 

дана 

Предметни 

наставници 

Март 2020. 

 

 

 

 

4. Промовисање и 

награђивање 

резултата 

4.1. Подстицање и 

награђивање учествовања 

ученика са сметњама у 

развоју у ваннаставним 

активностима, као и у 

културним и спортским 

манифестацијама. 

Разредне старешине, 

предметни 

наставници, учитељи, 

стручни сарадници. 

Током школске 

године. 



 
 

159/177 

ученика  

 

4.2. Редовно промовисање 

учешћа ученика са 

сметњама у развоју  у 

ваннаставним 

активностима, као и у 

културним и спортским 

манифестацијама путем 

школског сајта и огласне 

табле школе. 

Тим за уређење 

школског сајта, 

маркетинг и 

промоцију школе 

Током школске 

године 

 

 

 

 

5. Разрађивање 

поступака 

прилагођавања 

на нову школску 

средину за 

новопридошле 

ученике и 

наставнике 

 

5.1. Формирање Тима за 

израду Протокола за 

прилагођавање 

новопридошлих ученика и 

наставника на нову 

школску средину 

директор Август 2019. 

5.2. Израда Протокола за 

прилагођавање 

новопридошлих ученика и 

наставника на нову 

школску средину 

Чланови Тима Током првог 

полугодишта 

5.3. Упознавање наставника 

и ученика са Протоколом 

Чланови Тима Фебруар 2020. 

5.4. Примена Протокола Задужени наставници 

и ученици 

 По потреби 

6. Развијање 

иновативне 

праксе и 

предузетничких 

компетенција 

ученика 

6.1. Испитивање 

заинтересованости Савета 

родитеља за увођење 

Ученичке задруге 

Директор школе, 

чланови Савета 

родитеља 

Новембар 2019. 

6.2.Упознавање законског 

оквира оснивања и 

пословања Ученичке 

задруге 

Директор школе, 

секретар 

Децембар/јануар 

2019/2020. 

6.3.Упознавање са 

примерима добре праксе у 

вођењу Ученичке задруге 

Директор школе, 

секретар, стручни 

сарадник 

Фебруар 2020. 

6.4.Разматрање предлога 

делатности за Ученичку 

задругу 

Директор школе, 

чланови Савета 

родитеља, секретар  

Март/април 2020. 

 

 

Акциони план – ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

ГОДИНУ 

Општи циљ:Подизање нивоа квалитета рада школе кроз ефикасно и ефективно 

руковођење директора и унапређење квалитета образовно – васпитног рада. 
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Специфичан циљ Активности Носиоци 
Динамика 

реализације 

 

 

 

 

1. Унапређење 

квалитета 

комуникације 

између чланова 

Савета родитеља 

и родитеља 

ученика школе 

1.1.Редовно извештавање 

чланова Савета родитеља на 

родитељским састанцима 

Чланови Савета 

родитеља, Одељењске 

старешине 

У терминима 

планираних 

родитељских 

састанака 

1.2. Редовно извештавање о 

свим битним питањима која 

су разматрана на састанку 

Савета родитеља путем 

огласне табле 

Секретар школе Након одржаних 

састанака Савета 

родитеља 

1.3.Редовно извештавање о 

свим битним питањима која 

су разматрана на састанку 

Савета родитеља путем 

школског сајта 

Администратор 

школског сајта 

Након одржаних 

састанака Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

2.Континуирано 

коришћење што 

разноврснијих 

наставних 

средстава у циљу 

унапређења 

квалитета 

наставе 

2.1. Прављење плана 

набавке наставних 

средстава на састанцима 

Стручних већа  

Наставници предметне 

и разредне наставе 

Август  2019. 

2.2. Набавка наставних 

средстава у складу са 

финансијским планом и 

потребама наставе 

Директор школе Друго 

полугодиште 

2.3. Размена примера добре 

праксе у погледу 

коришћења наставних 

средстава на Стручним 

већима  

Наставници предметне 

и разредне наставе, 

стручни сарадник 

Састанци 

Стручних већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подизање нивоа 

3.1. Промовисати 

постигнућа наставника на 

школском сајту 

Тим за интерни и 

екстерни маркетихнг 

школе 

У току школске 

године након 

остварених 

резултата 

3.2. Редовно похваљивање 

запослених на седницама 

Наставничког већа за 

постигнуте резултате, 

успешну реализацију 

планираних активности и 

коришћење иновативних 

метода у раду 

Директор школе Седнице 

Наставничког већа 
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мотивације код 

запослених 

 

 

 

3.3. Обезбедити 

запосленима активности 

едукативног и забавног 

карактера 

Директор школе, Тим 

за професионални 

развој, похвале и 

награде, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

културне делатности 

У току школске 

године 

3.4. Примена система 

награђивања запослених за 

уложен труд и остварене 

резултате путем 

спонзорства 

Директор школе, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

професионални развој, 

похвале и награде 

У току школске 

године 

4.Задужења 

запослених 

равномерно 

распоредити 

узимајући у обзир 

њихове 

компетенције и 

интересовања 

 

4.1. Обавезе и задужења 

равномерно расподелити 

запосленима 

Директор школе Август 2019. 

4.2. Стручна тела и тимове 

формирати у складу са 

компетенцијама запослених 

Директор школе Август 2019. 

4.3. Праћење остварености 

планова рада тимова, актива 

и већа увидом у продукте 

рада тимова, актива и већа 

Директор школе, 

руководиоци тимова, 

актива и већа 

Током школске 

године 

 

5.Правовремено 

достављање 

повратних 

информација 

наставницима о 

квалитету 

њиховог рада  

5.1. Израдити план посете 

директора школе часовима 

и имплементирати га у 

Годишњи план рада школе 

Директор школе Август 2019. 

5.2. Повратне информације 

о квалитету одржаног часа 

доставити наставницима 

најкасније након седам дана 

Директор школе, 

стручни сарадник 

Током школске 

године након 

посете часовима 
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15. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
 

 

15.1.  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ЦИЉ: 

Унапређивање квалитета рада школе 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  

 Унапређење Годишњег плана рада школе и Школског програма  

 Унапредити рад органа, тела и тимова у школи 

 Усмерити планирање о-в рада на развој и остваривање циљева о-в, стандарда, 

постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и 

предметних компетенција 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Унапређење 

Годишњег 

плана рада 

школе  и 

Школског 

програма  

 

1.1.Усаглашавање Годишњег 

плана рада школе са Школским 

развојним планом 

 

Стручни актив за 

школско развојно 

планирање, Актив за 

израду Школског 

програма и Годишњег 

плана рада школе 

Август 2019. 

 

 

1.2.Измена школског програма у 

складу са Правилником о 

наставном плану и програму 

.  

Актив за израду 

школског програма 

Јун 2020. 

1.3..Усклађивање планова рада 

Стручних већа, индивидуалних 

планова рад одељењских 

старешина, планова предметних 

наставника са реализацијом 

тематских дана, планова рада 

секција 

Актив за израду 

Годишњег плана рада 

школе, одељењске 

старешине , 

предметни 

наставници, вође 

секција 

Август и 

септембар 2019. 

2.Унапредити рад 

органа, тела и тимова у 

школи 

2.1. Усклађивање акционих 

планова органа, тимова, тела, 

стручних сарадника и директора 

са циљевима из  равојног плана и 

школског програма 

Директор, стручни 

сарадник, Одељењска 

и Стручна већа, 

Тимови 

Школска 2019-

2020. 

2.2. Праћење рада органа, тела и 

тимова и извештавање о њиховом 

Руководиоци органа и 

тимова, директор 

Током школске 

године 
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раду 

2.3.Ускладити Годишњи извештај 

о раду школе са Годишњим 

планом рада школе 

Тим за писање 

извештаја о 

годишњем раду 

школе 

Август 2019. 

3. Усмерити планирање 

о-в рада на развој и 

остваривање циљева о-

в, стандарда, 

постигнућа/исхода у 

наставним предметима 

и општих 

међупредметних и 

предметних 

компетенција 

3.1. У оперативном планирању 

наставе користити међупредметне 

и предметне компетенције и 

стандарде за глобално планирање 

наставе и исходе постигнућа  

Предметни 

наставници, 

професори и 

наставници разредне 

наставе 

Током школске 

2019-2020. 

3.2. Наставници у оперативним 

плановима дефинишу методе и 

технике којима планирају активно 

учешће ученика на часу 

Предметни 

наставници, 

професори и 

наставници разредне 

наставе 

Током школске 

2019-2020. 

3.3. На основу анализе постигнућа 

ученика наставници планирају 

допунску наставу и додатни рад 

Предметни 

наставници, 

професори и 

наставници разредне 

наставе 

Током школске 

2019-2020. 

3.4. У складу са резултатима 

испитивања интересовања 

ученика направљен је план 

слободних активности 

Директор, стручни 

сарадник, наставници 

задужени за слободне 

активности 

Почетак школске 

године 

3.5. У планирању васпитног рада 

са ученицима ослањати се на 

аналитичко-истраживачке 

податке, специфичне потребе 

ученика и услове непосредног 

окружења 

Одељењске 

старешине, прдметни 

наставници, стручни 

сарадник 

Током школске 

2019-2020. 

3.6. Употпунити припреме за 

наставни рад елементима 

самовредновања рада наставника 

и напоменом о реализацији 

планираних активности 

Предметни 

наставници, 

професори и 

наставници разредне 

наставе 

Током школске 

2019-2020. 
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15.2. 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 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

15.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ 

 

ЦИЉ:  

Унапређење образовних постигнућа ученика 

 

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 
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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 2019-

2020. 

1.2. Вођење евиденције о 

постигнућима ученика на 

додатној и допунској настави 

као и информисање родитеља 

о постигнућима ученика 

Наставници Током школске 2019-

2020. 

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 2019-

2020. 

1.5. Проналажење бољих 

организационо-техничких 

решења за образовно-

васпитни рад са даровитом 

децом 

Наставници Током школске 2019-

2020. 

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 2019-

2020. 

1.7. У припремама за часове 

наводити очекивана 

постигнућа ученика који су 

обухваћени ИОПо 

Наставници Током школске 2019-

2020. 

2. Синхронизовање 

планова рада и 

начина рада 

предметних 

наставника 

2.1. Усклађивање 

оперативних планова рада на 

нивоу стручних већа 

Предметни наставници, 

учитељи 

Август 

2.2. Израда јединствених 

тестова за проверу 

остварености стандарда 

Предметни наставници 

српског језика, 

математике и учитељи 

Током школске 

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 
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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  

Предметни наставници 

Наставничко веће 

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 

 

15.4. 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: 
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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 АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Непрестано усавршавање 

наставника, стручних сарадника 

и ученика из области подршке 

ученицима 

1.1. Обука наставника, 

стручног сарадника и ученика  

за примену  стечених знања са 

семинара 

Тим за стручно 

усавршавање, 

директор 

Током школске 

године 

1.2. Примери добре праксе 

(посета часовима колега 

унутар школе и ван школе, 

стручне расправе о 

предностима и недостацима 

различитих метода рада) 

Број посете колега 

часовима, број 

часовима у којима 

су примењена 

знања са семинара 

Током школске 

године 

2. Подстицање позитивног 

социјално-емоционалног развоја 

ученика 

2.1. Путем радионица, 

индивидуалног и групног рада 

оснажити ненасилну 

комуникацију кроз 

конструктивно решавање 

сукоба, критичко мишљење, 

речник осећања, позитивну 

дисциплину 

Одељењске 

старешине, 

психолог 

Током школске 

године 

2.2. Реализација предавања на 

нивоу школеу циљу 

превенције социјално 

непожељних облика понашања 

(злоупотребе психоактивних 

супстанци, малолетничке 

делинквенције...) 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

предавачи ван 

школе 

Током школске 

године 

2.3. Израда едукативног 

материјала на тему социјалних 

вештина (панои, сајт школе) 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

Током школске 

године 
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наставници 

3.  Промовисање здравих 

стилова живота и заштите 

човекове околине и одрживог 

развоја; 

 

3.1. Формирање тима Директор Август, 2019. 

3.2. Израда плана активности Чланови тима Током школске 

године 

3.3. Реализација међународног 

програма „Еко школа“ 

Чланови тима Током школске 

године 

3.4. Реализација програма 

„Покренимо нашу децу“ 

Сви наставници Током школске 

године 

3.5. Учешће у пројекту 

„Здравко“ 

Сви наставници Током школске 

године 

3.6. Организовање и 

учествовање у еколошким 

акцијама, еко квизовима... 

Чланови тима Током школске 

године 

4. Развијање и подстицање 

ваннаставних и слободних 

активности, као и доступност 

расположивих ресурса ван 

наставе 

4.1.Организација излета и 

екскурзија, активности 

забавног карактера, музичких 

сусрета, квизова, спортских 

такмичења, књижевних 

вечери, изложби и других 

активности 

Наставници, 

ученици 

директор, Савет 

родитеља 

Током школске 

године 

4.2. Проширити област рада 

школске библиотеке: 

направити електронску базу 

књига, формирати клуб 

„Љубитеља књига“ , 

оспособити минимум два 

члана клуба за рад у 

библиотеци 

Библиотекар 

школе 

Током школске 

године 

5. Развијање свести о 

толеранцији и прихватању 

различитости у социјалном 

миљеу 

5.1. Неговање и реализација 

школских акција (прикупљање 

помоћи за ученике из 

осетљивих група-акција Сви 

смо једнаки) ; остваривање 

сарадње са Црвеним крстом у 

Чајетини заједничким 

активностима 

Ученички 

парламент, 

одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

6. Унапређен рад школских 

секција, разноврснија понуда 

секција 

6.1. Укључивање већег броја 

ученика у рад секција према 

потребама, интересовањима и 

индивидуалним 

способностима 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 

6.2. Подстицати и усмеравати 

креативност ученика, 

откривати њихове склоности и 

таленте 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 

6.3. Разноврснија понуда 

секција сходно могућностима 

Предметни 

наставници 

Током школске 

године 



 
 

171/177 

школе, осавремењен програм 

рада секција заснован на 

примерима добре праксе, на 

проучавању стручне 

литературе као и на 

интересовањима ученика 

 

 

7. Унапређена подршка 

ученицима у процесу учења, као 

и у прилагођавању ученика 

школском животу 

7.1.Организовање вршњачке 

помоћи у учењу на нивоу 

одељења 

Директор 

чланови тима, 

стручни сарадник 

Током школске 

године 

7.2.Радионоце за ученике: 

Технике успешног учења 

Стручни сарадник Током школске 

године 

8. Едуковати родитеље у вези са 

питањима одрастања и 

васпитања деце 

8.1. Израда анкете Директор и 

психолог школе 

Током школске 

године 
8.2. Избор тема за предавања и 

трибине на основу 

интересовања родитеља 

8.3. Реализација предавања и 

трибина 

9. Благовремено информисање 

наставника и ученика 

9.1. Побољшати проток и 

доступност информација свим 

запосленима и ђацима, како у 

матичној школи, тако и у 

издвојеним одељењима 

Сви запослени Током школске 

године 

9.2. Објективни извештај о 

атмосфери и међуљудским 

односима у школи 

 

15.5. 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 

Август 2019. 

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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15.6. OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

ЦИЉ:  

Подизање нивоа квалитета рада школе кроз ефикасно и ефективно руковођење 

директора и функционално коришћење материјално-техничких и кадровских 

ресурса. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1. Успостављање механизма за праћење и вредновање квалитета рада школе 

2. Унапређење рада школе  

3. Стручно усавршавање запослених у складу са потребама школе и резултатима 

самовредновања 

4. Унапређење материјално-техничких ресурса школе 

5. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 

 

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Успостављање 

механизма за праћење и 

вредновање 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. Унапређење рада 

школе 

2.1. Формирати стручна тела 

и тимове у складу са 

потребама школе и 

компетенцијама запослених 

и пратити делотворност 

њиховог рада 

Директор, стручна 

већа и тимови 

Август 2019. 

2.2. Активно учешће 

запослених , Ученичког 

парламента и Савета 

родитеља у доношењу 

одлука у циљу унапређења 

рада школе 

Сви запослени, 

ученици, родитељи 

Током школске 

године 

3. Стручно усавршавање 

запослених у складу са 

потребама школе и 

резултатима 

самовредновања 

3.1. Израда личног плана 

усавршавања на основу 

резултата самовредновања 

Директор, наставници 

предметне и разредне 

наставе, стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

3.2. Прављење плана 

стручног усавршавања на 

нивоу школе и упућивање 

запослених на стручно 

усавршавање 

Директор, Тим за 

професионални развој 

Током школске 

године 

3.3. Примена новостечених 

знања из области 

усавршавања 

Директор, наставници 

предметне и разредне 

наставе, стручни 

сарадници 

Током школске 

године 

3.3. Извештавање о 

реализацији Плана стручног 

усавршавања   

Тим ѕа професионални 

развој 

Август 2019. 

4. Унапређење 

материјално-техничких 

ресурса школе 

4.1. Реконструкција матичне 

школе у Сирогојну и 

изградња фискултурне сале 

Директор, тим за 

израду пројеката 

Током школске 

године 

4.2. Обука наставника за 

примену ИКТа и увођење 

електронског дневника  

Директор, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

Током школске 

године 

4.3. Обезбеђивање 

покривености интернетом 

свих просторија у школи 

Директор, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

Током школске 

године 

5. Школа подржава 

иницијативу и развија 

предузетнички дух 

 

5.1.Укључивање локалне 

самоуправе, родитеља и 

ученика у израду пројеката 

којима се развијају опште и 

међупредметне кометенције 

Директор, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, Тим за 

израду пројеката, Тим 

за међупредметне 

компетенције 

Током школске 

године 
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5.2. Организовање продајних 

изложби ученика и сарадња 

са институцијама локалне 

заједнице 

Предметни 

наставници, Директор, 

Тим за културне 

делатности, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

Током 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 план рада школе разматран је и усвојен на седници Школског 

одбора од 13.9.2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             За Школски одбор  
 За ОШ „Саво Јовановић 

Сирогојно“ 

               Председник  Директор 

   

Бранка Турудић  Снежана Мићовић 
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Основна школа                                                                                                                                                                

САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО                                                                                                                                                                   

број  235-19/2                                                                                                                                                                                                  

датум  13.09.2019.године                                                                                                                                                          

СИРОГОЈНО 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

 На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања 

и васпитања (Сл.гл.РС 88/2017,27/18,10/19) и  члана 31.став 1. тачка 2. 

Статута Основне школе “Саво Јовановић Сирогојно”, Сирогојно, школски 

одбор на седници одржаној 13.09.2019.године, донео је 

 

О Д Л У К У 

Усваја се предложени  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 

2019/2020. 

Образложење 

Школски одбор је на својој седници дана 13.09.2019. године разматрао 

предложени Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину и 

закључио да је план урађен и усклађен према законским одредбама и  

важећим правилницима,и после исцрпне дискусије донео одлуку као у 

диспозитиву. 

 

   Доставити: Школској управи Ужице 

                        Архиви 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

Бранка Турудић 

____________________________ 


