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1. УВОДНИ ДЕО 

 
1.1 Краћи историјат развоја и рада школе 

 

 Први процват и узлет школствo на овим просторима доживљава у првим поратним 

годинама. Окосницу и стожер тог послератног школства представља владимирачка ОШ ,,Жика 

Поповић“ која у постојећој згради ради од 1948.године, најпре као Нижа гимназија. Становници 

варошице и околних села су дуги низ година ову школу називали ,,Гимназија''. До 1972. године 

у овој згради наставу су похађали само ученици од V до VII, односно VIII разреда. Доласком 

ученика млађих разреда из тзв. ,,мале школе'', њен простор је опремљен и претворен у 

радионицу за ОТО. На жалост многобројних ђака и становника, једна од најлепших зграда 

места-,,мала школа'', је изгорела у пожару 10.02.2017. године. 

Рационализацијом мреже школа 1990.године ОШ ,,Вук Карадџић'' Белотић је припојена 

ОШ ,,Жика Поповић''. У њеним клупама данас, осмогодишње образовање стичу 560 ученика. 

Школа има 11 издвојених одељења: осморазредно у Белотићу и четвороразредна у Вукошићу, 

Јаловику, Каони, Крнулама, Кујавици, Лојаницама, Матијевцу, Меховинама, Пејиновићу и 

Скупљену.Она су наудаљености од 5 км-Меховине до 15 км-Каона од матичне школе. 

 Школа располаже са преко 5000 м² простора, а такође и са 19 ха земље, од чега највећи 

део заузимају дворишта и школски терени, а мањи део обрадиве површине. 

 У процесу реформисања образовања, од 2002.године до данас, у нашој школи су 

реализовани бројни пројекти којима су у континуитету унапређиване све области живота и 

рада: развојно планирање, самовредновање, превенција насиља, професионална оријентација, 

инклузивно образовање, професионални развој наставника. 

 Од 2009.године у школи је спроведен пројекат ,,Школа без насиља – ка сигурном и 

подстицајном окружењу за децу“. У току пројекта запослени су прошли обуке везане за 

препознавање и смањење насиља, а у неке од обука су били укључени и родитељи. Ученици су 

организовали бројне активности са циљем смањења свих облика насиља што је све резултирало 

добијањем сертификата.  

 У току 2012/2013 године школа је била укључена у Дилс пројекат ,,Оснаживање школа 

за инклузивно образовање“ под слоганом ,, Дајмо шансу свима“. Реализоване планиране 

активности у оквиру овог пројекта помажу стварању школе по мери детета. 

 У периоду од 2009-2013. године школа је била укључена у пројекат ,,Образовање за 

одрживи развој на Западном Балкану“. Од средстава добијених овим пројектом купљене су две 

интерактивне табле. Школа је од 2012.године укључена у ГИЗ пројекат ,,Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу, а 2014.године изабрана у 40 ТОП МОШ. 

Исте године школа је учествовала у пројекту ,,Подршка развоју људског капитала и 

истраживању-опште образовање и развој људског капитала –Pазвионица“. Прошле школске 

године школа је ушла у пројекат Es-dnevnik. Такође, школа је ушла у пројекат 2000 дигиталних 

учионица. 

Од 2005.године школа мења свој изглед заменом столарије, изградњом пет учионица над 

равним кровом трпезарије, заменом подова, урађеном фасадом и фискултурном салом, 

постављањем видео надзора. 

 У прошлој школској години изграђен је мокри чвор под кровом школе у Белотићу 

донацијом Министарства правде. У матичној школи и издвојеним одељењима окречено је 

неколико учионца и урађене ситније поправке крова, замењене класичне сијалице штедљивим 

само у матичној школи. 

 Опремљеност школе наставним средствима није на жељеном нивоу, али и поред 

тога, ученицима је обезбеђена квалитетна настава коју изводи 66 наставника и учитеља на челу 

са директором Вером Глишић. 

 

 Школа негује дух толеранције и међусобног уважавања. 
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1.2 Полазне основе за израду ГПРШ-е 

 

 Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све 

педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности 

педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин континуирано 

се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-

васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју 

демократског друштва, као и свету који се мења. 

 Кроз Годишњи план рада учињен је покушај да се разраде и конкретизују васпитно-

образовни задаци, синхронизују све радне делатности, обезбеди праћење и информисање о 

квалитету извршених послова и објективно вреднују остварени резултати. 

 Колико ће се у остваривању планираног успети, не зависи само од квалитета Годишњег 

плана, већ и од тога колико ће се за реализацију заложити радници школе и какву подршку и 

помоћ ће имати школа од шире друштвене заједниоце и родитеља ученика. Школа као веома 

организовани друштвени субјект, настојаће да обезбеди висок степен одговорности у 

извршавању поставњених задатака и циљева. 

Полазне основе за израду Годишњег плана рада: 

-Закон о основама ситема образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр 88/2017 и 27/18-

др.закон). 

-Закон о соновном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр 55/2013, 101/2017 и 27/2018). 

-Закон о уџбеницима (,,Службени гласник ПС'' бр.68/15) 

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

програм наставе и учења за први разред, основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 

бр.10/2017). 

-Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 –др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 

5/2014, 11/2014 и 11/2016). 

-Правилник о наставном плану за први, други,трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС-

Просветни гласник“, бр.1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2013, 11/2014 и 11/2016). 

-Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др правилник, 7/2011 

– др. правилник 1/2013, 11/2014 и 11/20016). 

- Правилник и изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.8/2017). 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном прогтаму за пети разредосновног образовања ии 

васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“  бр.9/2017). 

- Правилник о наставном прогаму за шести разре основног образовања и васпања („Сл.гласник 

РС – Просветни гласник“ , бр.6/2009, 3/2011, - др.правилник 8/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018. 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.6/2009, 3/2011, - др.правилник 8/2013 и 11/2016). 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.2/2010, 3/2011, - др.правилник 8/2013, 5/2014 и 

11/2016). 

- Закон о уџбеницима („Сл.гласник РС“ бр.68/2015). 
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- Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.7/2011 и 68/2012). 

- Правилник о вредновању квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.9/2012). 

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

занемаривање („Сл.гласник РС“ бр.30/2010). 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“  

бр.67/2013). 

- Правилник  о додатној образовној, здраственој и социјалној подршци детету ученику 

(„Сл.гласник РС“ бр.63/2010). 

- Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ бр.76/2010). 

- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса образовним стандардима за крај 

првог циклуса обавезног образовања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.5/2011). 

- Правилник о општим стандардима постигнућа. 

- Образовни стандарди за крај обавезног образовања („Сл.гласник РС – Просветни гласник 

бр.5/2010). 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС 

– Просветни гласник“ бр.1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018). 

- Правилник о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.7/2010). 

- Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр.3/2018). 

-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (,,Службени гласник РС'' – 

Просветни гласник 5/12) 

-Правилник о стандардима комметенција директора установа образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС'', бр.38/13) 

-Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручник сарадника и 

васпитача у основној школи (,,Службени гласник РС – Просветни гласник'', бр.2/92 и 2/00) 

-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (,,Службени гласник 

РС'', бр.22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 

-Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'', бр.5/11) 

-Правилник о степену и врсти образовања и стручних сарадника у основној школи (,,Службени 

гласник РС-Просветни гласник''-бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) 

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

изборних предмета у основној школи (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'', бр.11/12, 

15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) 

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

стручник сарадника (,,Службени гласник РС'', бр.85/13 и 86/15 други правилник) 

-Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручник сарадника 

(,,Службени гласник РС'', бр.86/15, 3/16 и 73/16) 

-Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019 

(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'', бр.10/18) 

-Правилник о изменама и допуни правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', 

бр.48/2018) 
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-Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2018/2019 (од 26.06.2018) 

-Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'', бр.73/2016 и 45/2018) 

- Општа акта школе 

- Статут бр.336 од 28.02.2018.године. 

- Развојни план установе бр.828/1 од 13.10.2015.године. 

-Извештај о раду школе за школску 2017/2018. 

 

Годишњи план рада школе произилази из Развојног плана школе којим је планиран 

дугорочни развој школе за период од 2015-2020. Године. Стратегијом дугорочног развоја школе 

предвидели смо развијање и унапређење следећих области: Настава и учење, Постигнућа 

ученика и Подршка ученицима-ваннаставне активности. Значи, Годишњи план школе за 

школску 2018/2019. годину сачињен је у складу са развојним планом школе. Негујући праксу 

самовредновања сопственог квалитета у раду настојимо да одржавамо све што је потврђена 

добра пракса и унапређујемо све у чему можемо да будемо још бољи, а нарочито слабе стране 

утврђене екстерном евалуацијом. 

Основни програм рада реализоваће се кроз часове: 

 редовне наставе уз примену савремене технологије наставног процеса, разноликих 

метода и облика рада уз сталну употребу наставних средстава с циљем иновирања и 

унапређивања наставе 

 допунске наставе која ће се огранизовати као помоћ ученицима од I до  VIII разреда, 

који наилазе на тешкоће у савлађивању наставних садржаја. У оквиру овог облика 

рада, применом ефикасних методичких решења (рад са малом групом ученика, 

индивидуализована настава) пружаће се помоћ у савлађивању наставних садржаја 

свим ученицима који постижу слабе резултате 

 додатне наставе за ученике од IV до VIII разреда који показују изузетне резултате у 

настави и ваннаставним активностима, а истовремено испољавају и већу 

заинтересованост за поједине предмете и савремена достигнућа. У оквиру овог вида 

наставе неговаће се креативност ученика, а примењиваће се и разноврсни облици рада: 

интерактивна настава, учење откривањем, учење решавањем проблема 

 припремне наставе која ће се организовати током другог полугодишта за ученике VIII 

разреда као припрема за полагање завршног испита за предмете предвиђене законом 

(обавезно 10 дана пре испита најмање по 2 часа дневно). Као посебан облик помоћи 

ученицима који нису савладали наставне садржаје у току школске године, организоваће 

се припремна настава пре полагања разредних и поправних испита у трајању од пет 

дана, по два часа дневно за сваки предмет 

 ваннаставне слободне активности – секције као облик интересног опредељења 

ученика млађих и старијих разреда. Ангажовањем ученика у слободним 

активностима развијаће се њихове способности до потпуне афирмације 

 кроз рад Ученичког парламента 

 координисане акције на нивоу школе и активности које су предвиђене програмом 

заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 посебан акценат плана рада школе чиниће садржај рада са циљем развијања 

васпитне функције школе и реализација посебних програма. 

 Осим кроз часове редовне наставе и ваннаставних активности, васпитна 

функција школе и посебни програми реализоваће се кроз саджај рада одељењских 

заједница. Организоваће се хуманитарне акције на нивоу школе. Школа ће у целини, у 

оквиру материјалних могућности, пригодним похвалама и наградама подстицати 

ученике у остваривању што бољих резултата у учењу, владању и другим активностима. 
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1.3 Циљеви образовања и васпитања 

 

Циљеви образовања и васпитања јесу: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толерације према 

насиљу; 

 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 

укљученостученика у систем образовања и васпитања; 

 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 

5) развијање свести о знашчају одрживог развоја, заштите и очувања природе иживотне 

средине и еколшке етике, заштите добробити животиња; 

 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења; 

 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

 

9) развијање кључних компентеција за целоживотно учење, међупредметних компетенција 

и стручних компентеција у складу са захтевима занимања, потербама тржишта рада и 

развојем савремене науке и технологије; 

 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 

 

11)  оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

 

12)  развијање позитивних људских вредности 

 

13)  развијање осећања солидарности , разумевања конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарсва и пријатељства; 
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14)  развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, љуских права, 

грађанских слобода и спосбнности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

 

15)  развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верке, родне, полне и узрасне 

равноправности, толерације и уважавање различитости; 

 

16)  развијање личног националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерног језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и свеске културне баштине; 

 

17)  повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

 

18)  повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

1.4 Примарни задаци за наредни период 

 

 На основу годишњег извештаја за школску 2017/2018 годину и на основу резултата 

самовредновања, у наредној школској години треба урадити следеће: 

- подизање квалитета наставе применом разноврсних метода рада, метода активног 

учења, интерактивне наставе и знања стечених у развионици; 

- повећање компетенција наставника кроз стално стручно усавршавање; 

- успешно имплементирати знања стечена на обукама у свакодневни рад 

- наставити са информатичким описмењавањем наставника и применом 

информационих техниологија у настави; 

- побољшање међуљудских односа и културе понашања у школи и ван ње; 

- подстицати и развијати социјалне вештине код ученика-конструктивно решавање 

проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање 

другарства; 

- повећање постигнућа ученика на свим нивоима такмичења и завршном испиту; 

- проширивање интересовања ученика кроз увођење нових ваннаставних активности 

као и кроз повећан обухват ученика; 

- повећање безбедности ученика у школи као и смањивање насиља увођењем нових 

мера безбедности, као и реализацијом задатака постављених Протоколом о заштити 

деце ос насиља, злостављања и занемаривања; 

- развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

- ТОП 40 МОШ наставити сарадњу са БОШ школама 

- што више укључити ученике и наставнике у актовности локалне средине  

- интензивно неговати сарадњу са родитељима 

- радити на јавном афирмисању постигнутих резултата ученика ради развијања 

унутрашње мотивације ученика 

- опремање школе наставним средствима и стручном литературом. 
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2. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 
 

Школа се налази на периферији варошице, у непосредној близини средње школе. 

Окружена је великим парком испред зграде и спортским теренима у дворишту. Двориште је 

осветљено па ученици користе спортске  терене и у вечерњим сатима. У току школске године 

организују се спортски турнири за ученике основне и средње школе. У близини школе налази 

се аутобуско стајалиште на ком дежурају полицајци у време доласка и одласка ученика 

путника, па су они веома безбедни.  

 Школа сарађује са месном библиотеком, а ученици наше школе су највреднији 

корисници библиотеке. Они активно учествују и на разним смотрама рецитатора и књижевним 

сусретима са дечјим писцима као и Јаловичкој ликовној колонији. 

 Издвојена одељења су најчешће у центрима села са пространим, уређеним школским 

двориштима и школским теренима.  

 Већина родитеља наших ученика се бави пољопривредом, а њихов образовни ниво је 

неповољан јер значајан број родитеља има завршену основну школу, а мали број високу. 

Структура је знатно повољнија у матичној школи.  

 Из године у годину, као и у другим срединама, све је више деце из непотпуних породица 

због развода или рођених ван брака. Због неповољних услова у природним породицама, један 

број ученика је смештен код хранитеља.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Материјално техничка опремљеност школе 

 

2.1.1 Школски простор 

 

 

Ред. 

број 

Школска 

јединица 

Учионице 

опште нам. 

и спец. 

учио. 

Остале просторије 

Ходници Канцеларије Кухиње 
Мокри 

чвор 

Спорт. 

сала 

бр. м
2 

бр. м
2 

бр. м
2 

бр. м
2 

бр. м
2 

м
2
 

1. Владимирци 18 1154 3 440 5 206 1 402 3 50 460 

2. Белотић 7 355 3 51 2 22 1 20 1 20 70 

3. Вукошић 2 108 1 30 1 20 1 60 3 14  

4. Јаловик 4 212 2 72 1 12 1 15 1 24  

5. Каона 2 108 1 70 1 10 1 15 1 20  

6. Крнуле 2 108 2 50 1 20 1 38 1 20  

7. Кујавица 1 90 1 12 1 12   1 2  

8. Лојанице 2 124 1 45 1 14   1 12  

9. Матијевац 2 130 1 20 1 13   2 5  

10. Меховине 2 102 1 20   1 20 1 10  
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11. Пејиновић 2 126 1 20 1 12   1 10  

12. Скупљен 2 108 1 25 1 35 1 17 5 10  

У К У П Н О: 46 2726 18 855 16 376 8 587 21 197 530 

 

 

 

 

Спортски терени 

 

Ред. 

број 

Школска 

јединица 

Спортски 

терени и 

дворишта 

Спортски 

терени 

бр.  м
2 

1. Владимирци 3 1700 

2. Белотић 2 1250 

3. Вукошић 1 2000 

4. Јаловик 2 1080 

5. Каона 1 800 

6. Крнуле 1 1540 

7. Кујавица / / 

8. Лојанице 1 1368 

9. Матијевац 1 800 

10. Меховине 1 1728 

11. Пејиновић / / 

12. Скупљен 1 800 

У К У П Н О  14 13058 

 

 

У матичној школи у Владимирцима, простор је максимално искоришћен. 

Организовањем наставе у једној смени, свако одељење је добило своју учионицу, па су 

специјализоване учионице претворене у класичне. Школа поседује информатички кабинет са 30 

радних места и салу за физичко васпитање која не испуњава све стандарде зато што није 

изграђена свлачионица. У оквиру школског простора налази се и добро опремљена кухиња и 

пространа трпезарија која се, осим за сервирање хране, користи за организовање прослава, 

такмичења, семинара, школских приредби. 

Од просторија за управу и техничко особље школа има канцеларију директора школе, 

секретара, рачуноводства, зборницу, канцеларију за рад стручних сарданика и помоћних 

радника. Објекат матичне школе покривен је видео надзором. У оквиру школског дворишта 

налазе се спортски терени за фудбал, рукомет и одбојку. 

Реновирана зграда издвојеног одељења у Белотићу поседује осим класичних учионица 

адаптирану салу за физичко васпитање, дигитални кабинет са 10 радних места, кухињу и добро 

опремљену библиотеку.  

Радовима на објектима издвојених одељења Лојанице, Вукошић. Меховине, Скупљен, 

Каона, Пејиновић, нове зграде школе у Јаловику, они су постали функционални и одговарају 

намени.  

Школа у Матијевцу не испуњава прописане стандарде јер се мокри чвор налази ван 

школске зграде, а проблем мокрог чвора у Крнулама биће решен у наредних пар месеци. 

Објекат старе школе у Јаловику је делимично реновиран, а радови на замени подова и 

изради фасаде биће настављени у току школске године. У Кујавици образовно-васпитни рад се 
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одвија у учионици под кровом месног дома. Учионица је реновирана средствима локалне 

самоуправе и донацијом родитеља.  

Учионички простор у свим издвојеним одељењима одговара потребама, односно, броју 

ученика. 

Сва издвојена одељења, осим Кујавице и Пејиновића, поседују травнате спортске терене, 

а Белотић и Каона асфалтиране, а у наредном периоду биће асфалтиран и терен у Матијевцу. 

 

2.1.2  Опрема и наставна средства 

 

 Школа располаже са савременим наставним средствима добијеним учешћем у 

пројектима и од средстава остварених од донација при наручивању уџбеника и од средстава 

локалне самоуправе.  

 У два дигитална кабинета школа располаже са: 

- 42 компјутера са серверима  

- 12 лап-топова 

- 12 бим-пројектора 

- 5 белих магнетних табли 

 

Такође, школа располаже са: 

- 15 касетофона 

- 10 телевизора у боји 

- 5 ДВД плејера 

- 1 микроскопом 

- историјским и географским картама 

 

 Спортска сала је опремљена справама: рукометни голови, два коша, мрежа за одбојку, 

шведска клупа, козлић, одскочна даска, 30 струњача, 6 столова за стони тенис, лоптама 

различитих намена (лоптама располажу и сва издвојена одељења).  

Опремљеност школе није на жељеном нивоу. 

 

2.2 Кадровски услови 

 

 

Послови 
Степен стручне спреме Свега 

запослених I II III IV V VI VII1 VII2 VIII 

Директор       1   1 

Помоћник 

директора 
      0,65   0,65 

Стручни 

сарадници 
     1 1   2 

Разредна настава      10 14   24 

Предметна 

настава 
   0,44  6,31 20,78 0,715  28,25 

Библиотекар       0,70 0,30  1 

Административно 

особље 
   1   2   3 

Сервирка  0,5        0,5 

Ложачи   1,5       1,5 

Помоћни радници 14,32         14,32 

Укупно 14,32 0,5 1,5 1,44 / 17,31 39,13 1,015 / 75,22 
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2.3 Преглед радног искуства 

 

Радници 

Радни стаж 
Свега 

запослених 

до 5 6-10 11-20 
21-

30 

31-

35 

36-

40 

41 и 

више 
 

Директор    1    1 

Помоћник 

директора 
 0,65      0,65 

Стручни 

сарадници 
1  1     2 

Разредна настава  1 5 13 4  1 24 

Предметна 

настава 
5,31 4,36 10,22 3,82 1,6 1,8  27,11 

Библиотекар   1     1 

Административно 

особље 
  2  1   3 

Сервирка   0,5     0,5 

Ложачи 0,5  0,5   0,5  1,5 

Помоћни радници   6,14 5,35 0,6 2,37  14,32 

Укупно  6,81 6,01 26,36 23,17 7,2 5,67 1 75,22 

 

 

 

2.4 Уџбеници 

 

На основу члана 131. Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ број 

88/17,27/18) и члана 34.став 2. Закона о уџбеницима („Сл.гласник РС“број 27/18) Наставничко 

веће Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци  на седници одржаној 09.05.2018.године 

доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

Нови Логос 

Енглески језик -  Дата статус 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Српски језик-Нови Логос 

Француски језик-Дата статус 

Енглески језик-Фреска 

Историја-Завод за уџбенике 

Географија-Клет 

Биологија –Герундијум 

Математика –Математископ 

Музичка култура-Нови Логос 
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Ликовна култура-Клет 

Техника и технологија-Нови Логос 

Информатика –Нови Логос 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наставничко веће је донело одлуку о избору  уџбеника на предлог стручног већа за разредну 

наставу и стручних већа за област предмета у складу са чланом 34.став 2 Закона о уџбеницима . 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

3.1 Бројно стање ученика и одељења 

 

3.1.1. Бројно стање по разредима и одељењима за централну школу и издвојена 

одељења у претходних 10 школских година  

 

2008/2009. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

2 

80 

5 

72 

7 

79 

13 

100 

27 

331 

4 

92 

4 

90 

4 

78 

4 

82 

16 

342 

43 

673 

 

2009/2010. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

2 

85 

5 

81 

7 

72 

13 

79 

27 

318 

4 

98 

4 

92 

4 

90 

4 

78 

16 

258 

41 

674 

 

2010/2011. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

3 

100 

4 

90 

7 

82 

13 

73 

27 

345 

4 

79 

4 

91 

4 

88 

4 

83 

16 

341 

43 

686 

 

2011/2012. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

2 

89 

4 

98 

10 

89 

12 

84 

28 

360 

3 

73 

4 

69 

4 

89 

4 

87 

15 

318 

43 

678 

 

2012/2013. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

3 

88 

4 

92 

7 

98 

14 

91 

28 

369 

4 

75 

3 

68 

4 

68 

4 

90 

15 

301 

43 

670 

 

2013/2014. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

3 

87 

5 

83 

9 

93 

12 

97 

29 

360 

4 

87 

4 

75 

3 

67 

4 

67 

15 

296 

44 

656 
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2014/2015. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

3 

75 

5 

88 

8 

83 

14 

93 

30 

340 

4 

93 

4 

87 

4 

74 

3 

66 

15 

320 

45 

659 

 

2015/2016. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

3 

69 

6 

76 

9 

86 

11 

80 

29 

311 

4 

90 

4 

92 

4 

87 

4 

75 

16 

344 

45 

655 

 

2016/2017. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

2 

68 

5 

67 

8 

74 

12 

85 

27 

294 

4 

75 

4 

91 

4 

92 

4 

85 

16 

343 

43 

637 

 

2017/2018. 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV СВ. V VI VII VIII СВ. Укупно 

Укупно одељ. 

ученика 

4 

63 

4 

66 

7 

64 

12 

75 

27 

268 

4 

  79 

4 

76 

4 

88 

4 

89 

16 

332 

43 

600 

 

 

3.1.2 Бројно стање ученика за школску 2018/2019. годину 

 

Школска 

јединица 

Број 

одељ. и 

ученика 

I II III IV Свега V VI VII VIII Свега Укупно 

Владимирци 
одељења 2 1 1 1 5 3 3 3 3 12 17 

ученика 31 25 23 24 103 62 61 60 67 249 353 

Белотић 
одељења / / / 1 1 1 1 1 1 4 5 

ученика 1 1 5 2 9 11 15 10 18 54 63 

Вукошић 
одељења / / 1 1 2 / / / / / 2 

ученика 4 3 6 6 19 / / / / / 19 

Јаловик 
одељења 1 1 1 1 4 / / / / / 4 

ученика 16 14 9 9 48 / / / / / 48 

Каона 
одељења / / 1 1 2 / / / / / 2 

ученика 4 7 2 2 15 / / / / / 15 

Крнуле 
одељења / / / 1 1 / / / / / 1 

ученика / 2 / 7 9 / / / / / 9 

Кујавица 
одељења / / / 1 1 / / / / / 1 

ученика / 2 / 7 9 / / / / / 9 

Лојанице 
одељења / 1 / 1 2 / / / / / 2 

ученика 3 1 4 1 9 / / / / / 9 
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Матијевац 
одељења / / 1 1 2 / / / / / 2 

ученика 4 2 4 1 11 / / / / / 11 

Меховине 
одељења / / / 1 1 / / / / / 1 

ученика / / 3 3 6 / / / / / 6 

Пејиновић 
одељења / / / 1 1 / / / / / 1 

ученика / 2 2 2 6 / / / / / 6 

Скупљен 
одељења / 1 / 1 2 / / / / / 2 

ученика 4 2 3 4 13 / / / / / 13 

Укупно 
одељења 3 4 5 12 24 4 4 4 4 16 40 

ученика 70 59 64 63 256 73 76 70 85 304 560 

*подаци на дан 05.09.2018. 

 

3.1.3 Број девојчица и дечака по одељењу 

 

Млађи разреди 

ОДЕЉЕЊЕ 
УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж ОДЕЉЕЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж ОДЕЉЕЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж ОДЕЉЕЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 

 

М Ж 

I1 16 11 5 II1 25 10 15 III1 23 14 9 IV1 24 7 17 

I14 15 10 5 II2 1 / 1 III2 5 3 2 IV2 2 1 1 

I2 1 / 1 II3 3 / 3 III3 6 3 3 IV3 6 3 3 

I3 4 4 / II4 14 8 6 III4 9 3 6 IV4 9 2 7 

I4 16 10 6 II5 7 4 3 III5 2 2 / IV5 2 1 1 

I5 4 1 3 II6 2 / 2 III6 / / / IV6 7 4 3 

I6 / / / II7 / / / III7 3 2 1 IV7 2 1 1 

I7 3 2 1 II8 1 / / III8 4 2 2 IV8 1 1 / 

I8 3 3 / II9 2 2 / III9 4 3 1 IV9 1 / 1 

I9 4 4 / II10 / / / III10 3 / 3 IV10 3 1 2 

I10 / / / II11 2 1 1 III11 2 / 2 IV11 2 2 / 

I11 / / / II13 2 2 / III13 3 2 1 IV13 4 2 2 

I13 4 1 3 / / / / / / / / / / / / 

УКУПНО 70 46 24 УКУПНО 59 27 32 УКУПНО 64 34 30 УКУПНО 63 25 38 

 

Старији разреди 

ОДЕЉЕ

ЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж 

ОДЕЉЕ

ЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж 

ОДЕЉЕ

ЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИК

А 

М Ж 
ОДЕЉЕ

ЊЕ 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
М Ж 

V1 22 14 8 VI1 21 10 11 VII1 19 9 10 VIII1 22 14 8 

V2 22 12 10 VI2 21 10 11 VII2 21 9 12 VIII2 23 12 11 

V3 18 12 6 VI3 19 14 5 VII3 20 7 13 VIII3 22 14 8 

V4 11 6 5 VI4 15 10 5 VII4 10 7 3 VIII4 18 11 7 

УКУПНО 73 44 29 
УКУПН

О 
76 44 32 

УКУПН

О 
70 32 38 УКУПНО 85 51 34 

 

 

УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ М Ж 

560 303 257 
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3.1.4. Број ученика који похађају наставу по ИОП-у-2 

 

                                                    РАЗРЕД 

Матична 

школа 

I 
Број 

учен. 
II Број учен. III 

Број 

учен. 
IV Број учен. 

не - не - не - не - 

Издвојено 

одељење 
да 1 да 1 да 1 да 1 

Укупно:  1  1  1  1 

 

 

 РАЗРЕД 
Укупно 

школа 

Матична 

школа 

V 
Број 

учен. 
VI 

Број 

учен. 
VII 

Број 

учен. 
VIII 

Број 

учен.  

 

9 

да 2 не - да 2 не - 

Издвојено 

одељење 
не - да 1 не - не - 

Укупно:  2  1  2  -  

 

 

3.1.5. Путовање ученика 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПУТУЈУ 

АУТОБУСКИМ ПРЕВОЗОМ 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПУТУЈУ 

ПРИВАТНИМ ПРЕВОЗОМ 
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3.2 Ритам радног дана школе, распоред звоњења 

 
У овој школској години рад ће бити организован на следећи начин: 

А. Општа организација 

1. Организациона структура школе 

У школској 2018/2019. години образовно васпитни рад одвијаће се као и до сад у 

матичној (централној) школи у Владимирцима са старијим разредима (12 одељења) и млађим 

разредима (5 одељења) у преподневној смени.  

Настава у издвојеним одељењима укључујући и подручну осмогодишњу школу у 

Белотићу изводи се у преподневној смени. Настава у издвојеном четвороразредном одељењу у 

Матијевцу почиње у 7,30 часова због постојећих аутобуских веза. 

Основна школа „Жика Поповић“ поред централне школе у Владимирцима има још 11 

издвојених одељења укључујући ту и подручну осмогодишњу школу у Белотићу и одељења 

(четвороразредна) у: Вукошићу, Јаловику, Каони, Крнулама, Кујавици, Лојаницама, Матијевцу, 

Меховинама, Пејиновићу и Скупљену. 

Издвојена одељења су на удаљености од 5км – Меховине до 15км – Каона. 

Поред Матичне школе у Владимирцима настава од првог до осмог разреда изводи се у 

подручној осмогодишњој школи у Белотићу, а у осталим издвојеним одељењима изводи се 

настава од првог до четвртог разреда.  
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У млађим разредима у школској 2018/2019. години чистих одељења млађих разреда 

имамо укупно 9 од тога 5 у Владимирцима и 4 у издвојеном одељењу у Јаловику. Неподељена 

школа је у издвојеном одељењу у Белотићу (I2-II2-III2-IV2),  Кујавици (I7-III7-IV7) и Пејиновићу 

(II11-III11-IV11). У издвојеном одељењу у Крнулама је једно комбиновано одељење  (II6-IV6) и 

Меховинама (III10-IV10). У издвојеним одељењима Вукошић и Матијевац комбинација је I-III и 

II-IV разред. У издвојеним одељењима Лојанице и Скупљен комбинација је I-II и III-IV. У 

издвојеном одељењу Каона комбинација је I-IV и II-III разред. 

У основној школи „Жика Поповић“ Владимирци у свим издвојеним одељењима настава 

се изводи у једној смени. 

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана: 

- Владимирци и сва издвојена одељења изузев Матијевца 

 

 Преподневна смена 

Први наставни час 8:00 – 8:45 

Пет минута паузе 8:45 – 8:50 

Други наставни час 8:50 – 9:35 

Рекреативна пауза и ужина 9:35 – 9:55 

Трећи наставни час 9:55 – 10:40 

Пет минута паузе 10:40 – 10:45 

Четврти наствни час 10:45 – 11:30 

Пет минута паузе 11:30 – 11:35 

Пети наставни час 11:35 – 12:20 

Пет минута паузе 12:20 – 12:25 

Шести наставни час 12:25 – 13:10 

 

-Матијевац 

 Преподневна смена 

Први наставни час 7:30 - 8:15 

Пет минута паузе 8:15 - 8:20 

Други наставни час 8:20 - 9:05 

Рекреативна пауза и ужина 9:05 - 9:25 

Трећи наставни час 9:25 - 10:10 

Пет минута паузе 10:10 - 10:15 

Четврти наствни час 10:15 - 11:00 

Пет минута паузе 11:00 - 11:05 

Пети наставни час 11:05 - 11:50 
 

 

За све облике непосредног рада са ученицима биће утврђен јединствен распоред часова 

који ће бити доступан ученицима и родитељима, као и другим чиниоцима који прате живот и 

рад школе. 

Удвојени часови биће организовани у настави техничког и информатичког образовања у 

VII и VIII разреда, технике и технологије у V и VI разреду, блок-часови ликовне културе у V 

разреду и подела на глупе у оквиру информатије и рачунарства у VIII разреду, групе верске 

наставе од I до VIII разреда и грађанског васпитања у III, VII и VIII разреду. 

Час одељењског старешине у млађим разредима одржава се као последњи час у дану, а у 

старијим разредима овај час је укључен у распоред као и сваки други час одређеног предмета. 

Додатна, допунска настава и слободне активности организоваће се после часова редовне 

наставе, што ће се утврдити кроз распоред часова. Замене за одсутне наставнике одређиваће, 
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поо правилу, директор или помоћник директора школе. Распоредом часова биће утврђене 

обавезне паузе сваком наставнику ради замене одсутног наставника. 
 

2.Распоред коришћења наставних просторија 

 

У матичној школи разредна  настава изводиће се у 5 учионица које су класично 

опремљене. Предметна настава изводиће се у 17  класичних учионица ( једна учионица има 

интерактивну таблу), радионици за техничко и дигиталном кабинету са интерактивном таблом.  

   Настава физичког васпитања се изводи на спортским теренима и фискултурној сали.  

Улаз за све ученике је из дворишта школе.  

 Распоред одељења по учионицама: 

- приземље: I1, IV1, VII3, III1, II1 

- спрат: V3,VI2,VIII2,VI1,V2,VII2,V1 

- потрковље: I14,VI3,VIII1,VI1,VIII3 

 

  За одређене садржаје програма користиће се и свечана сала. Распоред коришћења 

просторија биће истакнут у холу зграде и доступан ученицима и родитељима и другим 

посетиоцима школе. 

   У издвојеном одељењу Белотић разредна настава се изводи у једној класичној учионици 

и у простору бивше трпезарије. Предметна настава се изводи у класичним учионицама и 

кабинету за информатику. Настава физичког на спортским тереним и простору учионице 

преуређене за физичко васпитање.  

   У осталим издвојеним одељењима настава се изводи у класичним учионицама а настава 

физичког васпитања на лоше уређеним спортским теренима и школским двориштима.  
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3.3 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2018/2019. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2018/2019. годину. 

Члан 2. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним 

планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

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

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у 

четвртак, 31. јануара 2019. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године. 

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, 

односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 

наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

1. У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута. 

Члан 5. 

Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се 

према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у 

складу са законом. 

Члан 6. 

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

распуст. 

Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. 

новембра 2018. године. 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. 

године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. 

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

Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2018. године, а завршава се у петак, 3. 

маја 2019. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 

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

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

30. августа 2019. године. 

Члан 7. 

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

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У 

школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан 

духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. 

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

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 

2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године 
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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. 

Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници Исламске заједнице ‒ 21.августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 

4. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 

7. јануара 2019. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Васкрса (католици – од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. 

априла 2019. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2019. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и 

подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у 

складу са овим правилником. 

 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. 

године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. 

године, уторак,  18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године. 

Члан 12. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2018/2019. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

РС – Просветном гласнику”. 
 

Број: 110-00-00255/2018-07 

У Београду, 4. јуна 2018. године 

         МИНИСТАР 
 

Mладен Шарчевић 
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3.4 Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2018/2019.годину 
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3.4.1 Преглед наставних дана 

 

Период 
Дана у 

недељи 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

I 

полугодиште 

П 20 20 20 20 20 20 20 20 

У 20 20 20 20 20 20 20 20 

С 21 21 21 21 21 21 21 21 

Ч 21 21 21 21 21 21 21 21 

П 19 19 19 19 19 19 19 19 

Укупно 101 101 101 101 101 101 101 101 

I I 

полугодиште 

П 16 16 16 16 16 16 16 14 

У 16 16 16 16 16 16 16 14 

С 16 16 16 16 16 16 16 14 

Ч 16 16 16 16 16 16 16 14 

П 15 15 15 15 15 15 15 13 

Укупно 79 79 79 79 79 79 79 69 

УКУПНО 180 180 180 180 180 180 180 170 

 

3.4.2. Класификациони периоди 

 

КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

БР.РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 
ДАТУМ 

САОПШТЕЊЕ 

УСПЕХА, 

РОДИТЕЉСКИ 

САСТАНЦИ 

 

ПОДЕЛА 

КЊИЖИЦА И 

СВЕДОЧАНСТВА 

ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

10. радна 

недеља 

09.11.2018. 

Одељ.веће 
13-16. 11. 2018.  

КРАЈ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИШТА 

22. радна 

недеља 

30.01.2019. 

Одељ.веће 
01.02. 2019. 01.02. 2019. 

ТРЕЋИ 

КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

30. радна 

недеља 

11.04.2019. 

Одељ.веће 
25.4.2019.  

КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

-за ученике 8. разреда 
36. радна 

недеља 

30.05.2019. 

Одељ.веће 
24.06.2019. 24.6.2019. 

-за ученике од 1. до 

7.разреда 

38. радна 

недеља 

13.06.2019. 

Одељ.веће 
28.6.2019. 28.6.2019. 
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Одељењско веће учитеља који су извели четврти разред у прошлој школској години и 

наставника петог разреда одржаће се 13.09.2018.године у издвојеном одељењу у Белотићу и 

14.09.2018.године у матичној школи у Владимирцима. 

Излети и екскурзије 

 

-  Једнодневни излети и екскурзија ученика од I до VI  разреда реализоваће се од маја до 

јуна 2019. године 

- Екскурзија ученика VII и VIII разреда реализоваће се од априла до половине маја 2019. године 

- Екскурзије се по правилу изводе за време викенда, а у случају да се изведу за време наставних 

дана, те дане је потребно надокнадити радним суботама. 

План надокнаде за екскурзије:  

- клизно (по један час дневно у седмици након изведене екскурзије) 

Школска слава 

-  Школска слава је 27.01.2019.- радни дан. 

 

 

3.4.3 Календар значајних активности у школи 

 

Измене календара 

 

 Због различитог броја наставних дана у току школске године вршиће се измене 

школског календара на следећи начин: 

-У среду 31. октобра радиће се по распореду од петка, а у четвртак 25. априла радиће се 

по распореду од петка. 

 

Важни датуми у току 

године 
Носиоци активности Начин реализације 

26.09.2018.-Европски 

дан језика 

наставници енглеског и 

француског језика 
културне активности-приредбе 

1-5.10.2018.Дечја недеља учитељи 
приредба, спортска такмичења, 

радионица 

4.10.2018.-Светски дан 

заштите животне 

средиине 

учитељи и наставници 

биологије и хемије 
презентација, израда паноа 

8.11.2018.-Дан 

просветних радника 
наставници српског језика културна активност-приредба 

11.11.2018.-Дан 

примирја у I светском 

рату 

наставници историје такмичење ученика-квиз, пано 

16.11.2018.-Дан 

толеранције 
ВТ и стручни сарадници израда паноа, поруке пријатељства 

20.11.2018.-Дан права 

детета 
стручни сарадници и ОС трибина 

21.11.2018.-Дан 

примирја у Првом 

светском рату 

наставници историје  квиз знања 

20.12.2018.-Дан људске 

солидарности 

стручни расадници ВТ, 

ученички парламент 
хуманитарна акција 

27.01.2019.-Школска 

слава-Савиндан 

тим за културне 

активности 
приредба 

08.03.2019.-Дан жена 
тим за културне 

активности 
приредба 
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21.03.2019.-Светски дан 

поезије 

учитељи и наставници 

српског језика 
такмичење 

29.04.2019.-

Међународни дан игре 

учитељи и наставници 

физичког васпитања 
приредба плесом против насиља 

08.05.2019.-Дан црвеног 

крста 

ученички парламент и 

наставници грађанског  
радионица 

25.05.2019.-

Међународни дан спорта 

учитељи и наставници 

физичког васпитања 
фер-плеј такмичења 

05.06.2019.-Светски дан 

животен средине 

учитељи, наставници 

биологије 
израда паноа, презентација 

 

 

 

3.4.4 Дан отворене школе 

 

 Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког 

месеца, када родитељи, односно, старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

 Планирани термини организације отвореног дана школе су: 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Септембар понедељак 24.09.2018. 

Октобар уторак 30.10.2018. 

Новембар среда 28.11.2018. 

Децембар четвртак 27.12.2018. 

Јануар петак 25.01.2019. 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Март понедељак 25.02.2019. 

Април уторак 26.03.2019. 

Мај среда 24.04.2019. 

Јун четвртак 23.05.2019. 

Јул петак 07.06.2019. 

 

 

3.5 Задужења наставника 

 

3.5.1 Одељењске старешине 

 

Разредна настава 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА РАЗРЕД ШКОЛА - МЕСТО 

1. Весна Марковић-рук.већа I1 Владимирци 

2. Зорица Павловић I14 Владимирци 

3.Биљана Милетић-рук.већа II1 Владимирци 

4.Зорица Ераковић-рук.већа III1 Владимирци 

5.Дејан Илић-рук.већа IV1 Владимирци  

6.Јован Ружић I2 - II2 -  III2 - IV2 Белотић 

7. Весна Лазаревић I3 - III3 Вукошић 

8. Милинко Трифуновић II3 - IV3 Вукошић 
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9.Живана Дамњановић I4  Јаловик 

10.Бранка Шуманац  II4 Јаловик 

11.Јасмина Жијић III4 Јаловик 

12.Љиљана Грујић IV4 Јаловик 

13.Зорица Ранковић I5 - IV 5 Каона 

14.Светлана Петровић II5 - III5 Каона 

15.Ђорђе Вулетић II6 - IV6  Крнуле 

16.Верица Марковић I7-III7 - IV7 Кујавица 

17.Јасмина Обрадовић I8-II8 Лојанице 

18.Весна Јокић III8- IV8 Лојанице 

19.Биљана Глигорић I9 - III 9 Матијевац 

20.Светлана Вићентић II9 - IV9 Матијевац 

21.Драгослав Михаиловић III10 -IV10 Меховине 

22.Станко Глигорић II11 – III11 –IV11 Пејиновић 

23.Снежана Живановић I13- II13 Скупљен 

24. Ирена Атић III13 - IV13 Скупљен 

 

Предметна настава 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 
РАЗРЕД ШКОЛА - МЕСТО 

1. Александар Јаковљевић-

рук.већа 
V1 Владимирци 

2. Биљана Анић  V2 Владимирци 

3. Тамара Дробњак V3 Владимирци 

4. Снежана Лалатовић  V4 Белотић 

5.Ђорђе Шарчевић VI1 Владимирци 

6.Сузана Јовичић-

Теодоровић-рук.већа 
VI2 Владимирци 

7. Дарко Костић VI3 Владимирци 

8.Славиша Пајић VI4 Белотић 

9.Мирјана Влаховић VII1 Владимирци 

10.Дејан Мурић VII2 Владимирци 

11.Сандра Јовишевић-

рук.већа 
VII3 Владимирци 

12.Драгана Милинковић VII4 Белотић 

13.Милена Живановић 

рук.већа 
VIII1 Владимирци 

14.Гордана Вуковић VIII2 Владимирци 

15.Слађана Глигорић VIII3 Владимирци 

16.Ратко Томић VIII4 Белотић 
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3.5.2 Подела предмета и одељења на наставнике 

 

 

 

р.бр. 

Име и 

презиме 

наставника 

Предмет Разред и одељење 

Неде

љни 

фонд 

Проц

енат 

(%) 

Испит за 

лиценцу 

1. 
Биљана 

Анић 
српски језик V2, V3, VII1, VIII1 18 100  не 

2. 
Гордана 

Вуковић 
српски језик VI1, VI3, VII2, VIII2, VIII3 20 111 да 

3. 

Сузана 

Јовичић- 

Теодоровић 

српски језик V1, VI2,  VII3 13 71,5 да 

библиотекар 

30% 
  30  

4. 
Снежана 

Лалатовић  
српски језик V4,VI4,VII4,VIII4 17 93,5 не 

5. 
Сандра 

Јовишевић 

енглески 

језик 

VI1,VI2,VI3,VII1,VII2,VII3, VIII1, 

VIII2, VIII3 
18 100 не 

6. 
Ивана 

Мијаиловић 

енглески 

језик 

V4,VI4, VII4, VIII4,V1, V2, V3,  II1,  

I2- II2-III2-IV2 
18 98 не 

7. 
Ђорђе 

Јовановић 

енглески 

језик 

I1,  I14,  III1, IV1, II6-IV6, 

 III10-IV10, I8- III8, II8- IV8, I13- II13, 

III13-IV13 

20 100 не 

8. 
Весна 

Шућов 

енглески 

језик 
I3-III3, II3-IV3, I5-IV5, II5-III5 8 40 не 

9. 

Ана 

Богуновић-

Цветковић 

енглески 

језик 
I9-III9,  II9-IV9, II11- III11-IV11 6 30 да 

10. 
Љубица 

Андрић 

енглески 

језик 
I7-III7- IV7, I4, II4, III4, IV4 10 50 не 

11. 
Слађана 

Глигорић 

ликовна 

култура 

V1, V2, V3, V4, VI1, VI2,VI3, VI4, 

VII1, VII2, VII3, VII4,  VIII2, VIII3, 

VIII4  

19 95 не 

12. 
Ана 

Гемаљевић 

ликовна 

култура 
VIII1 1 5 не 

13. 
Рада 

Ераковић 

музичка 

култура 

V1, V2, V3, V4, VI1, VI2, VI3, VI4, 

VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, 

VIII3, VIII4 

20 100 да 

14. 
Славиша 

Пајић 
историја 

V2, V4, VI4, VII4, VIII4,  VI2, VI1, 

VII1, VII2, VII3, VIII3   
20 100 да 

15. 
Дарко 

Костић 
историја 

V3, VI3, VIII1, и 2 гр.Грађ.васп. 

 ( VII+ VIII) 
5+2 

25+10

=35 
не 

16. Горан Лекић историја V1, VIII2 3 15 да 

17. 
Мирјана 

Влаховић 
географија 

V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VII1, 

VII2, VII3, VIII1, VIII2,  VIII3 
21 105 да 

18. 
Милош 

Павловић 
географија V4, VI4, VII4, VIII4 7 35 не 

19. Дејан Мурић физика 
VI1, VI2, VI3, VII1, VII2, VII3, 

VII4, VIII1, VIII2, VIII3 
20 100 не 

20. 
Драгана 

Милинковић 
физика VI4, VIII4 4 20 не 
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р.бр. 

Име и 

презиме 

наставника 

Предмет Разред и одељење 

Неде

љни 

фонд 

Проц

енат 

(%) 

Испит за 

лиценцу 

21. 
Милена 

Живановић 
математика V1, V2, VII1, VIII3, VIII1 20 111 да 

22. 
Тамара 

Дробњак 
математика V3, VI3, VII2,  VII3, VIII2 20 111 не 

23. Дејан Јеремић математика VI 1, VI 2 8 44 да 

24. Оливера Атић математика V4, VI4, VII4, VIII4   16 89 не 

25. 

Братислава 

Велисављеви

ћ 

билогија 
V3, V4, VI4, VII1, VII2, VII3, 

VII4, VIII1, VIII2, VIII4 
20 100 да 

26. 
Зрдавка 

Милић 
билогија V1, V2, VI1, VI2, VI3, VIII3 12 60 да 

27. 
Србијанка 

Николић 
хемија 

VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, 

VIII2, VIII3, VIII4 
16 80 да 

28. 
Ђорђе 

Шарчевић 

техника и 

технологија 
V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3 12 60 не 

техничко и 

инфотматичко 
VII1, VII2, VIII3 6 30 не 

информатика 

и рачунарство 
V2, VI1 2 10 не 

29. 
Драгана 

Милинковић 

техника и 

технологија 
V4, VI4 4 20 не 

техничко и 

инфотматичко 
VII4, VIII1, VIII2, VIII4  8 40 не 

информатика 

и рачунарство 
VII1, VII2, VII3 3 15 не 

30. 
Миољуб 

Ђинић 

техничко и 

инфотматичко 
VII3 2 10 да 

31. 
Миленко 

Ђурковић 

информатика 

и рачунарство 

V1, V3, V4, VI2, VI3, VI4, VII4, 

VIII4 и 5гр. VIII раз. (VIII1, 

VIII2, VIII3 ) 

13 65 не 

32. Иван Ђинић 

физичко 

васпитање 
VIII 2 2 10 не 

изабрани 

спорт 
VII2 1 5 не 

33. 

Владимир 

Јокић замена 

Александар 

Јаковљевић 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

V1, V2, VI1, VI3 8 40 да 

физичко 

васпитање 
 VII1, VIII1, VIII3 6 30 да 

изабрани 

спорт 
VII1, VIII1 2 10 да 

физичке 

активности 
V1, V2, VI1, VI3 4 20 да 
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р.бр. 

Име и 

презиме 

наставника 

Предмет Разред и одељење 

Неде

љни 

фонд 

Проц

енат 

(%) 

Испит за 

лиценцу 

34. Ратко Томић 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

V3,V4, VI2,VI4 8 40 да 

физичко 

васпитање 
VII4, VIII4 4 20 да 

изабрани 

спорт 
VII3, VII4, VIII3, VIII4 4 20 да 

физичке 

активности 
V3, V4, VI2, VI4 4 20 да 

35. 
Никола 

Леонтић 

физичко 

васпитање 
VII2, VII3 4 20 да 

36. 
Александар 

Јаковљевић 

изабрани 

спорт 
VIII2 1 5 не 

37.  
Слађана 

Тадић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

I1, I14, II1, III1, IV1, I13- II13, III13 

-IV13, V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, 

VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, 

VIII3 

19 95 не 

38. 
Петар 

Лазаревић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

I2-II2-III2- IV2, V4, VI4, VII4, 

VIII4, I3- III3, II3- IV3,  I5-IV5, 

II5-III5,  II6-IV6, I8- III8, II8-IV8, 

I7-II7- III7-IV7, I9-III9, II9-IV9, 

II11- III11 -IV11 

16 80 не 

39. 
Никола 

Стевановић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

I4, II4,III4, IV4, III10- IV10 5 25 не 

40 
Ивана 

Милетић 

француски 

језик 

помоћник 

директора 

65% 

VII1, VII2, VII3, VIII1 8 44 не 

41. 
Зорица 

Живановић 

француски 

језик 
V1, V2, V3 6 33 да 

42. 
Драгана 

Бранковић 

француски 

језик 

V4, VI1, VI2, VI3,VI4,VII4, 

VIII2, VIII3, VIII4 
18 100 не 

 

3.5.3 Председници и чланови стручних актива 

 

Стручни актив за: Име и презиме наставника 

Развој школског програма 

Сандра Јовишевић-председник 

Руководиоци стручних и разредних већа од I до VIII разреда и 

стручни сарадници 

Развојно планирање 

Милена Живановић-председник 

Јасмина Обрадовић, Зорица Павловић, Вера Глишић, Драгана 

Спајић, Мирјана Стефановић Ераковић, Петар Јевтић-

представник родитеља, Милорад Милинковић-представник 

локалне заједнице, представници Ученичког парламента: Јована 

Глишић, Марко Поповић 
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3.5.4 Координатори и чланови Тимова 

 

Тим Име и презиме наставника 

Самовредновање рада 

школе 

Зорица Павловић- координатор, Тамара Дробњак, Ивана 

Мијаиловић, Милинко Трифуновић, Слађана Тадић, Драгана 

Спајић, Мирјана Стефановић Ераковић, Дарко Костић, Љубица 

Лукић  

(самовредновање области квалитета рада: Програмирање, 

планирање и извештавање), Мирјана Китановић – родитељ, Ива 

Павличевић – ученички парламент, Сузана Протић – локална 

самоуправа 

Заштита од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Зорица Ераковић- координатор, Драгана Спајић, Мирјана 

Стефановић Ераковић, Вера Глишић, Сузана Јовичић-

Теодоровић, Милена Живановић, Јасмина Обрадовић, Никола 

Леонтић, Ратко Томић, Јелена Нешић – родитељ, Васић Елена – 

ученички парламет, Ана Пантелић – локална самоуправа 

Инклузивно образовање 

Биљана Глигорић- координатор, Гордана Вуковић, Драгана 

Спајић, Мирјана Стефановић Ераковић, Вера Глишић, Зорица 

Ранковић, Снежана Живановић, Миодраг Теодоровић – родитељ, 

Наташа Јездимировић – ученички парламет,  

Биљана Стефановић – локална самоуправа 

Професионалну 

оријентацију 

Ивана Милетић- координатор, Мирјана Стефановић Ераковић, 

Драгана Спајић, Дејан Мурић, Милена Живановић, Вера 

Глишић, Миланка Васић – родитељ, Доротеа Рогић – ученички 

парламент, Драган Симеуновић – локална самоуправа 

За обезебеђивање 

квалитета и развој установе 

Сузана Јовичић-Теодоровић- координатор, Мирјана 

Стефановић Ераковић, Вера Глишић, Милена Живановић, Ивана 

Милетић, Славиша Пајић, Ђорђе Шарчевић, Ђорђе Вулетић – 

родитељ, Емилија Јовишевић – ученички парламент, Влада 

Милошевић – локална самоуправа 

За развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Весна Марковић-координатор, учитељи првог, наставници 

петог разреда и стручни сарадници, Јелена Крстић – родитељ, 

Јована Мијатовић, Влада Милошевић – локална самоуправа 

За професионални развој 

Славиша Спајић- координатор, Драгана Спајић (прати), Ђорђе 

Јовановић, Весна Јокић, Ирена Атић, Весна Шућов, Петар Јевтић 

– родитељ, Милан Тулимировић – ученички парламент, Иван 

Вуковић – локална самоуправа 

 

 

 

Тим Име и презиме наставника 

Годишњи план рада школе 

Јасмина Обрадовић-координатор, Вера Глишић,Мирјана 

Стефановић Ераковић, Милена Живановић, Тамара Дробњак, 

Гордана Вуковић, Драгана Спајић, Ђорђе Шарчевић, Драгана 

Милинковић 

Културну и јавну делатност 

Гордана Вуковић- координатор, Биљана Анић, Снежана 

Лалатовић, Сузана Јовичић-Теодоровић, Рада Ераковић, Биљана 

Милетић, Јован Ружић, Слађана Тадић, Зорица Живановић, Ана 

Гемаљевић, Ђорђе Јовановић 

Сарадњу са родитељима 
Светлана Петровић- координатор, Станко Глигорић, Дејан 

Илић, Слађана Глигорић, Сандра Јовишевић 

Заштиту животне средине Јасмина Жијић-руководилац, Дејан Мурић, Бранка Судар, 
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Бранка Шуманац, Братислава Велисављевић, Верица Марковић, 

Зорица Ранковић 

Здравствену и социјалну 

заштиту 

Здравка Милић- координатор, Александар Јаковљевић, 

Љиљана Грујић, Весна Лазаревић, Весна Марковић 

Спортске активности 
Ратко Томић- координатор, Драгослав Михаиловић, Весна 

Јокић, Јован Ружић, Дејан Илић, Биљана Милетић 

Писање пројеката 

Мирјана Стефановић Ераковић- координатор, Снежана 

Живановић, Милена Живановић, Сузана Јовичић-Теодоровић, 

Живана Дамњановић, Јасмина Обрадовић, Весна Марковић, 

Вера Глишић, Драгана Спајић 

 

 

3.5.5 Задужења наставника за остале активности ученика школе 

 

 

Задужења Име и презиме наставника 

Ученички парламент Сузана Јовичић-Теодоровић, Драгана Спајић 

Црвени крст Сандра Јовишевић, Дејан Илић 

Дечја недеља Биљана Милетић, Биљана Глигорић 

Форум-Театар Биљана Анић, Јасмина Обрадовић 

Маркетинг школе Вера Глишић, Сузана Јовичић – Теодоровић 

Сајт школе Ђорђе Шарчевић, Драгана Милинковић 

Комисија за израду 

летописа 

 Славиша Пајић, Мирјана Влаховић, Сузана Јовичић-

Теодоровић, Милош Павловић 

Комисија за израду 

распореда часова 

Ђорђе Шарчевић, Милена Живановић, Драгана Милинковић, 

Вера Глишић 

Комисија за прегледање 

дневника 

Снежана Лалатовић, Здравка Милић, Србијанка Николић, 

Слађана Радовић, Бранака Шуманац, Верица Марковић 

Комисија за попис 

инвентара 

Станко Глигорић, Ирена Атић, Оливера Атић, Ивана 

Мијаиловић 

Записник на Наставничком 

већу 
чланови већа 

 

 

 

3.5.6 Руководиоци стручних већа за области предмета 

 

Стручно веће за област: Име и презиме наставника 

Млађи разреди Зорица Ераковић 

Језик и комуникација Биљана Анић 

Природне науке и технологија Братислава Велисављевић 

Друштвене науке Мирјана Влаховић 

Уметност Рада Ераковић 

Физичко и здравствено васпитање Александар Јаковљевић 
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3.6 План образовно-васпитног рада 

 

 3.6.1 Први циклус I-IV разреда 

 

3.1. План наставе и учења и наставни план за први циклус 

 

Ред. 

број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД Школа 

одељења 

нед. год. 3 

1. Српски језик 5 180 540 

2. Страни језик - енглески језик 2 72 216 

3. Математика 5 180 540 

4. Свет око нас 2 72 216 

5. Ликовна култура 1 36 108 

6. Музичка култура 1 36 108 

7. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
3 108 324 

УКУПНО: А 19 684 2052 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

  

1. Верска настава/Грађанско 

васпитање 
1 36 108 

УКУПНО: Б 1 36 108 

УКУПНО: А+Б 20 720 2160 

 

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

програми и активности 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД Школа 

одељења 

нед. год. 3 

1. Редовна настава 20 720 2160 

2. Пројектна настава 1 36 108 

3. Допунска настава 2 72 216 

 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД Школа 

одељења 

нед. год. 3 

1. Час одељењског старешине 1 36 108 

2. Ваннаставне активности 1 36 108 

3. Екскурзија 1 дан годишње 1 дан 
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Ре

д. 

бр

ој А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Шко

ла 

одељ

ења 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељењ

а 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 5 нед. год. 12 

1. Српски језик 5 180 720 5 180 900 5 180 2160 

2. 
Страни језик -

енглески језик 
2 72 288 2 72 360 2 72 864 

3. Математика 5 180 720 5 180 900 5 180 2160 

4. Свет око нас 2 72 288 - - - - - - 

5. 
Природа и 

друштво 
- - - 2 72 360 2 72 864 

6. Ликовна култура 2 72 288 2 72 360 2 72 864 

7. 
Музичка 

култура 
1 36 144 1 36 180 1 36 432 

8. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 432 3 108 540 3 108 1296 

УКУПНО: А 20 720 2880 20 720 3600 20 720 8640 

Ре

д. 

бр

ој 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Шко

ла 

одељ

ења 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељењ

а 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 5 нед. год. 12 

1. 

Верска настава 

/Грађанско 

васпитање 

1 36 144 1 36 180 1 36 432 

2. 
Народна 

традиција 
1 36 - 1 36 - 1 36 - 

3. Чувари природе 1 36 - 1 36 - 1 36 - 

УКУПНО: Б 2 72 144 2 72 180 2 72 432 

УКУПНО: А+Б 22 792 3024 22 792 3780 22 792 432 

 

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

програми и активности 

Ред

. 

бро

ј 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Школ

а 

одеље

ња 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

 

Школ

а 

одеље

ња 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељењ

а 
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нед. год. 4 нед. год. 5 нед. год. 12 

1. Редовна настава 20 720 2880 20 720 3600 20 720 8640 

2. Допунска настава 1 36 144 1 36 180 1 36 432 

3. Додатна настава - - - - - - 1 36 432 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 5 нед. год. 12 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 144 1 36 180 1 36 432 

2. 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

1 36 144 1 36 180 1 36 432 

3. Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 

 

 Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика, 

родитеља и локалне средине, водећи рачуна о наставном кадру и осталим условима у школи 

неопходним за реализацију ових активности. 

 Са листе Б ученици бирају један предмет: верску наставу или грађанско васпитање на 

почетку првог разред и изучавају га до краја првог циклуса. Ученици од другог до четвртог 

разреда од понуђена четири предмета: народна традиција, чувари природе, од играчке до 

рачунара и рука у тесту бирају један и изучавају га само у тој школској години. 

 

3.6.2. Наставни план за други циклус 
 

Ред

. 

бро

ј 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Школа 

одељења 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. Српски језик 5 180 720 4 144 576 

2. Страни језик - Енглески 

језик 
2 72 288 2 72 288 

3. Ликовна култура 2 72 288 1 36 144 

4. Музичка култура 2 72 288 1 36 144 

5. Историја 1 36 144 2 72 288 

6. Географија 1 36 144 2 72 288 

7. Физика - - - 2 72 288 

8. Математика 4 144 576 4 144 576 

9. Биологија 2 72 288 2 72 288 
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10. Техника и технологија 2 72 288 2 72 288 

11. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 144 1 36 144 

12. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72 288+216 2 72 288+216 

УКУПНО: А 24 864 3456 25 900 3600 

Ред

. 

бро

ј 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД Школа 

одељења 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. 

1. 
Верска настава 

/Грађанско васпитање 
1 36 144 1 36 

144 

2. 
Други страни језик – 

француски језик 
2 72 288 2 72 

288 

УКУПНО: Б 3 108 432 3 108 432 

УКУПНО: А+Б 27 972 3888 28 1008 44032 

 

Ред

. 

бро

ј 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

– ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. Редовна настава 27 972 3888 28 1008 4032 

2. Допунска настава 1 36 144 1 36 144 

3. Додатни рад 1 36 144 1 36 144 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Школа 

одељења 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. 
Обавезне ваннаставне 

активности 
      

 
Час одељењског 

старешине 
1 36 144 1 36 144 

 Физичке активности 1,5 54 216 1,5 54 216 

2. Слободне активности       

 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 144-288 1-2 36-72 144-288 

 Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 
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Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

ОСМИ РАЗРЕД Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. Српски језик 4 144 576 4 136 544 

2. Страни језик - Енглески 

језик 
2 72 288 2 68 272 

3. Ликовна култура 1 36 144 1 34 136 

4. Музичка култура 1 36 144 1 34 136 

5. Историја 2 72 288 2 68 272 

6. Географија 2 72 288 2 68 272 

7. Физика 2 72 288 2 68 272 

8. Математика 4 144 576 4 136 544 

9. Биологија 2 72 288 2 68 272 

10. Хемија 2 72 288 2 68 272 

11. 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 288 2 68 272 

12. Физичко васпитање 2 72 288 2 68 272 

УКУПНО: А 26 936 3744 26 884 3536 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 
ОСМИ РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. 
Верска настава 

/Грађанско васпитање 
1 72 288 1 68 272 

2. 
Други страни језик – 

француски језик 
2 72 288 2 68 272 

3. 
Физичко васпитање – 

изабрани спорт 
1 36 144 2 34 136 

УКУПНО: Б 4 144 720 5 136 680 

УКУПНО: А+Б 30 1080 4464 31 1020 4216 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 
ОСМИ РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. Информатика и 

рачунарство 
1 36 144 1 34 

216  

(6.група) 

УКУПНО: В 1 36 144 1 34 216 

УКУПНО: А+Б+В 31 1116 4608 32 1054 4432 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

– ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 
ОСМИ РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. Редовна настава 26 936 3744 26 884 3536 

2. Допунска настава 1 36 144 1 34 136 

3. Додатни рад 1 36 144 1 34 136 
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Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Школа 

одељења 
ОСМИ РАЗРЕД 

Школа 

одељења 

нед. год. 4 нед. год. 4 

1. 
Обавезне ваннаставне 

активности 
      

 
Час одељењског 

старешине 
1 36 144 1 34 136 

2. Слободне активности       

 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 144-288 1-2 34-68 136-272 

 Екскурзија 2 дана годишње 2 дана годишње 

 

 На почетку школске године ученици бирају верску наставу или грађанско васпитање и 

страни језик и изучавају га до краја другог циклуса. Изабрани спорт бирају сваке школске 

године.Ученици седмог и осмог разреда од понуђена четири изборна наставна предмета: чувари 

природе, хор и оркестар, информатика и рачунарство и шах бирају један предмет и изучавају га 

у току једне школске године.  

 

3.7 Одржавање предметне наставе у IV разреду 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

I 

полуго

диште 

II 

полуго

диште 

Одељење, место 

Српски језик 

Биљана Анић X  IV3 - Вукошић 

Гордана Вуковић X  IV6 – Крнуле 

Сузана Јовичић-

Теодоровић 
XI  IV8- Лојанице 

Снежана Лалатовић X  IV5- Каона 

Енглески језик 
Сандра Јовишевић  V IV4 -Јаловик 

Ивана Мијаиловић  II IV9 - Матијевац 

Ликовна 

култура  
Слађана Глигорић  III IV3- Вукошић 

Музичка 

култура 
Рада Ераковић XI  IV11 - Пејиновић 

Историја 
Славиша Пајић XII  IV12 - Скупљен 

Дарко Костић I  IV10 - Меховине 

Географија 
Мирјана Влаховић  III IV8 – Лојанице 

Милош Павловић  IV IV5 - Каона 

Математика 

Милена Живановић XII  IV4 – Јаловик 

Тамара Дробњак  IV IV6 - Крнуле 

Оливера Атић XI  IV2 – Белотић 

Биологија 
Братислава 

Велисављевић 
XII  IV7 – Кујавица 
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Здравка Милић  XI  IV1 – Владимирци 

Техника и 

технологија 
Ђорђе Шарчевић I  IV9 – Матијевац 

Информатика и 

рачунарство 

Миленко Ђурковић  IV IV1 - Владимирци 

Драгана Милинковић  III IV7- Кујавица 

Физичко 

васпитање 

Александар 

Јаковљевић 
 IV IV10 – Меховине 

Ратко Томић  V IV11 - Пејиновић 

Француски 

језик 

Ивана Милетић  II IV13 - Скупљен 

Зорица Живановић  V IV2 - Белотић 

 

 

3.8 Обавезни изборни предмети и формиране групе-преконтролисати 

 
Обавезни изборни предмети 

I – IV разред 

I разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 

 

Верска настава 

I1 – 16 

I2 – 1 

I3 – 4 

I4 – 16 

I5 – 4  

I6 – 0 

I7 – 3 

I8 – 3 

I9 – 4 

I10 – 0 

I11 – 0 

I13 – 4 

I14 – 15 

70 3 

Грађанско васпитање  

I1 – 0 

I2 – 0 

I3 – 0 

I4 – 0 

I5 – 0 

I6 – 0 

I7 – 0 

I8 – 0 

I9 – 0 

I10 – 0 

I11 – 0 

I13 – 0 

I14 – 15 

0 0 

Укупно ученика I разреда: 70 3 

 

II разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА 
УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

 

БР. 

ГРУП

А 

 

Верска настава 

II1 – 25 

II2 – 1 

II3 – 3 

II4 – 14 

II5 – 7 

II6 – 2 

 

II7 – 0 

II8 – 1 

II9 – 2 

 

II10 – 0 

II11 – 2 

II13 – 2 

59 4 

Грађанско васпитање  

II1 - 13 

II2 – 0 

II3 – 0 

II4 – 0 

II5 –0 

II6 – 0 

II7 – 0 

II8 – 0 

II9– 0 

II10 – 0 

II11 – 0 

II13 – 0 

0 0 

Укупно ученика II разреда: 59 4 

 

III разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

БР. 

ГРУПВерска настава 
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УЧЕНИ

КА 

А 

III1 - 11 

III2 - 5 

III3 - 6 

III4 - 9 

III5 - 2 

III6 - 0 

III7 - 3 

III8 - 4 

III9 - 4 

III10 - 3 

III11 - 2 

III13 - 3 

52 5 

Грађанско васпитање 

III1 - 12 

III2 - 0 

III3 - 0 

III4 - 0 

III5 - 0 

III6 - 0 

III7 - 0 

III8 - 0 

III9 - 0 

III10 - 0 

III11 – 0 

III13 - 0 

12 1 

Укупно ученика III разреда: 64 6 

 

 

 

IV разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 

 
Верска настава 

IV1– 24 

IV2 – 2 

IV3 - 6 

IV4- 9 

IV5 - 2 

IV6 - 7 

IV7 - 2 

IV8 – 1 

IV9 - 1 

IV10 - 3 

IV11 – 2 

IV13 - 4 

63 12 

Грађанско васпитање 

IV1 - 0 

IV2 – 0  

IV3 - 0 

IV4 - 0 

IV5 - 0 

IV6 - 0 

IV7 - 0 

IV8 – 0 

IV9 - 0 

IV10 - 0 

IV11 – 0 

IV13 - 0 

0 0 

Укупно ученика IV разреда: 63 12 

 

Обавезни изборни предмети 

V - VIII разред 

V разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 

 

Верска настава 

V1 - 22 V2 - 22 V3 - 18 V4 - 11 73 4 

Грађанско васпитање 

V1 - 0 V2 - 0 V3 - 0 V4 - 0 0 0 

Укупно ученика V разреда: 73 4 

 

VI разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 

 
Верска настава 

VI1 - 21 VI2  - 21 VI3 - 19 VI4 - 15 76 4 

Грађанско васпитање 

VI1 - 0 VI2 - 0 VI3 - 0 VI4 - 0 0 0 

Укупно ученика VI разреда: 76 4 

 

VII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

 

БР. Верска настава 
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УЧЕНИ

КА 

ГРУП

А 

VII1 - 14 VII2 - 15 VII3 - 12 VII4 - 10 51 4 

Грађанско васпитање 

VII1 - 5 VII2 - 6 VII3 - 8 VII4 - 0 19 1 

Укупно ученика VII разреда: `70 5 

 

VIII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

 

БР. 

ГРУП

А 
Верска настава 

VIII1 - 16 VIII2 - 19 VIII3 - 21 VIII4 - 18 74 4 

Грађанско васпитање 

VIII1- 6 VIII2 - 4 VIII3 - 1 VIII4 - 0 11 1 

Укупно ученика VIII разреда: 85 5 

 

3.9 Изборни предмети од I I до VIII разреда 

 

II разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 

 
Чувари природе 

II1 – 0 

II2 – 1 

II3 – 0 

II4 – 14 

II5 – 7 

II6 –2 

II7 – 0 

II8 – 1 

II9 – 2 

II10 – 0 

II11 –0 

II13 –2 

29 3 

Народна традиција 

II1 – 25 

II2 – 0 

II3 – 3 

II4 – 0 

II5 – 0 

II6 –0 

II7 – 0 

II8 – 0 

II9 – 0 

II10 – 0 

II11 – 2 

II13 – 0 

30 1 

Укупно ученика II разреда: 59 4 

 

III разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 
Чувари природе 

III1 - 0 

III2 - 5 

III3 - 0 

III4 - 0 

III5 - 2 

III6 - 0 

III7 - 0 

III8 - 4 

III9 - 4 

III10 - 0 

III11 - 0 

III13 - 3 

18 2 

Народна традиција 

III1 - 23 

III2 - 0 

III3 - 6 

III4 - 9 

III5 - 0 

III6 - 0 

III7 - 3 

III8 - 0 

III9 - 0 

III10 - 3 

III11 – 2 

III13 - 0 

46 3 

Укупно ученика III разреда: 64 5 

 

IV разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

БР. 

ГРУП

А 
Чувари природе 
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КА 

IV1– 0 

IV2 - 2  

IV3- 6 

IV4 - 0 

IV5 - 0  

IV6 - 7 

IV7 - 0 

IV8 - 1  

IV9 - 1 

IV10 - 0 

IV11 - 0  

IV13 - 0 

17 5 

Народна традиција 

IV1– 24 

IV2 - 0  

IV3- 0 

IV4 - 9 

IV5 - 2  

IV6 - 0 

IV7 - 2 

IV8 - 0  

IV9 - 0 

IV10 - 3 

IV11 - 2 

IV13 - 4 

46 7 

Укупно ученика IV разреда: 63 12 

 

Vразред 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 
Слободна наставна активност-Цртање, сликање и вајање 

V1 – 22 V2  - 0 V3 - 18 V4 - 11 51 3 

Укупно ученика V разреда: 51 3 

 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 
Слободна наставна активност-Шах 

V1 – 0 V2  - 22 V3 - 0 V4 - 0 22 1 

Укупно ученика V разреда: 22 1 

 

 

VI разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 
Слободна наставна активност-Цртање, сликање и вајање 

VI1 – 0 VI2  - 0 VI3 - 19 VI4 - 15 34 2 

Укупно ученика VI разреда: 34 2 

 

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БР. 

ГРУП

А 
Слободна наставна активност-Шах 

VI1 – 21 VI2  - 21 VI3 - 0 VI4 - 0 42 2 

Укупно ученика VI разреда: 42 2 

 

 

VII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУПА Информатика и рачунарство 

VII1 - 19 VII2 - 21 VII3 - 20 VII4 - 10 70 4 

Укупно ученика VII разреда: 70 4 
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VIII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУПА Информатика и рачунарство 

VIII1 - 22 VIII2 - 23 VIII3 - 22 VIII4 - 18 85 6 

Укупно ученика VIII разреда: 85 6 

 

 Други страни језик – француски језик 

V разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Француски језик 

V1 - 22 V2 - 22 V3 - 18 V4 - 11 73 4 

Укупно ученика V разреда: 73 4 

 
VI разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Француски језик 

VI1 - 21 VI2 - 21 VI3 - 19 VI4 - 15 76 4 

Укупно ученика V разреда: 76 4 

 
VII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Француски језик 

VII1 - 19 VII2 - 21 VII3 - 20 VII4 - 10 70 4 

Укупно ученика V разреда: 70 4 

 
VIII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 
Француски језик 

VIII1 - 22 VIII2 - 23 VIII3 - 22 VIII4 - 18 85 4 

Укупно ученика V разреда: 85 4 

 

 
Обавезне физичке активности 

 

V разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 
Физичке активности 
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V1 - 22 V2 - 22 V3 - 18 V4 - 11 73 4 

Укупно ученика V разреда: 73 4 

 
VI разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Физичке активности 

VI1 - 21 VI2 - 21 VI3 - 19 VI4 - 15 76 4 

Укупно ученика V разреда: 76 4 

 
Изабрани спорт 

 
VII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Одбојка 

VII1 - 19 VII2 - 0 VII3 - 0 VII4 - 0 19 1 

Укупно ученика V разреда: 19 1 

 
БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 
Стони тенис 

VII1 - 0 VII2 - 21 VII3 - 20 VII4 - 0 41 2 

Укупно ученика V разреда: 41 2 

 
БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 

 

Кошарка 

VII1 - 0 VII2 - 0 VII3 - 0 VII4 - 10 10 1 

Укупно ученика V разреда: 10 1 

 
 

VIII разред 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 
Кошарка 

VIII1 - 22 VIII2 - 23 VIII3 - 0 VIII4 - 18 63 3 

Укупно ученика V разреда: 63 3 
 

 
БРОЈ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА УКУПН

О 

УЧЕНИ

КА 

БРОЈ 

ГРУП

А 
Рукомет 

VIII1 - 0 VIII2 - 0 VIII3 - 22 VIII4 - 0 22 1 

Укупно ученика V разреда: 22 1 
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3.10 Задужења наставника за секције од V до VIII разреда 

 
Име и презиме 

наставника 
Секција Годишњи фонд часова 

Биљана Анић 
форум-театар-старији, 

рецитаторска  
18+18 

Гордана Вуковић рецитаторска 18 

Сузана Јовичић-

Теодоровић 
драмско-рецитаторска 18 

Снежана Лалатовић драмско-рецитаторска 36 

Сандра Јовишевић страног језика-енглески 18 

Ивана Мијаиловић страног језика-енглески 18 

Рада Ераковић хор 36 

Братислава Велисављевић еколошка 36 

Ђорђе Шарчевић саобраћајна 36 

Александра Јаковљевић 

и Иван Ђинић 
одбојкашка 36 

Ратко Томић и Никола 

Леонтић 
фудбалска 36 

Ивана Милетић страног језика-француски 18 

Драгана Бранковић страног језика-француски 36 

 

3.11 Допунска настава и додатни рад 

 

3.11.1 Први циклус 

 

Г. Остали облици 

образовно- 

васпитног рада 

I разред  II разред 

нед. год. 
школа 

3.одељења 
нед. год. 

школа 4. 

одељења 

Додатни рад / / / / / / 

Допунски рад 2 72 216 1 36 144 

 

 

 

 

 

Г. Остали облици 

образовно- 

васпитног рада 

III разред  IV разред 

нед. год. 
школа 

5.одељења 
нед. год. 

школа 

12. 

одељења 

Додатни рад / / / 1 36 432 

Допунски рад 1 36 180 1 36 432 

 

3.11.2 Други циклус 

 

Предмет Наставник Допунска настава Додатни рад 

Српски језик 

Биљана Анић 72 36 

Гордана Вуковић 36 18 

Сузана Јовичић- 36 36 
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Теодоровић 

Снежана Лалатовић 72 36 

Енглески језик 
Сандра Јовишевић 72 72 

Ивана Мијаиловић 72 72 

Историја 
Славиша Пајић 54 36 

Горан Лекић 18 / 

Географија 
Мирјана Влаховић 36 18 

Милош Павловић 18 / 

Физика 
Дејан Мурић 54 36 

Бранка Судар 18 / 

Хемија Србијанка Николић 36 36 

Биологија 

Братислава 

Велисављевић 
36 36 

Здравка Милић 36 18 

Математика 

 

Милена Живановић 36 36 

Тамара Дробњак 36 36 

Дејан Јеремић 54 36 

Оливера Атић 72 72 

Француски језик 
Зорица Живановић 36 36 

Драгана Бранковић 36 36 

Свега 936 702 

3.12 Распоред дежурстава 

 
Локација Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Главни 

ходник-

приземље 

1.Дејан 

Мурић 

1.Ђорђе 

Шарчевић 

1.Милена 

Живановић 

1.Сандра 

Јовишевић 

1.Здравка 

Милић 

Спрат-нови 

део 

2.Тамара 

Дробњак  

2.Слађана 

Глигорић 

2.Србијанка 

Николић 

2. Зорица 

Павловић 

2. Рада 

Ераковић  

Спрат-

главни 

ходник 

3. Мирјана 

Влаховић 

3.Биљана 

Анић 

3.Братислава 

Велисављевић 

3.Сузана 

Јовичић 

Теодоровић 

3.Слађана 

Тадић 

Главни 

улаз-

школско 

двориште 

4.Иван 

Ђинић 

4.Миленко 

Ђурковић 

4.Гордана 

Вуковић 

4.Ивана 

Мијајловић 

4.Славиша 

Пајић 

Приземље-

трпезарија 

5. Биљана 

Милетић 

5.Зорица 

Ераковић 
5.Дејан Илић 

5.Весна 

Марковић 

5.Александар 

Јаковљевић 

Главни 

дежурни 

Дејан 

Мурић 

Ђорђе 

Шарчевић 

Милена 

Живановић 

Сузана 

Јовичић 

Теодоровићћ 

Славиша 

Пајић 

 

3.12. а Издвојено одељење Белотић 

 
Локација Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Школска 

зграда 

Славиша 

Пајић 

Драгана 

Бранковић 

Јован 

 Ружић 

Ратко  

Томић 

Драгана 

Милиновић 
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Школско 

двориште 

Рада 

Ераковић 

Снежана 

Лалатовић 

Оливера  

Атић 

Милош 

Павловић 

Слађана 

Глигорић 

 

Обавезе главног дежурног : обавештава помоћника директора о недоласку наставника на 

наставу, ради обезбеђивања замене; дежура и координира рад дежурних наставника и дежурних 

ученика; води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за рад школе. 

 

 

3.13 Припремна настава за упис у средње школе 

 
Предмет Наставник Време реализације Број часова 

Српски језик 

Биљана Анић октобар-јун 36 

Гордана Вуковић октобар-јун 36 

Снежана Лалатовић октобар-јун 36 

Математика 

Милена Живановић октобар-јун 36 

Тамара Дробњак октобар-јун 36 

Оливера Атић октобар-јун 36 

Хемија Србијанка Николић фебруар-јун 18+18 

Физика 
Дејан Мурић фебруар-јун 18 

Бранка Судар фебруар-јун 18 

Географија 
Мирјана Влаховић фебруар-јун 18 

Милош Павловић фебруар-јун 18 

Биологија 
Братислава 

Велисављевић 
фебруар-јун 18+18 

Историја 

Славиша Пајић фебруар-јун 18+18 

Дарко Костић фебруар-јун 18 

Горан Лекић фебруар-јун 18 

 

3.14 Организација пробног и завршног испита за ученике VIII разреда 

 
 Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања у 

васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року, а ученици који из оправданих разлога не 

приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни и спит у 

августовском року уз спровођење исте процедуре као и у јунском року. 

 Ученици VIII разреда полажу завршни испит: 

- 17.06.2019.-тест из српског језика 

- 18.06.2019.-тест из математике 

- 1906.2019.-комбиновани тест 

 Пробни завршни испит је симулација правог завршног испита и организоваће се 12. и 

13.04.2019. године. Наставници који су ангажовани на Завршном испиту биће ангажовани и на 

пробном. 

 

 

Име и презиме  Ангажовање на ЗИ 

Вера Глишић председник школске комисије 

Јасмина Крзнарић секретар школске комисије 

Мирјана Стефановић координатор школске комисије 

Драгана Милинковић информатички послови 



51 

 

Снежана Живановић 
члан поткомисије за шифровање и 

дешифровање 

Весна Јокић 
члан поткомисије за шифровање и 

дешифровање 

Ирена Атић супервизор 

Јасмина Обрадовић супервизор 

Милинко Трифуновић супервизор 

Сузана Јовичић-Теодоровић прегледач-српски језик 

Снежана Лалатовић прегледач-српски језик 

Тамара Дробњак прегледач-математика 

Здравка Милић прегледач-биологија 

Мирјана Влаховић прегледач-географија 

Милош Павловић прегледач-географија 

Србијанка Николић прегледач-хемија 

Дејан Мурић прегледач-физика 

Славиша Пајић прегледач-историја 

Јасмина Жијић дежурни наставник 

Зорица Ранковић дежурни наставник 

Светлана Петровић дежурни наставник 

Весна Лазаревић дежурни наставник 

Живана Дамњановић дежурни наставник 

Дејан Илић дежурни наставник 

Весна Марковић дежурни наставник 

Биљана Милетић дежурни наставник 

Станко Глигорић дежурни наставник 

Јован Ружић дежурни наставник 

Ђорђе Вулетић дежурни наставник 

Слађана Вићентић дежурни наставник 

 

 

3.15 Дан ,,отворених врата'' 

  

Дан отворених врата реализоваће се: 

- Прве недеље у месецу – по следећем распореду: 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Разред, 

одељење, 

предмет 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Весна 

Марковић 

I1 
   5.час   

2. Зорица 

Павловић 

I14 
4.час     

3.Биљана 

Милетић-

рук.већа 

II1 

    3.час 

4.Зорица 

Ераковић-

рук.већа 

III1 

  2.час   

5.Дејан Илић-

рук.већа 

IV1     4.час 

6.Јован Ружић I2 - II2 -  III2 -    1.час  
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IV2 

7. Весна 

Лазаревић 

I3 - III3 
2.час     

8. Милинко 

Трифуновић 

II3 - IV3 
1.час     

9.Живана 

Дамњановић 

I4  
    4.час 

10.Бранка 

Шуманац 

II4 
    3.час 

11.Јасмина 

Жијић 

III4 
    2.час 

12.Љиљана 

Грујић 

IV4 
    1.час 

13.Зорица 

Ранковић 

I5 - IV 5 
   4.час  

14.Светлана 

Петровић 

II5 - III5 
   1.час  

15.Ђорђе 

Вулетић 

II6 - IV6  2.час     

16.Верица 

Марковић 

I7-III7 - IV7  1.час    

17.Јасмина 

Обрадовић 

I8-II8    4.час  

18.Весна 

Јокић 

III8- IV8 
  4.час   

19.Биљана 

Глигорић 

I9 - III 9 
    3.час 

20.Светлана 

Вићентић 

II9 - IV9 
    2.час 

21.Драгослав 

Михаиловић 

III10 -IV10 
  1.час   

22.Станко 

Глигорић 

II11 – III11 –

IV11 
 2.час    

23.Снежана 

Живановић 

I13- II13 
 2.час    

24. Ирена 

Атић 

III13 - IV13 
 3.час    

Биљана Анић српски језик   3.час   

Гордана 

Вуковић 
српски језик   4.час   

Сузана 

Јовичић- 

Теодоровић 

српски језик    2.час  

Снежана 

Лалатовић  
српски језик  4.час    

Сандра 

Јовишевић 
енглески језик 4.час     

Ивана 

Мијаиловић 
енглески језик     

3.час- 

Владими

рци 

Ђорђе 

Јовановић 
енглески језик 

6.час-

Владимирц
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и 

Весна Шућов енглески језик    
3.час- 

Каона 
 

Ана 

Богуновић-

Цветковић 

енглески језик  

3.час-

Пејинови

ћ 

   

Љубица 

Андрић 
енглески језик   

3.час- 

Кујавиц

а 

  

Слађана 

Глигорић 

ликовна 

култура 
3.час     

Ана 

Гемаљевић 

ликовна 

култура 
    4.час 

Рада 

Ераковић 

музичка 

култура 
 3.час    

Славиша 

Пајић 
историја 

4.час- 

Белотић 
    

Дарко Костић историја    4.час  

Горан Лекић историја     4.час 

Мирјана 

Влаховић 
географија     4.час 

Милош 

Павловић 
географија  

2.час- 

Белотић 
   

Дејан Мурић физика    

3.час- 

Владимир

ци 

 

Драгана 

Милинковић 
физика  

5.час- 

Белотић 
   

Милена 

Живановић 
математика  4.час    

Тамара 

Дробњак 
математика     1.час 

Дејан Јеремић математика  3.час    

Оливера Атић математика   
4.час- 

Белотић 
  

Братислава 

Велисављеви

ћ 

билогија  4.час    

Зрдавка 

Милић 
билогија     2.час 

Србијанка 

Николић 
хемија   

4.час-

Владими

рци 

  

Ђорђе 

Шарчевић 

техника и 

технологија 
4.час     

       

Миољуб 

Ђинић 

техничко и 

инфотматичко 
5.час     

Миленко 

Ђурковић 

информатика 

и рачунарство 
   

4.час- 

Владимир

ци 

 

Иван Ђинић физичко 4.час     
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васпитање 

Владимир 

Јокић замена 

Александар 

Јаковљевић 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

 2.час    

Ратко Томић 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

2.час- 

Белотић 
    

Никола 

Леонтић 

физичко 

васпитање 
  3.час   

Александар 

Јаковљевић 

изабрани 

спорт 
 2.час    

Слађана 

Тадић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

  

6.час- 

Владими

рци 

  

Петар 

Лазаревић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

    
1.час- 

Белотић 

Никола 

Стевановић 

верска 

настава-

православни 

катихизис 

 
4.час- 

Јаловик 
   

Ивана 

Милетић 

француски 

језик 

помоћник 

директора 

65% 

 4.час    

Зорица 

Живановић 

француски 

језик 
  3.час   

Драгана 

Бранковић 

француски 

језик 

4.час-

Белотић 
    

*Према подели предмета на наставнике 
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3.16 Структура и распоред обавеза наставника у оквиру радне недеље 

 

3.16.1 Непосредан рад са ученицима (24 часа) 

 

 

Р
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н
и
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р

о
ј 
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Р
а
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о

д
а

т
н

и
 р

а
д
 

И
зб

о
р

н
и

 

п
р

ед
м

ет
 

П
р

о
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о
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о
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Ч
О

С
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К

У
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1. 

1.Весна 

Марковић-

рук.већа 

I1 17 2 / / 1 3 1 24 

2. 
2.Зорица 

Павловић 
I14 17 2 / / 1 3 1 24 

3. 

3.Биљана 

Милетић-

рук.већа 

II1 18 2 / / / 3 1 24 

4. 

4.Зорица 

Ераковић-

рук.већа 

III1 18 1 / 1+1 / 2 1 24 

5. 
5.Дејан Илић-

рук.већа 
IV1 18 1 1 1 / 2 1 24 

6. 6.Јован Ружић 

I2 - II2 -  

III2 - 

IV2 

18 1 1 1 1 1 1 24 

7. 
7. Весна 

Лазаревић  
I3 - III3 18 2 / 1 1 1 1 24 

8. 
8. Милинко 

Трифуновић 
II3 - IV3 18 1 1 1 / 2 1 24 

9. 
9.Живана 

Дамњановић 
I4 17 2 / / 1 3 1 24 

10. 
10.Бранка 

Шуманац  
II4 18 2 / / / 3 1 24 

11. 
11.Јасмина 

Жијић 
III4 18 2 / 1 / 2 1 24 

12. 
12.Љиљана 

Грујић 
IV4 18 1 1 1 / 2 1 24 

13. 
13.Зорица 

Ранковић 
I5 - IV 5 18 1 1 1 1 1 1 24 

14. 
14.Светлана 

Петровић 
II5 - III5 18 2 / 1 / 2 1 24 

15. 
15.Ђорђе 

Вулетић 
II6 - IV6 18 1 1 1 / 2 1 24 

16. 
16.Верица 

Марковић 

I7-III7 - 

IV7 
18 1 1 1 1 1 1 24 

17. 
17.Јасмина 

Обрадовић 
I8-II8 18 2 / 1 1 1 1 24 

18. 18.Весна Јокић III8- IV8 18 1 1 1 / 2 1 24 

19. 19.Биљана I9 - III 9 18 1 / 1 1 2 1 24 
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Глигорић 

20. 
20.Светлана 

Вићентић 
II9 - IV9 18 1 1 1 / 2 1 24 

21. 
21.Драгослав 

Михаиловић 

III10 -

IV10 
18 1 1 1 / 2 1 24 

22. 
22.Станко 

Глигорић 

II11 – 

III11 –

IV11 

18 1 1 1 / 2 1 24 

23. 
23.Снежана 

Живановић 
I13- II13 18 2 / / 1 2 1 24 

24. 24. Ирена Атић 
III13 - 

IV13 
18 1 1 1 / 2 1 24 

 

Предметна настава 

 

Р
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н
и
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о
ј 
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Р
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о
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о
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о
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о
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П
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н
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Ч
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С
 

С
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Г
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1. Биљана Анић V2 18 2 1 1 / 1 1 24 

2. Гордана Вуковић VIII2 20 1 0,5 0,5 / 1 1 24 

3. 
Сузана Јовичић-

Теодоровић 
VI2 13 1 1 1 / 1 1 17 

4. Снежана Лалатовић V4 17 2 1 1 / 1 1 23 

5. Сандра Јовишевић VII3 18 2 2 1 / / 1 24 

6. Ивана Мијаиловић / 18 2 2 1,5 / / / 23,5 

7. Ђорђе Јовановић / 20 / / 4 / / / 24 

8. Весна Шућов / 8 / / 2 / / / 10 

9. Љубица Андрић / 10 / / 2 / / / 12 

10. 
Ана Богуновић-

Цветковић 
/ 6 / / 1 / / / 7 

11. Слађана Глигорић VIII3 19 / / / 5 / 1 25 

12. Ана Гемаљевић / 1 / / / / / / 1 

13. Рада Ераковић / 20 / / 4 / / / 24 

14. Славиша Пајић VI4 20 1,5 1 / / 0,5 1 24 

15. Дарко Костић VI3 5 / / / 2 0,5 1 8,5 

16. Горан Лекић / 3 0,5 / / / 0,5 / 4 

17. Мирјана Влаховић VII1 21 1 0,5 / / 0,5 1 24 

18. Милош Павловић / 7 0,5 / / / 0,5 / 8 

19. Дејан Мурић VII2 20 1,5 1 / / 0,5 1 24 

20. Милена Живановић VIII1 20 1 1 / / 1 1 24 

21. Тамара Дробњак V3 20 1 1 / / 1 1 24 

22. Дејан Јеремић / 8 1 0,5 / 
1 

(шах) 
/ / 10,5 

23. Оливера Атић / 16 2 2 / / 1 / 21 

24. 
Братислава 

Велисављевић 
/ 20 1 1 1 / 1 / 24 

25. Здравка Милић / 12 1 0,5 / / 0,5 / 14 
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26. Србијанка Николић / 16 1 1 / / 1 / 19 

27. Ђорђе Шарчевић VI1 20 1 1 1 / / 1 24 

28. Миољуб Ђинић / 2 / / / / / / 2 

29. Драгана Милинковић VI4 16 1,5 1 / 3 0,5 1 23 

30. Миленко Ђурковић / 6 2 1 / 7 / / 16 

31. Иван Ђинић / 2 / / / 
1-ис; 

1-шах 
/ / 4 

32. 

Владимир Јокић 

замена Александар 

Јаковљевић 

V1 18 / / 1 
2-ис; 

2-офа 
/ 1 24 

33.  Ратко Томић VIII4 16 / / 1 
4-ис; 

2-офа 
/ 1 24 

34. Никола Леонтић / 4 / / / 1-шах / / 5 

35.  
Александар 

Јаковљевић 
/ / / / / 1-ис / / 1 

36. Слађана Тадић / / / / 4 19 / / 23 

37. Петар Лазаревић / / / / 3 16 / / 19 

38. Никола Стевановић / / / / 1 5 / / 6 

39. Ивана Милетић / / / / 2 8 / / 10 

40. Зорица Живановић / / 1 1 / 6 / / 8 

41. Драгана Бранковић / / 1 1 4 18 / / 24 

 

 

 

3.16.2 Преглед 40-то часовне радне недеље  

 

Разредна настава 
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1. 1.Весна Марковић-рук.већа 24 10 / 1 0,5 1 0,5 1 2 40 

2. 2.Зорица Павловић 24 10 / 1 0,5 1 0,5 1 2 40 

3. 3.Биљана Милетић-рук.већа 24 10 / 0,5 0,5 1 0,5 1 2,5 40 

4. 4.Зорица Ераковић-рук.већа 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

5. 5.Дејан Илић-рук.већа 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2,5 40 

6. 6.Јован Ружић 24 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1,5 40 

7. 7. Весна Лазаревић  24 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1,5 40 

8. 8. Милинко Трифуновић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

9. 9.Живана Дамњановић 24 10 / 1 0,5 1 0,5 1 2 40 

10. 10.Бранка Шуманац  24 10 / 0,5 0,5 1 0,5 1 2,5 40 

11. 11.Јасмина Жијић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

12. 12.Љиљана Грујић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

13. 13.Зорица Ранковић 24 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1,5 40 

14. 14.Светлана Петровић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

15. 15.Ђорђе Вулетић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 
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16. 16.Верица Марковић 24 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1,5 40 

17. 17.Јасмина Обрадовић 24 10 / 1 0,5 1 0,5 1 2 40 

18. 18.Весна Јокић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

19. 19.Биљана Глигорић 24 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1,5 40 

20. 20.Светлана Вићентић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

21. 21.Драгослав Михаиловић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

22. 22.Станко Глигорић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 

23. 23.Снежана Живановић 24 10 / 1 0,5 1 0,5 1 2 40 

24. 24. Ирена Атић 24 10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 40 
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1. Биљана Анић 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 40 

2. Гордана Вуковић 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 40 

3. Сузана Јовичић 17 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 29 

4. Снежана Лалатовић 23 11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 38 

5. Сандра Јовишевић 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 40 

6. Ивана Мијаиловић 23,5 12 0,5 / 0,5 / 0,5 1 1 39 

7. Ђорђе Јовановић 24 12 / / 0,5 / 0,5 / 3 40 

8. Весна Шућов 10 5 / / 0,5 / 0,5 / / 16 

9. Љубица Андрић 12 6 / / 0,5 / 0,5 / 1 20 

10. Ана Богуновић-Цветковић 7 4 / / 0,5 / / / 0,5 12 

11. Слађана Глигорић 25 9,5 / 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 38 

12. Ана Гемаљевић 1 0,5 / / / / / / 0,5 2 

13. Рада Ераковић 24 10 / / 0,5 / 0,5 1 3,5 40 

14. СлавишаПајић 24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 40 

15. Дарко Костић 8,5 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 / / / 14 

16. Горан Лекић 4 1,5 / / / / / / 0,5 6 

17. Мирјана Влаховић 24 10,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 40 

18. Милош Павловић 8 3,5 0,5 / 0,5 / 0,5 1 / 14 

19. Дејан Мурић 24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 40 

20. Милена Живановић 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 40 

21. Тамара Дробњак 24 12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 40 

22. Дејан Јеремић 10,5 5 0,5 / 0,5 / / / 1,5 18 

23. Оливер Атић 21 10,5 0,5 / 0,5 / 0,5 1 2 36 

24. Братислава Велисављевић 24 10 0,5 / 0,5 / 0,5 1 3,5 40 

25. Здравка Милић 14 6 0,5 / 0,5 / 0,5 1 1,5 24 

26. Србијанка Николић 19 8 0,5 / 0,5 / 0,5 1 2,5 32 

27. Ђорђе Шарчевић 24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 40 

28. Драгана Милинковић 23 9,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 38 

29. Миољуб Ђинић 2 1 / / / / / / 1 4 

30. Миленко Ђурковић 16 6,5 / / 0,5 / 0,5 1 1,5 26 
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31. Иван Ђинић 4 1,5 / / / / / / 0,5 6 

32. 
Владимир Јокић замена 

Александар Јаковљевић 
24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 40 

33. Ратко Томић 24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 40 

34. Никола Леонтић 5 2 / / / / / / 1 8 

35. Александар Јаковљевић 1 0,5 / / / / / / 0,5 2 

36. Слађана Тадић 23 9,5 / / 0,5 / 0,5 1 3,5 38 

37. Петар Лазаревић 19 8 / / 0,5 / 0,5 / 4 32 

38. Никола Стевановић 6 2,5 / / / / / / 1,5 10 

39. Ивана Милетић 10 5 / / 0,5 / 0,5 / 2 18 

40. Зорица Живановић 8 4 / / / / / / 1 13 

41. Драгана Бранковић 24 12 / / 0,5 / 0,5 1 2 40 
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4. ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

4.1 План рада Школског одбора  

 
 

Време 

реализације 

Садржај Извршиоци 

Септембар 

1. Усвајање Годишњег извештаја о рада 

за школску 2017/2018. Годину 

2. Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. Годину 

3. Припремљеност школе за почетак нове 

школске године 

Председник ШО 

, директор и 

радник задужен 

за кухињу 

Новембар 

1. Извештај о финансијском пословању за 

9. месеци 

2. Избор комисије за попис школске 

имовине 

3. Остала питања на основу потребе  

Рачуноводствени 

радник, 

председник ШО, 

директор 

Јануар 

1. Извештај о успеху и резултатима 

образовно- васпитног рада у првом 

полугодишту 

2. Извештај  и усвајање рачуна за 2018. 

годину 

3. Усвајање полугодишњег извештаја о 

раду директора школе 

Рачуноводствени 

радник, 

председник ШО, 

директор 

Април 

1. Извештај о пословању школе за прва 

три месеца 

2. Договор око уређења школске средине 

3. Текуће питања 

Рачуноводствени 

радник , 

председник ШО, 

директор 

Јун 

1. Разметрање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика на крају школске 

године за осми разред 

2. Разметрање предлога Годишњег плана 

3. Текућа питања 

Директор школе 

и секретар школе 

Август 

1. Разметрање извештаја о реализацији 

екскурзија 

2. Анализа завршног испита 

3. Усвајање  извештаја о раду директора 

школе 

4. Давање мишљења о кандидатима за 

пријем у радни однос на предлог 

директора школе 

5. Текућа питања 

Директор школе 

и секретар школе 

 

Списак чланова школског одбора  

Из реда Наставничког већа: 
 

1.Михаиловић Драгослав из Матијевца 

2.Живана Дамњановић из Шапца 
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3.Јасмина Обрадовић из Крнула 

 

Из реда Савета родитеља школе: 

1. Миланка Васић из Владимираца 

2. Ђорђе Вулетић из Крнула 

3. Петар Јевтић из Владимираца 

Из реда локалне самоуправе: 

1. Младен Јовичић из Владимираца (председник) 

2. Весна Станојевић из Лојаница 

3. Сузана Протић из Риђака 

Седницама Ш-колског одбора присуствују представници Ученичког парламента Јована Глишић 

VIII3 и Марко Поповић VIII3 . 

 

4.2 План рада Савета родитеља 

 

Област рада Садржај рада Време 

Конституисање 

Савета и 

упознавање са 

начином рада 

1.Упознавање са програмом Савета, задацима и радом чланова  

 

 

 

IX 

2.Избор председника и заменика председника Савета 

3. Упознавање са Годишњим извештајем о раду школе за 

2017/2018. године 

4.Упознавање са Годишњим планом школе за 2018/2019 . године 

5.Доношење одлуке о висини ђачког динара 

Утицај Савета 

родитеља на 

живот и рад 

школе 

1.Анализа рада ђачке кухиње и снабдевености школе огревом IX,I,IV и 

VI 2.Здравствено стање ученика 

3.Заједничка седница са Школским одбором ради анализе рада 

школе на крају првог полугодишта  

I 

4.Културно – забани живот ученика у овиру јавне делатности 

школе 

XI и IV 

5.Организација друштвено – корисних акција на плану уређења 

школе, друштвене средине и околине 

IX-VI 

6.Организације ђачких излета и екскурзија за ученике од првог до 

осмог разреда 

IX и VI 

Извештаји и 

анализа 

1.Разматрање извештаја о раду Савета родитеља у протеклој 

школској години 

 

 

VI 2.Анализа рада Савета родитеља у протеклој години 

3.Предлози Савета за рад у следећој години 

 

4.3 План рада директора школе 

 

Активности/теме, садржаји 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Време 

реализације 

-Организациони послови 

-Израда четрдесеточасовне радне недеље за 

наставнике 

-Организација припремне наставе, 

поправних и разредних испита 

-Планирање и програмирање рада 

наставника 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, председници 

стручних и одељенских 

већа, помоћник 

директора, одељенске 

старешине, секретар, 

педагог, психолог 

Август 
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Припрема и организација рада стручних 

органа 

-Учешће у изради Годишњег плана рада 

школе за 2017/2018. 

-Попуњавање свих упитника пристиглих од 

надлежних органа 

-Обављање разговора са новопримљеним 

наставницима и давање упутстава за рад 

-Припрема материјала за Наставничко веће 

и Савет родитеља 

-Учешће у изради извештаја о раду школе у 

школској 2016/2017. 

-Писање извештаја о раду директора у 

школској 2016/2017. 

-Активности око уноса подата у 

информациони систем ,,Доситеј'' 

-Анализа материјално-финансијског 

пословања 

-Рад у тимовима 

-Праћење рада тима 

-Текући послови 

- Учешће у изради распореда рада свих 

служби у школи  

- Учешће у избору агенција за извођење 

екскурзија у школској 2017/2018. 

- Решења о распоређивању и 

четрдесеточасовној радној недељи 

- Организациони послови 

- Пријем првака и нових ученика 

- Сагледавање финансијског стања у новој 

школској години  

- Присуство одељењским родитељским 

састанцима по потреби 

-Активности око уноса подата у 

информациони систем ,,Доситеј'' 

- Руковођење радом Педагошког колегијума 

- Склапање уговора са сарадницима, 

прибављање документације и тражење 

средстава за опрему и наставна средства. 

-Контролисано одржавање школског 

простора 

- Организација система дежурства 

- Припремање седнице Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора 

-Текући послови 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, секретар, 

Рачуновођа, помоћник 

директора, педагог, 

психолог 

Септембар 

-Сачињавање оперативног плана рада 

-Обилазак редовне наставе и осталих 

видова образовно-васпитног рада 

-Праћење рада ученика првог разреда у 

сарадњи са стручним сарадницима 

-Аналитички послови, анализа месечних 

планова наставника 

-Праћење примене школског програма од 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог, библиотекар 

Октобар 
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првог до осмог разреда 

-Инструктивно-педагошки рад 

-Саветодавни разговори са појединим 

ученицима и родитељима 

-Сарадња са друштвеном средином 

-Анализа материјално-финансијског 

пословања 

-Организација посете Сајму књига 

упознавање са ново стручном литературом 

и наставним средствима 

-Рад у тимовима 

-Праћење рада тимова 

-Текући послови 

-Присуствовање седницама Одељенских 

већа 

-Припремање седнице Наставничког већа 

на којој ће се разматрати тромесечно 

остваривање програма рада и успеха 

ученика 

-Припремање седнице Школског одбора 

- Инструктивно-педагошки рад, обилазак 

наставе 

-Обављање саветодавних разговора са 

одељенским старешинама и пружање 

помоћи у раду 

-Обилазак часова новоприпремљених 

наставника 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Разматрање питања из нормативне 

делатности школе 

-Текући послови 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Новембар 

-Посета часовима одељењима где има доста 

недовољних оцена и посете часовима 

допунске и додатне наставе и слободних 

активности, изборних предмета и 

факултативних активности 

-Анализа педагошке документације  

-Упућивање наставника на похађање 

семинара 

-Организовање пописа инвентара у школи 

-Припрема седница Педагошког колегијума 

-Присуство неким родитељским састанцима 

-Праћење припрема за прославу Нове 

године 

-Анализа рада на уређењу школског 

простора, поставки изложби ученичких 

радова, предавања у оквиру здравствене 

заштите и професионалног усмеравања 

ученика 

-Праћење рада стручних органа школе 

-Праћење реализације активности из ШРП 

-Текући послови 

-Рад у тимовима 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Децембар 
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-Праћење рада тимова 

-Припремање извештаја о обиласку часова 

-Сагледавање стања основних и 

материјалних средстава после пописа 

-Организовање прославе школске славе 

Светог Саве 

-Израда плана јавних набавки 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Текући послови 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Јануар 

-Анализа реализованог програма рада и 

постигнутог успеха ученика 

-Праћење реализације фонда часова и 

осталих видова образовно-васпитног рада 

-Припрема извештаја о раду школе и раду 

директора у првом полугодишту 

-Припрема седница Наставничког већа и 

Школског одбора  

-Анализа реализације плана и програма 

образовно-васпитног рада 

-Полугодишњи извештаји о реализацији 

плана и програма школе и директора 

-Организација и реализација општинског 

такмичења 

-Одржавање планираних седница стручних 

органа 

-Посета часовима у циљу сагледавања рада 

после донетих закључака на крају првог 

полугодишта 

-Контрола обављених послова на 

одржавању објеката током распуста 

-Координација рада на изради завршног 

рачуна и сагледавање материјално-

финансијског пословања 

-Текући послови 

-Праћење остваривања Развојног плана 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Фебруар 

-Рад на уређењу школског простора и 

дворишта 

-Припрема за упис ученика у први разред са 

стручним сарадницима 

-Посета часовима редовне, допунске и 

изборне наставе и слободних активности 

-Увид у рад техничке службе 

-Појачана активност на праћењу 

реализације рада школе и преузимање мера 

за евентуалне пропусте 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Март 

-Координација рада у вези са такмичењима 

-Анализа рада одељенских заједница и 

разредних старешина 

-Припрема седнице Савета родитеља 

-Присуство седницама одељенских већа на 

крају трећег тромесечја 

-Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

у сарадњи са педагогом и психологом 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог 

Април 
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-Припрема седнице Наставничког већа 

-Посета часовима редовне наставе у циљу 

сагледавања градива у појединим 

предметима 

-Анализа рада стручних актива и 

унапређивање васпитно-образовне 

делатности 

-Анализа броја узрока изостанака ученика 

са стручним сарадницима и разредним 

старешинама 

-Рад у тиму 

-Текући послови 

-Посете часовима 

-Учешће у реализацији представљања 

средњих школа ученицима осмог разреда и 

њиховим родитељима у оквиру школе 

-Припрема и одржавање родитељског 

састанка за родитеље осмака поводом уписа 

ученика у средње школе и прославе „Мале 

матуре“ 

-Саветодавни рад са ученицима и 

родитељима 

-Припремање теза за израду Годишњег 

плана рада и анекса школског програма 

-Педагошко инструктивни рад са 

наставницима, психологом и педагогом у 

вези израде програма за наредну школску 

годину 

-Учешће у припремама извођења екскурзија 

за ученике од првог до седмог разреда 

-Припремање седница Наставничког већа 

-Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

-Организовање матурске вечери и приредбе 

за постигнуће ученика на такмичењима 

-Организовање културних активности 

везаних за испраћај осмака 

-Планирање екскурзија за наредну школску 

годину 

-Припремање материјала у вези са поделом 

одељења и предмета и наставнике 

 

Договор 

Подела 

Задужења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог, предметни 

наставници 

Мај 

-Анализа реализације плана и програма 

редовне и осталих видова наставе 

-Присуство седницама Одељењских већа 

-Организација припремне наставе, 

поправних и разредних испита 

-Утврђивање кадровских потреба за 

наредну школску годину 

-Припрема седница Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета родитеља 

-Организациони послови у вези са 

активностима око пријема првака 

Договор 

Подела 

Задужења 

Дискусије 

Директор, помоћник 

директора, секретар, 

рачуновођа, педагог, 

психолог, предметни 

наставници 

Јун 
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-Активности на организовању полагања 

завршног испита и уписа ученика у средње 

школе 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Утврђивање потреба и материјалних 

могућности за извођење радова у школи 

-Анализа материјално-финансијског 

пословања у току школске године 

-Активности као председника школске 

уписне комисије 

-Утврђивање ритма рада у току летњег 

распуста 

-Текући послови 

 

 

4.4 План рада помоћника директора школе 

 

Време 

реализациј

е 

Активности/теме садржаја 
Начини 

реализације 

Носиоци реализације 

/сарадници 

Август 

-Организација почетка нове школске 

године  

-Организација техничких припрема за 

почетак школске године  

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,одељењске 

старешине 

Септембар 

-Организациона питања у вези са 

почетком рада и упознавање са 

пословима који ће се обављати 

-Учешће у шријему ученика у први 

разред  

-Учествовање у изради решења о 

годишњем задужењу наставника и 

осталих радника  

-Израда распореда дежурства наставника 

и учионица за наставу 

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Увид у глобалне и оперативне планове 

наставника  

-Сарадња са Домом здравља и зубном 

амбулантом (спискови првака) 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,одељењске 

старешине,педагог, 

психолог 

Октобар 

-Праћење примене нових наставних 

програма 

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Праћење поштовања кућног реда и 

кашњења на часове 

-Посета часовима  

-Текући послови 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,одељењске 

старешине,педагог, 

психолог,наставници 
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Новембар 

-Сарадња са педагогом и психологом у 

анализи и решавању актуелних 

васпитних проблема  

-Праћење реализације фонда часова 

редовне наставе,додатног и допунског 

рада и слободних активности 

-Учешће у седницама Одељењских и 

Наставничког већа за прво тромесечје 

-Посете часовима 

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,одељењске 

старешине,педагог, 

психолог,наставници 

Децембар 

-Ангажовање на припреми прославе 

Светог Саве  

-Посете часовима 

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,педагог, 

психолог,наставници 

Јануар 

-Посете часовима  

-Праћење радне дисциплине  

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,педагог, 

психолог,наставници 

Фебруар 

-Учешће на седницама Одељењских и 

Наставничког већа за полугодиште 

-Преглед педагошке документације 

(дневника) 

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,педагог, 

психолог,наставници 

Март 

-Рад на организационим питањима за 

друго полугодиште  

-Помоћ директору у планирању набавке 

наставних средстава и опреме за школу  

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Сарадња да педагогом и психологом у 

анализи и решавању актуелних 

васпитних проблема  

-Посете часовима  

-Учествовање у организовању школских 

такмичења  

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,педагог, 

психолог,наставници, 

родитељи 

Април 

-Учешће на седницама Одељењских и 

Наставничког већа за треће тромесечје 

-Снимање стања у вези реализације 

фонда часова,наставних и ваннаставних 

активности 

-Праћење учествовање ученика на 

школским активностима 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,чланови 

већа 
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-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Посете часовима 

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Мај 

 

 

 

-Сумирање резултата које ученици 

постижу на такмичењима  

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,предметни 

наставници 

Јун 

-Учешће у седницама Одељењских и 

Наставничког већа за крај школске 

године 

-Израда и подношење извештаја о раду 

школе  

-Израда и обрада статистичких података 

и анализа успеха  

-Учествовање у организовању Завршног 

испита за ученике осмог разреда  

-Праћење радне дисциплине свих 

запослених 

-Текући послови 

- Израда оперативног плана за школу 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусије 

Директор,помоћник 

директора,педагог, 

психолог,наставници 



69 

 

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

5.1 План рада Наставничког већа 

 

Седн

ица 
Садржај активности 

Време 

реализаци

је 

Извршиоци 

I 

-разматрање и усвајање извештаја о раду за 

претходну школску годину 

-усвајање Годишњег плана рада школе за 

школску 2018/2019.годину 

-усвајање акционих планова ШРП-а и 

самовредновања за школску 2018/2019.годину 

-одређивање ментора за наставнике 

приправнике  

12.09.2018. 

-помоћник директора 

-директор 

 

-стручни сарадници 

II 

-анализа постигнућа ученика на првом 

класификационом периоду 

 

-анализа остварења Наставног плана и програма 

и осталих активности ГП рада школе на 

тромесечју 

-распоред додатне, допунске и слободних 

активности 

-ослобађање ученика од наставе физичког 

васпитања 

-организација прославе школске славе Светог 

Саве 

-стручно усавршавање, анализа, договор  

13.11.2018. 

-Одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

-стручни сарадници, 

руководиоци актива, 

већа, комисија 

 

-задужени наставници 

-наставници физичког 

и ОС 

-комисија за културну 

и јавну делатност 

III 

-успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта 

-извештај о реализованим активностима у 

оквиру Развојног плана установе 

-предлог мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

-разматрање реализације свих садржаја 

предвиђених Годишњим планом у првом 

полугодишту 

-припрема и организација ученичких такмичења 

- излагање са стручног усавршавања наставника 

31.01.2019. 

-помоћник директора, 

директор, стручни 

сарадници 

 

-наставници 

 

- руководиоци актива, 

већа, Тимова, 

помоћник директора 

-предметни наставник 

 

IV 

- реализација плана и програма свих видова 

образовно-васпитног рада 

-резултати истраживања 

-успех и владање на крају 3.класификационог 

периода 

-анализа рада ученичких организација и секција 

-припрема за организацију екскурзија 

- верификовање предлога одељењских већа о 

избору уџбеника по предметима и израда списка 

уџбеника о разредима за наредну школску 

годину 

12.04.2019. 

-директор, помоћник 

директора, 

педагог,стручни 

сарадници 

 

 

-директор 

V 
-утврђивање успеха и дисциплине ученика VIII 

разреда на крају другог полугодишта 
03.06.2019. 

-ОС, помоћник 

директора 
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-реализација наставног плана и програма свих 

видова образовно-васпитног рада, анализа рада 

ст.већа, актива, Тимова 

-доношење одлуке о дипломама и наградама и 

проглашење ђака генерације и спортисте 

генерације 

-самовредновање, анализа добијених резултата  

-формирање комисије за разредне и поправне 

испите 

-усвајање листе изборних предмета који ће се 

наредне школске године понудити ученицима 

- излагање са стручног усавршавања наставника 

 

-помоћник директора, 

руководиоци 

-предметни 

наставници и ОС, 

директор 

-стручни сарадници 

VI 

-реализација плана и програма свих видова 

образовно-васпитног рада 

-успех и владање ученика од I до VII разреда на 

крају другог полугодишта 

-анализа постигнућа на звршном испиту 

-извештај о стручном усавршавању 

-доношење одлуке о првођењу ученика 

-утврђивање распореда припремне наставе 

-извештај о одржаним такмичењима и 

постигнутим резултатима 

25.06.2019. 

-директо, помоћник 

директора, 

руководиоци већа 

 

-стручни сарадници, 

помоћник директора 

-руководилац 

-директор 

директор 

VII 

-организација припремне наставе за полагање 

поправних испита 

- организација рада у школској 

2019/2020.години 

-именовање Тимова, комисија, руководилаца 

одељенских и стручних већа 

-извештај о раду директора 

-информисање о новинама у наставном плану и 

програму 

15.08.2019. 

-директор 

 

-директор 

 

-директор 

 

 

-директор 

-директор 

VIII 

-резултати  поправних испита 

 

-анализа успеха на крају школске године 

 

-задужења у 40-то часовној радној недељи 

-утврђивање броја ученика, одељења и 

одељенских старешина 

-анализа уписа ученика осмог разреда у средње 

стручне школе и гимназије 

-усвајање распореда часова за школску 

2019/2020. годину 

30.08.2019. 

-Одељењске 

старешине 

-помоћник директора 

-директор 

 

-директор, 

педагог 

-директор, 

комисија 
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5.2 План рада Одељењских већа 

 

 
Програмски садржаји одељењских већа од I до IV разреда 

Садржаји Носиоци активности Време 

Утврђивање распореда писмених 

проверавања ученичких знања: иницијално 

тестирања ученика, писмених задатака, 

писмених провера и контролних  

Договор о начину вођења педагошке 

документације 

Упознавање индивидуалних карактеристика 

ученика првог разреда 

- руководиоци већа 

- учитељи 

- педагог, психолог 

 

IX Доношење одлуке о упућивању ученика на 

допунску наставу 

Укључивање ученика у додатни рад и 

ваннаставне активности 
- сви учитељи 

Распореда пријема родитеља 

Договор о активностима у Дечијој недељи 

Родитељски састанци-договор 

Разговор о индивидуалним контактима 

учитеља и родитеља 

- руководиоци већа 

 

Организација екскурзија, излета и  посета 
- руководиоци већа 

- учитељи 
V 

Анализа остварења наставног плана и 

програма са посебним освртом на: допунски 

рад-додатни рад, слободне активности, рад 

одељенских заједница 

- руководиоци већа 

 
XI, I, IV и VI 

Анализа општег успеха и понашања ученика 

и доношење одлуке о: похваљивању ученика 

и васпитно дисциплинским мерама 

- учитељи XI, I, IV и VI 

Оцена рада одељењских већа у протеклом 

периоду 
- учитељи VIII 

 

 
Програмски садржаји одељенских већа од Vдо VIII разреда 

Садржаји Носиоци активности Време 

Усвајање плана израде писмених задатака и 

контролних вежби 
Одељењска већа од Vдо VIII разреда 

IX 

Усвајање распореда допунске, додатне 

наставе, секција 
Одељењска већа од Vдо VIII разреда 

Анализа иницијалних тестирања Предметни наставници 

Идентификовање ученика и спровођење мера 

прилагођавања 
Одељењске старешине, Тим за ИОП 

Карактеристике ученика V разреда Одељењско веће и учитељи 

Извештај о успеху и дисциплини на крају 

првог класификационог периода 
Одељењско веће, педагог 

XI 

Извештај о реализованим часовима редовне, Одељењско веће 



72 

 

додатне, допунске, изборне наставе, 

слободних активности на крају првог  

класификационог периода 

Анализа реализације наставног плана и 

програма 

Израда и усвајање ИОП-а 2 

Договор о реализацији културно-забавног 

живота ученика 

Одељењско веће 

Извештај о успеху и дисциплини на крају 

првог полугодишта 
Одељењско веће, педагог 

I 

Извештај о реализованим часовима редовне, 

додатне, допунске, изборне наставе, 

слободних активности на крају првог 

полугодишта 

Одељењско веће 

Анализа реализације наставног плана и 

програма  

Припреме за такмичења 

Одељењско веће 

Професионална оријентација-анализа 

реализације радионица од Vдо VIII разреда, 

тестирање осмака 

Одељењско веће, Тим за 

професионалну оријентацију III 

Резултати такмичења Предметни наставници 

Извештај о успеху и дисциплини на крају 

трећег класификационог периода 
Одељењско веће, педагог 

IV 

Извештај о реализованим часовима редовне, 

додатне, допунске, изборне наставе, 

слободних активности на крају трећег 

класификационог периода 

Одељењско веће 

Анализа реализације наставног плана и 

програма 

Одељењско веће 

Пробни завршни испит Предметни наставници 

Извештај о успеху и дисциплини на крају 

школске године за ученике VIII разреда 
Одељењско веће 

V 

Извештај о реализованим часовима редовне, 

додатне, допунске, изборне наставе, 

слободних активности на крају школске 

године  

Одељењско веће 

Анализа реализације наставног плана и 

програма 
Одељењско веће 

Завршни испит Предметни наставници 

Предлог ученика генерације, спортисте 

генерације 

Предлози за доделу посебних диплома и 

дипломе ,,Вук Караџић'' 

Одељењско веће, Комисија за избор 

ученика генерације 

 
Извештј о успеху и дисциплини на крају 

школске године 
Одељењско веће 

Извештај о реализованим часовима редовне, 

додатне, допунске, изборне наставе, 

слободних активности на крају школске 

године 

Одељењско веће 

Анализа реализације наставног плана и 

програма 
Одељењско веће 

VI 

Анализа реализације ИОП-а Одељењско веће 
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Анализа постигнутих резултата на ЗИ Предметни наставници 

Поправни и разредни испити Одељењске стрешине 

Анализа поправних и разредних испита Одељењске стрешине 

VIII 

Утврђивање успеха ученика након поправних 

и разредних испита 

Одељењске стрешине 

Анализа рада већа Одељењско веће 

Предлози за наредну школску годину Одељењско веће 

 

 

5.3  План рада Стручних већа 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Председник већа: Зорица Ераковић 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Договор о начину реализације програма рада 

2. Иницијална тестирања 

3.Договор око реализације угледних часова 

4. Распоред писмених провера 

5. Договор око реализације тематских дана и пројектне наставе 

6. Договор о извођењу екскурзија 

7.Договор о одласку у библиотеку 

8.Стручна усавршавања (Друштво учитеља, семинари у организацији 

Министварства просвете) 

9.Договор о коришћењу часописа 

 

Октобар 

1.Активности у Дечијој недељи 

2. Трка за срећније детињство 

3. Договор и укључивање у хуманитарне акције Црвеног крста 

4. Договор око организовања међуодељенских спортских такмичења 

Новембар 

1. Вођење педагошке документације – размена искустава 

2.Угледни часови-анализа реализације и посећеност 

3. Анализа реализације допунске наставе 

Јануар 

1. Припрема за прославу Светог Саве 

2. Анализа рада допунске наставе, додатне наставе и слободних активности 

3. Предлог мера за побољшање квалитета рада и превазилажења евентуалних 

проблема 

Фебруар 

1.Договор о коришћењу уџбеника за наредну школску годину 

2. Припрема и организација школског такмичења у рецитовању 

3.Активности у вези прославе Дана жена 

Април 

1. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

2. Васкршњи празници 

3. Продајна изложба 

4. Васкршњи вашар 

Мај 

1 Анализа реализације и посећаности угледних часова 

2. Реализација тематских дана и пројектне наставе 

3.Реализација активности из ШРП-а 

Јун 

1.Реализација Наставног плана и програма 

2. Анализа реализације пројектне наставе (искуство, проблеми и начин 

превазилажења међу наставним предметима) 
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3.Договор и активности у вези прославе ,,Мала матура’’ 

4.Анализа рада Актива и мере унапређења рада  

5.Извештај о реализацији угледних часова и тематских дана  

Август 

1.Договор о пријему првака 

2.Уређење учионица 

3.Предлог о могућности набавке наставних средстава и дидатичког материјала 

3. Израда глобалног и оперативног плана и утврђивање садржаја најпогоднијих за 

остваривање корелације унутар и међу предметима 

4.План и програм Стручног већа учитеља (сугестије) 

5. Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног усавршавања 

унутар установе 

6. Укључивање у манифестације локалне заједнице (Јаловичка колонија, месне 

изложбе и продајне изложбе) 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА  

Председник већа: Биљана Анић 

 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Договор о начину реализације програма рада 

2.Иницијално тестирање ученика 

3.Договор око реализације угледних часова, тематских дана и пројектне наставе 

4.Усвајање распореда писмених провера знања (консултације о тематици 

школских писмених задатака) 

5.Евиденција ученика за рад у додатној,допунској настави слободним 

активностима и ученичким организацијама 

6.Усаглашавање критеријума оцењивања и захтева наставника у односу на 

ученике 

7.Снабдевање наставника уџбеницима и приручницима  

8.План посета родитеља наставном процесу 

9.Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног усавршавања 

унутар установе 

Октобар 

1. Договор око реализације тематских дана 

2. Распоред посета угледним часовима 

3. Посета сајму књига 

4. Анализа постигнућа ученика осмог разреда на иницијалном тесту (припрема за 

завршни испит) 

Новембар 

1.Анализа успеха на крају класификационог периода 

2.Реализација часова и наставних садржаја редовне, додатне, допунске наставе као 

и слободних активности 

3.Мере за побољшање успеха 

Децембар 

1.Предлог тема за наградне темате-литерарне радове 

2.Договор око обележавања књижевних и других годишњица 

3.Припрема за обележавање школске славе Светог Саве 

Јануар 

1.Учешће наставника на семинарима, саветовањима; искуства и иновације у 

настави 

2.Завршне припреме за обележавање школске славе Светог Саве 

3.Почетак интензивних припрема за такмичење ученика: организација школских и 

других такмичења 



75 

 

4. Анализа укључености ученика у слободне активности 

6.Организација припремне наставе за полагање завршног испита. 

7. Анализа примене и реализације Плана наставе и учења орјентисаног на исходе 

Фебруар 1.Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Март 1.Избор уџбеника и наставних средстава за наредну школску годину 

Април 

1.Анализа успеха на крају класификационог периода 

2.Реализација часова и наставних садржаја редовне, додатне и допунске наставе 

3.Анализа резултата пробног завршног и предлог мера за побољшање 

Мај 
1.Анализа реализације угледних часова и тематских дана  

2.Анализа реализације активности из ШРП-а 

Јун 

1.Извештај о резултатима ученика на такмичењима, смотрама и конкурсима 

2.Усвајање поделе часова за наставнике за наредну школску годину 

3.Реализација часова наставних садржаја редовне, додатне и допунске наставе 

4.Предлог годишњег плана рада већа 

 

Август 

1.Евиденција постојећих наставних средстава и утврђивање приоритета у набавци 

нових средстава 

2.Предлог за набавку нових књига и претплата на стручне часописе из области 

језика и књижевности 

3.Анализа рада Стручног већа 

4.Утврђивање годишњег плана рада Стручног већа 

5.Анализа резултата завршног испита предлог мера за побољшање 

6.Коначна подела часова на наставнике и задужења за све области рада за наредну 

школску годину 

7.Избор руководиоца Стручног већа. 

  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

Председник већа: Братислава Велисављевић 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Договор о начину реализације програма рада и пројектне наставе 

2. Иницијално тестирање – распоред одржавања 

3. Планирање угледних часова и тематских дана 

4. Усвајање распореда писмених провера знања 

5. Усклађивање критеријума оцењивања 

6. План посета родитеља наставном процесу 

Октобар 

1. Планирање коришћења образовних софтвера и презентација у настави 

2. Примена ИКТ у настави 

3.  Корелација између предмета 

4. Распоред одржавања допунске, додатне и припремне наставе 

5. Израда наставних листића на три нивоа тежине 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Реализација часова редовне, додатне, допунске наставе као и слободних 

активности 

3. Мере за побољшање успеха 

Децембар 

1. Анализа реализације плана и програма 

2. Организација и припреме за такмичења 

3. Зимски сусрети просветних радника 

Јануар 
1. Резултати рада допунске и додатне наставе 

2. Учешће наставника на семинарима, саветовањима; иновације у настави – 
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размена искустава 

3. Анализа примене реализације плана наставе и учења орјентисаног на 

исходе 

Фебруар 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта и реализације наставног 

плана 

2. Анализа примене ИКТ у настави 

Март 

1. Избор уджбеника и приручника за наредну школску годину 

2. Посета парку науке у Шапцу 

3. Договор око организовања пробних завршних испита 

Април 

1. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

2. Реализација часова редовне, додатне, допунске и припремне наставе 

3. Анализа резултата пробног завршног испита 

Мај 

1. Резултати такмичења и мере за унапређење 

2. Анализа реализације угледних часова, тематских дана и активности из 

ШРП-а 

3. Посета фабрици рециклаже 

Јун 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

2. Резултати завршног испита и предлог мера за побољшање 

3. Предлог годишњег плана рада стручног већа 

Август 

1. Преглед наставних средстава, планирање израде наставних средстава и 

набавке нових 

2. Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног 

усавршавања унутар установе 

3. Планирање – глобално и оперативно 

4. Писање извештаја и избор руководиоца стручног већа 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Председник већа: Мирјана Влаховић  

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Доношење плана рада већа за школску 2017/2018. године 

2. Израда месечних и годишњих планова рада историје и географије усклађених са 

програмом 

3. Иницијално тестирање 

4. Договор око реализације угледних часова, тематских дана и пројектне наставе  

5. Преглед наставних средстава и исказивање потребе за набавком нових 

6. Усклађивање критеријума оцењивања 

7. Планирање писмених вежби и осталих задатака 

8. Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног усавршавања 

унутар установе 

Октобар 

1. Сређивање кабинета и израда наставних средстава 

2. Корелација наставних садржаја 

3.Организација допунског, додатног рада из историје и географије 

4. Утврђивање садржаја најпогоднијих за остваривање корелације унутар и међу 

наставним предметима 

6.  Посета музеју 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Анализа реализованих задатака у настави историј и географије 

3. Допунска настава (анализа посвећености часова допунске наставе) 

4. Додатна настава (анализа посвећености часова додатне наставе) 
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5. Посета Шабачком музеју 

Децембар 

1. Анализа плана и програма 

2. Организација и припреме за школско такмичење 

3. Посета фестивалу науке у Београду 

Јануар 

1. Посета стручним семинарима за време зимског распуста 

2. Анализа примене и реализације Плана наставе и учења орјентисаног на исходе 

3. Учешће у обележавању школске славе Св. Саве 

Фебруар 

1. Разговор о семинарима и обрађеним темама 

2. Анализа успеха ученика у настави историје и географије на крају првог 

полугодишта 

3. Анализа реализације програма и плана рада наставе историје и географије 

Март 

1. Припреме за општинско и окружно такмичење 

2. Размена искустава 

3. Посета Парку науке  у Шапцу 

Април 

1.Анализа успеха у настави историје и географије на крају трећег 

класификационог периода 

2. Резултати допунског рада 

3. Извештај са општинског такмичења-анализа резултата и мере за побољшање 

4. Анализа резултата пробног завршног испита и предлог мера за побољшање  

Мај 

1. Праћење календара даљег такмичења по календару Министарства просвете 

2. Анализа реализације угледних часова и тематских дана 

3. Анализа реализације активности из ШРП-а 

Јун 

1. Сумирање постигнутих резултата – анализа успеха ученика у настави историје и 

географије на крају школске године 

2. Анализа реализованости наставних садржаја историје и географије 

3. Анализа реализације плана рада већа 

4. Израда годишњег плана рада већа за следећу школску годину 

5. Анализа резултата завршног испита и предлог мера за побољшање 

Август 

1. Преглед наставних средстава, планирање израде наставних средстава и набавке 

нових 

2. Стручно усавршавање-предлог семинара и облика стручног усавршавања 

унутар установе 

3. Планирање-глобално и оперативно 

4. Писање извештаја и избор руководиоца већа 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

Председник већа: Рада Ераковић 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Преглед наставних средстава и исказивање потребе за новим 

2. Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног 

усавршавања унутар установе 

3. Иницијална тестирања 

4. Утврђивање садржаја најповољнијих за остваривање корелације унутар и 

међу наставним предметима 

5. Организација за пријем у хор петих разреда 

Октобар 

1. Договор о обележавању значајних датума кроз изложбе ученичких радова  

2. Организација угледних часова, тематских дана и пројектне наставе 

3. Учешће на конкурсима за ликовне радове 
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Новембар 1.Реализација часова хора 

Децембар 

1.Поставка ученичких ликовних радова на паное у холу  школе 

2. Припрема новогодишње изложбе 

3.припрема за обележавање дана Св. Саве 

Јануар 

1. Анализа успеха у првом полугодишту 

2. Анализа примене и реализације Плана наставе и учења орјентисаног на 

исходе 

Фебруар 
1. Учешће наставника на семинарима, саветовањима, иновације у настави 

2. Изложба радова поводом Дана заљубљених 

Март 
1. Изложба радова поводом 8. Марта 

2. Припрема талентованих ученика ( сликање, певање,свирање..) 

Април 1.Изложба радова поводом Ускрса 

Мај 

1. Сагледаване и разговор о претходним достигнућима 

2. Резултати постигнућа ученика на такмичењима конкурсима, смотрама...  

3. Реализација часова и наставних садржаја  

4. Анализа реализације угледних часова и тематских дана 

5. Аанализа реализације активности из ШРП-а 

Јун 

1. Избор руководиоца стручног већа 

2. Анализа рада стручног већа 

3. Евиденција постојећих наставних средстава и утврђивање приоритета у 

набавци нових средстава 

Август 

1. Израда Годишњег плана Стручног већа 

2. Предлози стручног усавршавања 

3. План одржавања угледних часова 

4. Израда планова рада секција и слободних активности 

5. Избор руководиоца Стручног већа 

6. Разматрање измена и допуна Плана наставе и учења 

7. Укључивање у манифестације локалне заједнице (Јаловичка колонија, 

месне изложбе и продајне изложбе) 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Председник већа: Александар Јаковљевић 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар 

1. Израда плана за школску 2018/2019.годину 

2. Упознавање чланова већа са задужењима 

3. Израда плана и програма рада 

4.Договор око одржавања угледних часова, тематских дана и пројектне наставе 

5. Стручно усавршавање – предлог семинара и облика стручног усавршавања 

унутар установе 

Октобар 
1. Анализа стања услова у настави физичког васпитања 

2. Школска такмичења 

Новембар 
1. Јесењи крос 

2. Промоција фер-плеја-школски турнир у фудбалу 

Децембар 
1. Анализа рада у периоду септембар-децембар 

2. Планирање ваннаставних активности у другом полугодуишту 

Јануар 

1. Појединачно и екипно такмичење у стоном тенису 

2. Анализа примене и реализације Плана наставе и учења орјентисане на исходе 

у петом разреду 

3. Реализација ОФА у петом и шестом разреду 
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Фебруар 
1. Предавање за ученике везано запозитиван утицај вежбања на организам 

2. Општинско првенство у одбојци 

Март 1. Предавање за ученике- сида-наркоманија 

Април 1. Спорт у мом окружењу (посета неком спортском догађају) 

Мај 
1. Спортски сусрети ученика на нивоу Општине ( са нагласком на фер-плеј) 

2. Анализа реализације угледних часова и тематских дана 

Јун 1. Анализа реализованих садржаја у току године 

Август 

1. Израда Годишњег плана Стручног већа 

2. Писање извештаја о раду Стручног већа 

3. Предлози стручног усавршавања 

4. План одржавања угледних часова 

5. Израда планова рада секција и слободних активности 

6. Избор руководиоца Стручног већа 

7. Разматрање измена и допуна Плана наставе и учења 

8. Укључивање у спортска такмичења у локалној заједници 

 

 

5.4 Програм рада Педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници. 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА 

Септембар, 

октобар 

-План активности за наредни период 

-Разматрање Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину 

-Разматрање Извештаја о раду у школској 2017/2018.години 

-Распоред контролних и писмених задатака 

-Распоред додатне, допунске наставе и секција 

-Предлог плана  стручног усавршавања и избор члана Педагошког колегијума 

задуженог за праћење стручног усавршавања наставника 

Новембар, 

децембар 

-План активности за наредни период 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

-Рад са ученицима с пробелемима у понашању и децом са 

развојним тешкоћама 

-Праћење рада приправника и ментора 

-Активности из развојног плана 

-Реализација Програма заштите деце од насиља 

-Извештаји о професионалном усасвршавању  

-Анализа посећених часова и предлог мера за побољшање квалитета рада на часу 

Јануар, 

фебруар 

-План активности за наредни период 

-Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере заунапређивање васпитно-

образовног рада у другом полугодишту 

-Извештај о реализацији ваннаставних активности 

-Организовање такмичења 

-Праћење реализације распореда контролних и писмених задатака 

-Рад Ученичког парламента 

Март, април 

-План активности за наредни период 

-Разматрање предлога уџбеника за школску 2019/2020. годину 

-Анализа реализације програма васпитно-образовног рада  

-Активности у оквиру самовредновања  
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Мај, јун 

-План активности за наредни период 

-Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 

-Организација завршног испита за ученике осмог разреда 

-Анализа успеха, дисциплине и похађања наставе на крају другог полугодишта 

-Анализа стручног усавршавања 

-Разматрање реализације акционих планова  

-Извештај о раду Педагошког колегијума 

-Постигнућа ученика на завршном испиту 

 

 

5.5 Програм рада стручних актива 

 

5.5.1 Актив за развој Школског програма 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

- Конципирање глобалних и месечних 

планова  

- Увид у израђене Анексе (по потреби) 

 

Чланови 

стручног 

актива 

Дискусија 

Прављење 

извештаја 

Усаглашавање 

Август, 

септембар 

- Договор о начину праћења 

реализације (увид у педагошку 

документацију, евиденцију записника 

стручних већа, анализу посећених 

часова) 

Чланови 

стручног 

актива 

У складу са 

достављеним 

извештајем 

Октобар 

- Праћење реализације ШП и анализа на 

крају првог полугодишта 

 

Чланови 

стручног 

актива 

Договор 

Припрема 
Јануар 

-Анализа реализације ШП на крају 

другог полугодишта 

- Праћење измена и допуна наставних 

планова и програма 

- Сарадња чланова актива при изради   

Анекса ШП 

Чланови 

стручног 

актива 

Дискусија  

Извештај 
Јун 

На састанцима стручних актива, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен 

остварености програма по месецима и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења 

ће бити председник стручног актива и остали чланови. 

 

 

5.5.2 Актив за школско развојно планирање 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

- Утврђивање задатака и активности из 

ШРП-а за школску 2018/2019.годину 

- Утврђивање начина праћења 

реализације задатака и подела задужења 

- Упознавање Наставничког већа са 

акционим планом ШРП-а за наредну 

годину 

Чланови 

стручног 

актива 

Анализа 

Дискусија 

Договор 

Обавештење 

Август, 

септембар 
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- Анализа реализације задатака и 

активности из ШРП-а 

- Иницијатива за реализацију 

предвиђених задатака 

Чланови 

стручног 

актива 

Праћење  

Анализа 

Дискусија 

Подстицање 

Октобар 

- Анализа реализације акционог плана 

ШРП-а 

- Полугодишњи извештај 

Чланови 

стручног 

актива 

Праћење 

Увид у 

записнике 

Анализа 

Дискусија 

Подстицање 

Јануар 

- Анализа реализације акционог плана 

ШРП-а 

 

Чланови 

стручног 

актива и 

директор 

Праћење  

Анализа 

Дискусија 

Подстицање 

Април 

- Праћење реализације акционог плана 

ШРП-а 

Чланови 

стручног 

актива 

Увид у 

педагошку 

документацију 

Мај 

- Извештај о реализацији планираног 

Чланови 

стручног 

актива 

Праћење 

Анализа 

Дискусија  

Извештај 

Јун 

- Израда акционог плана за наредну 

школску годину 
 Консултације Август 

На састанцима стручних актива, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен 

остварености програма по месецима и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења 

ће бити председник стручног актива и остали чланови. 

 

5.6 План рада Тимова 

 

5.6.1 План рада Тима за израду ГПРШ-е 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

- Формирање Тима и избор 

руководиоца 

Директор и 

чланови 

Тима 

Предлог и 

избор 
Јун 

- Предлог структуре ГПРШ-е Руководилац 
Дискусија 

Усаглашавање 
Јун 

- Анкетирање ученика (изборни, 

обавезни изборни предмети, изабрани 

спорт, други страни језик) 

Стручни 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

ОС 

Анкетирање и 

обрада 

података 

Август 

- Сарадња са другим Тимовима за 

израду посебних програма 

Чланови 

Тима 
Усаглашавање Август 

- Координација са Активом за изураду 

ШП 

Чланови 

Тима, 

директор 

Договор Август 

- Координација са Тимом за стручно 

усавршавање 

Чланови 

Тима, 

директор 

Усаглашавање Август 
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- Провера усклађености са ШП 

Чланови 

Тима, 

директор 

Анализирање 

Током 

школске 

године 

На састанцима стручних актива, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен 

остварености програма по месецима и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења 

ће бити председник стручног актива и остали чланови. 

 

 

5.6.2 Плана рада Тима за самовредновање 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

- Договор о раду, избор кључне области 

самовредновања и подела задужења 

Чланови 

стручног 

тима 

Дискусија 

и 

усаглашавање 

Септембар, 

октобар 

- Припрема упитника за ученике, 

наставнике, родитеље 

Чланови 

стручног 

тима 

Формулисање 

упитника и 

штампање 

Новембар 

- Анкетирање и статистчка обрада 

података 

Чланови 

стручног 

тима 

Прикупљање и 

статистичка 

обрада 

Децембар 

- Анализа добијенух резултата 

Чланови 

стручног 

тима 

Анализа Март 

- Извођење закључака, састављање 

извештаја 

Чланови 

стручног 

тима 

Писање 

извештаја 

Мај, јун, 

током 

школске 

године 

- Припрема акционог плана за 

унапређење рада и представљање на 

Наставничком већу 

Чланови 

стручног 

тима 

Писање и 

презентовање 
Април 

- Спровођење и праћење активности 

акционог плана 

Чланови 

стручног 

тима 

Увид у 

документацију 
Мај, јун 

-Евалуација Акционог плана 

Чланови 

стручног 

тима 

Увид у 

документацију 
Јун 

 

 

5.6.3 Плана рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

- Израда акционог плана Тима Чланови  
Предлагање и 

писање 
Август 

- Упознавање са мерама интервенције у 

случајевима када се дешава насиље и 

упознавање са процедурама у 

случајевима када се чине лакше и теже 

повреде обавеза ученика 

Стручни 

сарадници, 

ОС, 

ученички 

парламент 

Радионица 

Током 

школске 

године 
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- Праћење реализације програма за 

заштиту од насиља и анализирање 

случајева насиља 

Чланови 

тима 
Увид, анализа 

Током 

школске 

године 

- Евидентирање случајева насиља 

Стручни 

сарадници, 

ОС 

Попуњавање 

образаца 

Током 

школске 

године 

- Сарадња са Спољашњом заштитном 

мрежом у случајевима насиља трећег 

нивоа 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Извештај 

Током 

школске 

године 

- Обавештавање Школске управе у вези 

са случајевима насиља трећег нивоа 
Директор Извештај 

Током 

школске 

године 

 - Писање извештаја о учесталости 

појединих облика насиља и ефектима 

предузетих мера 

Чланови 

тима 

Извештај и 

анализа 
Јун-август 

- Писање извештаја о реализованим 

активностима 

Чланови 

тима 

Извештај и 

анализа 
јануар и јун 

 

 

5.6.4 План рада Тима за инклузивно образовање 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализац

ије 

Време 

реализације 

 Анализа стања и потреба израде ИОП-а 

као и процена потребе за упућивање на 

интерресорну комисију 

Одељењско веће 

Стручни тим за 

ИО 

Наставничко веће 

Педагошшки 

колегијум 

Анализа и 

процена 

Август, 

септембар, 

током 

школске 

године 

Израда и усвајање ИОП-а 

Одељењско веће  

Педагошшки 

колегијум 

Израда и 

дискусија 

Током 

школске 

године 

Имплементација ИОП-а у ШП 

Стручни тим за 

ИО 

 

Усвајање Октобар 

Распоред посета одељењима у којима су 

деца са израђеним ИОП-ом и размена 

искустава 

Стручан већа 

Стручни тим за 

ИО 

 

Израда 

распореда 

Септембар, 

током 

школске 

године  

Праћење коришћења асистивне 

технологије 

Стручни тим за 

ИО 

 

Посета 

часовима 

Током 

школске 

године 

Праћење примене ИОП-а и програма 

прилагођавања и процене потреба за 

прилагођавањем/ИОП-ом 

Стручни тим за 

ИО 

 

Праћење, 

анализа, 

процена 

Током 

школске 

године 

Размена информација на релацији 

учитељ-наставник за ученике петог 

разреда 

Учитељи четвртог 

разреда и 

предметни 

наставници петог 

разреда 

Дискусија 

Септембар, 

октобар и 

мај 



84 

 

Укључивање деце са посебним 

потребама, као и деце из осетљивих 

група у активности и манифестације на 

нивоу школе (израда паноа, израда 

накита, честитки за Нову годину, 

шарање ускршњих јаја, израда поклона 

поводом 8.Марта) 

Евалуација ИОП-а 

Одељењске 

старешине 

Учитељи 

Предметни 

наставници 

Укључива

ње 

Процена 

Током 

школске 

године 

Тромесечно 

и 

шестомесеч

но 

Радионица ,,Помозите шта да 

радим,другови ме одбацују'' 
Педагог 

Радионич

арски 

облик 

Април 

Хуманитарна акција поводом Дана 

Рома 

Вршњачки тим 

Ученички 

парламент 

Црвени крст 

Спровође

ње акције 
Април 

Организација угледних часова ради 

презентације примера добре праксе у 

реализацији ИОП-а 

Наставници и 

стручни 

сарадници 

Презента

ција и 

реализаци

ја 

Током 

школске 

године 

Ангажовање стручњака из специјалне 

школе у Тим за пружање додатне 

подршке 

Предметни 

наставници 
Сарадња 

Током 

школске 

године 

Израда тестова за завршни испит за 

ученике по ИОП-у 

Предметни 

наставници и 

чланови тима 

Израда Мај 

Писање извештаја о реализованим 

активностима 
Тим Извештај  Август 

 

  

5.6.5 План рада Тима за ПО 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Израда акционог плана имплементације 

програма ПО 

Чланови Тима, 

ОС седмог 

разреда, ОС 

осмог разреда 

Писање 
Август, 

септембар 

Информисање ученика о програму ПО 

и реализација радионица 

Чланови Тима, 

ОС седмог 

разреда, ОС 

осмог разреда 

Обавештава

ње 

Октобар, 

новембар 

Праћење реализације ПО Чланови Тима 

Увид у 

документаци

ју, разговор 

Током 

школске 

године 

Обезбеђивање услова за реализацију 

планираних активности 
Директор, Тим 

Процена, 

припрема 

материјала 

Током 

школске 

године 

Сарадња са другим школама 

Стрчни 

саеадници, 

чланови Тима 

Посета, 

договор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са установама, Директор, Посета, Током 
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предузетницима стручни 

сарадници 

договор школске 

године 

Евалуација програма и израда 

извештаја 
Чланови Тима 

Анализирањ

е 
Јун 

 

 

5.6.6 Програм рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Област Активност  Време 

реализације 

Начин праћења 

Праћење 

остваривања 

школског програма 

-посете часовима 

-увид у педагошку 

документацију (дневници, 

оперативни, планови, 

припреме) 

-присуство одељенским 

већима и праћење 

извештаја са 

класификационих периода 

-праћење примене ИОП-а 

(увид у  евалуационе 

листове за ИОП-2) У
 т

о
к
у

 ш
к
о

л
ск

е 
го

д
и

н
е 

У
в
и

д
 у

 д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
ју

 ,
 ч

ек
 л

и
ст

е,
 

за
п

и
сн

и
к
е 

Развој 

методологије 

самовредновања 

 

 

-давање предлога/креирање 

инструмената за 

самовредновање 

- анализа одговора на 

упитницима у циљу 

превазилажења давања 

социјално пожељних 

одговора, као и давања 

средњег одговора 

На почетку 

школске 

године 

 

У току 

школске 

године 

У
в
и

д
 у

 д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
ју

 

Стицање звања 

наставника, 

васпитача и 

стручног 

сарадника 

-упознавање запослених са 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

стицању звања 

-пружање подршке 

наставницима  

На почетку 

школске 

године 

 

У току 

школске 

године У
в
и

д
 у

 з
ап

и
сн

и
к
е 
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Праћење развоја 

компетенција 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

-праћење самоевалуације и 

планирања стручног 

усавршавања наставника  

-праћење самоевалуације 

наставника након посете 

часовима 

-праћење примене знања  

стечених на семинарима 

-посета часовима на којима 

се примењује ИКТ 

-Праћење пружања 

подршке наставницима 

почетницима 

 

На почетку 

школске 

године 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

У
в
и

д
 у

 д
о

к
у

м
ет

ац
и

ју
, 

ч
ек

 л
и

ст
е 

Коришћење 

аналитичко-

истраживачких 

података  

-учествовање у мапирању 

значајних области за 

истраживање 

-на основу добијених 

аналитичко-истраживачких 

података прављење плана 

за даљи развој установе 

На почетку 

школске 

године 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године У
в
и

д
 у

 д
о

к
у

м
ет

ац
и

ју
 

Праћење 

напредовања 

ученика 

- анализа постигнућа 

ученика на иницијалним 

тестовима 

-анализа постигнућа 

ученика на пробним 

завршним испитима и 

давање предлога мера 

-анализа постигнућа 

ученика на завршном 

испиту 

 

 

 

На почетку 

школске 

године 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

У
в
и

д
 у

 д
о

к
у

м
ет

ац
и

ју
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5.6.7 Програм рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Активност  Носиоци активности  Време реализације 

 

-формирање тима, 

доношење програма рада  

Директор 

Учитељи првог разреда 

Наставници петог разреда 

Стручни сарадници 

 

 

На почетку школске године 

-подела задужења у оквиру 

пројектне наставе-

планирање пројектног рада 

у групи 

Учитељи првог разреда 

Наставници петог разреда 

 

На почетку школске године 

-реализација и праћење 

спровођења пројеката 

Чланови тима У току школске године  

-презентација пројеката Учитељи првог разреда 

Наставници петог разреда 

 

У току школске године 

-вредновање резултата у 

пројектној настави 

Чланови тима  На крају школске године  

-еваулација реализованих 

пројеката 

Чланови тима  У току школске године 

праћење самоевалуације и 

планирања стручног 

усавршавања наставника  и 

личних планова стручнох 

усавршавања ван и унутар 

установе 

Чланови  тима У току школске године 

-праћење самоевалуације 

наставника након посете 

часовима 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

У току школске године 

-праћење примене знања  

стечених на семинарима 

 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

У току школске године 

-посета часовима на којима 

се примењује ИКТ 

 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

У току школске године 

-праћење пружања подршке 

наставницима почетницима 

 

Чланови тима У току школске године 
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5.6.8 План рада Тима за професионални развој 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Израда плана, избор координатора, 

договор о раду  
Тим 

Договор, 

писање 
Август 

Упознавање Тима са стручним 

усавршавањем наставника за претходни 

период 

Руководилац Извештавање Септембар 

Утврдити потребе за стручним 

усавршавањем на основу личних 

планова професионалног развоја 

наставника и приоритетима Развојног 

плана установе 

Тим Израда плана Септембар 

Упознати одговарајуће органе са 

планом стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

Задужен члан 

Тима 
Извештавање Новембар 

Организација и реализација семинара Управа школе Организовање 

Током 

школске 

године 

Анализа у гледних часова 

Стручни 

сарадници, 

помоћник 

директора 

Анализа Јун 

Вођење евиденције о стручном 

усавршавању 

Особа 

задужена за 

праћење 

Писање 

Током 

школске 

године 

Евалуација стрчног усавршавања у 

устави и ван установе 
Тим 

Писање 

извештаја 
Јун 

Писање извештаја Тим Извештај Август 

Упознавање запослених са 

Правилником о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања 

 

Тим Презентација 

Током 

школске 

године 

Пружање подршке наставницима Тим 

Мотивисање, 

изноошење 

примера 

Током 

школске 

године 
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5.6.9 План рада Тима за писање пројеката 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Формирање Тима, подела задужења Чланови Договор Септембар 

Праћење конкурса, договор око избора 

пројеката, аплицирање 
Чланови 

Предлагање, 

усаглашавање 

Током 

школске 

године 

Праћење реализације одобрених 

пројеката и евалуација 
Чланови Увид 

Током 

школске 

године 

Континуирано информисање о 

иновацијама у начину израде пројеката 
Чланови Информисање 

Током 

школске 

године 

Сарадња са стручним органима у 

школи, другим Тимовима и комисијама 
Чланови Извештавање 

Током 

школске 

године 

 

 

 

5.6.10 План рада Тима за културну активност 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Утврђивање задатака и начина праћења 

реализације задатака, подела задужења 

Чланови 

стручног тима 

Договор, 

дискусија, 

обавештење 

Септембар  

Праћење реализације планираног  Чланови 

стручног тима  

Организациј

а, сарадња са 

Локалном 

самоуправо

м, праћење, 

подстицање 

Октобар 

Анализа реализације планираног Чланови 

стручног тима 

Дискусија, 

анализа, 

подстицање, 

сарадња са 

члановима 

форум- 

театра 

Децембар 

Полугодишњи извештај о раду тима Чланови 

стручног тима 

Извештај, 

дискусија, 

договор и 

анализа 

Фебруар 

Анализа реализације планираних 

активности 

Чланови 

стручног тима  

Сарадња са 

библиотеком 

и КУД-ом, 

анализа, 

праћење, 

дискусија, 

сарадња са 

родитељима 

Април 
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5.7 План рада стручних сарадника  

 

   5.7.1 План рада педагога 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

I Планирање и програмирање образовно – 

васпитног рада 

-учешће у прављењу концепције и израде 

Годишњег плана рада школе 

-израда прилога 

(текстуално, табеларно) 

 

-Август, 

септембар 

 

-учешће у изради Школског програма 

-сардања са 

наставницима, припрема 

табела 

Током шк. год. 

 

-учешће у иради Школског развојног плана 
-размена идеја, сардања 

на нивоу Тима, писање 
Током шк. год. 

-учешће у изради и праћењу вредновања и 

самовредновања у школи 

-припрема инсрумената, 

обрада и интерпретација 

резултата, анлиза и 

извештај 

Током шк. год. 

-спровођење анализа и истраживања и 

планирање на основу добијених података 

-истраживање, 

презентација, предлог 

мера 

Током шк. год. 

-учешће у изради програма професионалне 

оријентације 

-предлог идеја, сардања 

у Тиму 
Током шк. год. 

-израда UPO услуге из програма ПО 

-сарадња у Тиму, 

уасаглашавање 

мишљења и идеја 

Август, 

септембар 

-учешће у изради Програма превенције насиља, 

злостављања и занемаривања 
-тимски рад Током шк. год. 

-учешће у изради планова и вредновању 

индивидуалних образовних планова ученика 

-сарадња са 

наствницима, евалуација 
 

- учешће у изради посебних планова и програма 

који се односе на: унапређење васпитно-

образовног рада, рада стручних органа, 

различитих облика рада са ученицима, 

ваннаставних активности, сарадње са породицом 

-израда, тимски рад 

 

Август, 

септембар 

-учешће у планирању и реализацији посебних 

програма који се реализују у школи 

-сарадња са 

наставницима 
Током шк. год. 

-пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељенских старешина, секција 

-педагошко 

инструктивни рад 

Август, 

септембар 

- учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација 
-сарадња 

Август, 

септембар 

-ангажовање у планирању угледних часова и 

других иновација у настави 
-израда плана 

Август, 

септембар 

- учешће у изради планова и програма стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника 

-израда плана и 

програма 
Јун, септембар 

-ангажовање на усклађивању појединачних 

програма са концепцијом годишњег програма 

рада школе 

-сарадња 

 
Током шк. год. 

-учешће у изради извештаја о реализацији 

појединих програма 

-израда планова 

 
Током шк. год. 
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-израда месечних програма и планова рада 

педагога 

-учествовање у писању пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене 

-размена идеја, писање 

пројеката, праћење 

примене и писање 

извештаја 

Током шк. год. 

-формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика 

-прављење распореда, 

табеларно 

Август, 

септембар 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

II Праћење и вредновање образовно-

васпитног рада 

-остваривање увида и праћење Годишњег и 

оперативног рада наставника 

 

-увид у документацију, 

анализа и извештај 

 

Током шк. год. 

 

-праћење поступака и ефеката оцењивања 
-посета часу, увид у 

документацију, анализа 

Током шк. год. 

 

-праћење успеха ученика на ваннаставних 

акивностима, такмичењима, завршним испитима 

-извештај 

 

Током шк. год. 

 

-праћење реализације плана и програма 

образопвно васпитног рада кроз континуиране 

посете часовима 

-педагошко-

инсруктивни рад, увид у 

документацију 

Током шк. год. 

-праћење припрема и увид у педагошку 

документацију наставника 
-увид Током шк. год. 

-праћење и вредновање корелације садржаја 

програма у оквиру једног и више наставних 

предмета као и организација рада школе и 

ефеката планираних иновација 

-увид уплан, посета, 

извештај 
Током шк. год. 

-праћење реализације Развојног плана школе, 

акционог плана и учешће у континуираном 

вредновању и самовредновању рад школе 

-увид у план, посета, 

анализа, извештај 
Током шк. год. 

-праћење реализације програма и пројеката у 

школи (''Про фесионална оријентација у 

Србији'') 

-увид, извештај 

 

Током шк. год. 

 

-праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалних образовних 

планова ученика 

-посета, сардања са 

настваницима, извештај 
Током шк. год. 

-праћење и анализа успеха и дисциплине 

ученика на квалификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшавање 

школског успеха 

-извештај и предлог 

мера 

 

Класификациони 

периоди 

-откривање узорака заостајања појединих 

ученика, групе или одељења у образовно-

васпитним постигнућима и предузимање 

одговарајућих мера 

-упитник, посета, 

разговор са предметним 

наставницима, 

Током шк. год. 

-анализа коришћења наставних средстава у 

непосредном наставном раду 
-увид, извештај 

 

Током шк. год. 

 

-учествовање у програмирању и извођењу -сарадња, истраживање Током шк. год. 
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огледа, истраживања других школа, научних и 

просветних институција 

-учешће, праћење и анализа процеса 

самовредновања школе и реализације Развојног 

плана 

-праћење, анализа, 

извештај 

 

Током шк. год. 

 

-учествовање у истраживањима које организују 

друге школе, Министарство просвете, науке и 

технолопког развоја и стручне институције 

-спровођење 

истраживања 
Током шк. год. 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

III Унапређивање образовно-васпитног рада и 

педагошко инструктивни рад са 

наставницима 

-пружање методолошке помоћи у планирању и 

организовању угледних и огледних часова и 

уношењу иновација у наставу 

-начин избор метода, 

облика, наст средстава, 

упућивање на стручну 

литературу 

Током шк. год. 

-анализа посећених часова и инструктивно 

педагошки рад са наставницима  

-посета , извештај, 

предлог мера 
Током шк. год. 

-подршка наставницима у реализацији Програма 

професионалне оријентације 

-давање упустава, 

објашњење 
Током шк. год. 

-праћење и евалуација школских програма I-VIII 

разреда 
-чек листа и извештај Током шк. год. 

-сарадња са већима из области предмета у 

изграђивању јединствених критеријујма 

оцењивања и утврђивање минимума захтева за 

позитиван успех 

-договор, израда 

инструмената 
Током шк. год. 

-сарадња са наставницима при изради годишњих 

и месечних планова рада и пружање помоћи на 

конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака и на изради планова часова одељенских 

старешина 

 

-стручно уптство, 

израда 

 

Током шк. год. 

-праћење, реализација и евалуација свих 

планираних програма рада установе и редовно 

информисање школских тимова и стручних тела 

о њиховој реализацији 

 

-увид у педагошку 

документацију, извештај 

 

Током шк. год. 

-праћење примене иновација у настави и 

њихових ефеката 

-посета, увид у 

припреме , анлиза 
Током шк. год. 

-учешће у примени Протокола за заштиту 

ученика од злостављања и занемаривања 
-рад у Тиму Током шк. год. 

-учешће у изради критеријума и инструмената за 

објективно оцењивање ученика 
-израда инструмената Током шк. год. 

-учешће у праћењу остваривања утврђених 

стандарда постигнућа и у њиховом 

усаглашавању са реалним могућностима и 

ресурсима ученика школе 

-праћење Током шк. год. 

-учешће у праћењу остваривања утврђених 

стандарда постигнућа и у њиховом 

усаглашавању са реалним могућностима и 

ресурсима ученика школе 

-сарадања Током шк. год. 
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-предлагање мера и укључивање наставника у 

превазилажењу проблема понашања и учења 

ученика 

-договор Током шк. год. 

-укључивање, према реалним могућностима и 

потребама наставника у реализацију посебних 

програма 

-поштовање правила 

понашања у установи, 

поштовање других и 

одговоран однос према 

раду 

Током шк. год. 

-рад на стварању позитивне климе за развој 

позитивних односа и друштвено одговорних 

облика понашања 

-саветовање, педагошко- 

инструктивни рад 
Током шк. год. 

-укључивање приправника у образовно васпитни 

процес и специфичности рада школе 

-сарадња, размена идеја, 

поштовање рокова 

 

Током шк. год. 

-укључивање приправника у образовно васпитни 

процес и специфичности рада школе 

-упознавање 

правилника, добит, 

лични пример 

Током шк. год. 

-развијање и неговање тимског рада унутар 

различитих тимова и стручних већа 

-информисање и 

примена 
Током шк. год. 

-развијање и неговање тимског рада унутар 

различитих тимова и стручних већа 
-посета Током шк. год. 

-мотивисање наставника на континуирано 

стручно усавршавање и израда плана 

професионалног развоја и напредовања у струци 

-посета Током шк. год. 

-праћење и уношење нових облика рада са 

семинара идругих облика стручног усавршавања 

и континуирано информисање о новим 

тенденцијама у струци 

-разговор 

 
Током шк. год. 

-посете часовима у V разреду у циљу праћења 

прилагођавања ученика на предметну наставу  
-разговор Септембар 

-присуствовање часовима у првом разреду у 

циљу праћења прилагођавања ученика на 

школску средину 

-педагошко 

инструктивни рад 
Септембар 

-консултација са наставницима I разреда у циљу 

праћења напредовања ученика (упознавање 

учитеља са интелектуалним, емоционалним и 

социјалним карактеристикама ученика) 

-сарадања Август 

-консултације са разредним старешинама V 

разреда у циљу праћења прилагођавања ученика 

на предметну наставу (упознавање одељенских 

старешина са одељењем –сусретз са учитељима) 

-избор облика, метода 

рада 
Септембар 

-посете часовима редовне наставе, допунске 

наставе, додатног рада, слободних активности и 

часа одељенског старешине 

-упућивање на 

литературу, избор 

семинара, пружање 

подршке 

Током шк. год. 

-рад са наставницима у припремању и 

планирањунепосредног образовно-васпитног 

рада као и у припремама за предавања за стручна 

тела, родитељске састанке и других облика 

сарадње са родитељима 

-анализа, извештај Током шк. год. 

-дидактичко-методичко осмишљавање рада са 

даровитим ученицима и са ученицима који имају 

-информисање, рад у 

комисији 
Током шк. год. 
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потешкоће са савлађивањем градива 

-упућивање наставника на коришћење педагошке 

литературе ради овсавремењавања наставног 

процеса, избор адекватних акредитованих 

семинара из Каталога и пружање подршке у 

изради плана професионалног развоја и 

напредовања у струци 

-педагошко 

инструктивни рад, 

писање извештаја 

 

Током шк. год. 

-упознавање стручних већа, одељенских већа и 

Наставничког већа са резултатима анализа, 

испитивања (Националног тестирања ученика 

четвртог разреда), проучавања и истраживања 

-подношење извештаја Током шк. год. 

-рад са наставницима на остваривању задатака 

професионалне оријентације-спровођењу 

процеса уписа у средње школе 

-израда и анализа 

 

Друго 

полугодиште 

-рад са наставницима-приправницима и њиховим 

менторима, учешће у комисијама за проверу 

спремности кандидата 

-педагошко 

инструктивни рад 
Током шк. год. 

-учешће у изради инструмената за проверу знања 

и анализа добијених резултата 
-сарадња Током шк. год. 

 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

IV Рад са ученицима 
-праћење адаптације новопримљених  ученика на 

нову школску средину 

-посета часовима, 

разговор са предметним 

наствницима 

Септембар 

 

-праћење постигнућа ученика (знања, вештина, 

навика) и информисање стручних органа 

-анализа, извештај 

 

Током шк. год. 

 

-праћење ангажованости ученика у настави, 

слободним и ваннаставним активностима 

Посета, разговор са 

наставницима 

 

Током шк. год. 

 

-идентификација ученика за које је потребна 

израда ИОП-а и учешће у утврђивању 

образовних захтева и планова 

Посета часовима, 

разговор са предметним 

наставницима, писање 

Током шк. год. 

 

-испитивање интелектуалне, социјалне и 

емоционалне зрелости за полазак у школу; 

структуирање одељења првог разреда и 

стукруирање одељења осталих разреда по 

потреби 

тестирање, распоред 

ученика 

Мај, јун, август 

 

-праћење напредовања у настави и ваннаставним 

активностима-праћење и подстицање 

напредовања ученика, мотивације за учење, 

структуирање слободног времена и према 

потреби њихово укључивање у додатну и 

допунску наставу, друге активности и 

предузимање одговарајућих корака 

-посета, увид у 

документацију, 

саветовање 

 

Током шк. год. 

-саветодавни рад и појачан васпитни рад са 

ученицима који имају различите проблеме у 

развоју и понашању 

-саветодавни рад 

 
Током шк. год. 

-израда и примена инструмената за испитивање -израда инструмената и Током шк. год. 
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знања и осталих карактеристика личности 

(тестови знања, анкете, упитници, скале процене 

и др.) и коришћење добијених података за 

напредовање ученика и њихово опредељење за 

изборне предмете 

примена 

-организовање разговора, предавања, трибина, 

саветодавно-инструктивног рада, радионица и 

других активности са ученицима који су 

актуелни за њихов развој (учење, понашање, 

вредности, организација времена, породични 

односи, односи са вршњацима, наставницима...) 

и пружање помоћи 

-предавње, трибине, 

радионице 

 

Током шк. год. 

 

-професионална оријентација, саветодавни рад, 

који укључује напредовање ученика, њихова 

интересовања, школска постигнућа и упознавање 

са различитим образовним профилима и 

условима уписа у средње школе (професионално 

информисање и професионално саветовање) 

-професионално 

информисање и 

саветовање 

 

Друго 

полугодиште 

-праћење и проучавање интересовања, вредности 

и постигнућа ученика и сагледавање њихове 

усклађености са професионалним жељама и 

опредељењима 

-праћење, процењивање 

 

Током шк. год. 

 

-реализовање радионица из пројекта 

Професионална оријентација 

-организовање 

радионица 

 

Током шк. год. 

 

-праћење и учешће у адаптацији ученика првог 

разреда на школу и школске захтеве 
-посета и сарадања Током шк. год. 

-праћење ученика петог разреда током 

прихватања разредне наставе 
-посета, разговор Током шк. год. 

-индивидуални и групни рад на упознавању 

ученика са техникама и методама учења-акценат 

на V разред 

-презентација Октобар 

-праћење успеха и напредовања ученика у 

настави и ваннаставним активностима у односу 

на постављене циљеве и задатке 

-увид у педагошку 

докуменатцију 
Током шк. год. 

-индивидуални и групни саветодавни рад на 

нивоу одељенске заједнице 
-саветодавни разговори Током шк. год. 

-сарадња са ученицима у припремању прослава, 

културних, спортских, хуманитарних и других 

активности 

-предлог идеја Током шк. год. 

-припрема трибина, предавања, дискусија и 

других облика из области социјалног, 

здравственог васпитања, хуманог односа међу 

половима, професионалног и др. 

-трибина, предавње, 

дискусија 

Укључивање у 

активности ВТ и УП 

Током шк. год. 

-учешће у раду Ученичког парламента и 

Вршњачког тима  Школе без насиља 
-сарадња Током шк. год. 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

V Сарадња са родитељима и старатељима 

-саветодавни индивидуални и групни рад са 

родитељима у решавању развојних проблема, 

-саветодавни рад Током шк. год. 
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проблема учења и понашања ученика 

-укључивање родитеља у живот и рад школе, 

њихово ангажовање у различитим школским 

активностима 

-договор и израда плана Током шк. год. 

-организовање предавања, трибина и културних 

делатности школе 

-трибина, предавање, 

разне манифестације 
Током шк. год. 

-учешће у благовременом и адекватном 

информисању родитеља на нивоу школе, 

одељења и индивидуално 

-информисање Током шк. год. 

-групни рад са родитељима са циљем педагошког 

образовања  родитеља (решавање проблема у 

учењу и понашању, професионално 

информисање родитеља о роковима уписа, 

условима, критеријумима)организовање 

предавања и трибина за које разредни старешина 

и родитељи покажу интересовање 

-саветовање и 

професионално 

информисање 

 

Током шк. год. 

-прикупљање информација и аналитичких 

података од родитеља у циљу упознавања и 

праћења развоја ученика 

-прикупљање података Током шк. год. 

-анкетирање родитеља (изборни предмети, 

евалуација, школски  развојни план) 
-анкетирање Током шк. год. 

-пружање помоћи одељенским старешинама и 

наставницима у раду са родитељима 
-саветодавни разговори Током шк. год. 

-организација и присуствивање терминима 

пријема родитеља 

-израда плана и 

разговор током године 
Током шк. год. 

-упознавање родитеља са важећим законима, 

протоколима и другим значајним документима 
Информисање родитеља Током шк. год. 

 
 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

VI Рад са директором и стручним 

сарадницима 

-сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, економичности и 

флексибилности образовно-васпитног рада 

установе, а нарочито у вези са: распоредом рада 

наставника ментора, поделом одељенског 

старешинства 

-разговор, договор, 

размена информација 
Током шк. год. 

-сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената установе, 

прегледа, извештаја и анализа 

-табеларни приказ, 

анализа, извештај 
Током шк. год. 

- сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, запослене 

родитеље 

-организовање Током шк. год. 

-сарадња са другим стручним сарадницима на 

припреми и реализацији разних облика стручног 

усавршавања (предавања, радионица, прикази 

стручних чланака и сл.) за наставнике у оквиру 

-сарадања  и 

организовање 
Током шк. год. 
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установе 

-сарадња са директором по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања 

-поштовање закона Током шк. год. 

-учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника, стучног сарадника 

-педагошко 

инструктивни рад, 

писање извештаја 

Током шк. год. 

-редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи 

-планирање и 

усаглашавање 
Током шк. год. 

-сарадња у оквиру рада стручних органа школе 
-учешће, излагање, 

дискусија 
Током шк. год. 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

-учешће у раду стручних тимова од I-VIII 

разреда, разредна већа, Наставничка већа, 

стручна већа по научним областима, Стручни 

колегијум, тимови за заштиту од  

насиља, тим за заштиту ученика од злостављања 

и занемаривања, тимови за реализацију других 

посебних програма који се реализују у школи 

-давање предлога, 

сугестија, размена идеја, 

извештавање, тимски 

рад 

 

Током шк. год. 

-редовно извештавање на крају 

квалификационих периода и/или по 

реализованим програмима, активностима, 

посетама, прегледима, испитивањима и 

резултазима рада школе и изношење својих 

ставова, запажања, мишљења и предлагање 

одговарајућих мера за унапређивање образовне 

праксе 

-извештај, предлог мера 

 
Током шк. год. 

-учешће у планирању и раду стручних органа и 

рад на њиховом унапређивању кроз 

информисање и предавање стручних тема 

-планирање, 

информисање, 

предавање 

Током шк. год. 

-извештавање о полугодишњем и годишњем 

раду школе, резултатима обављених анализа, 

прегледа испитивања, мини-истраживања 

-извештај, анализа, 

табеларни приказ 
Током шк. год. 

-предлагање мера за унапређивање непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима 
-предлог мера Током шк. год. 

 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

VIII Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

-успостављање сарадње са стручним и 

струковним институцијама, у складу са 

захтевима праћења и реализације програма рада 

школе 

-сарадња Током шк. год. 
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-учешће у организованим облицима размене 

искустава и сарадње (секције, активи, сабори, 

конгреси) 

-размена искустава Током шк. год. 

-успостављање сарадње са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама релевантним за школску праксу 

(Центар за социјални рад, Дом здравља, 

Предшколска установа, МУП и др.) 

-израда плана сарадње Током шк. год. 

-учествовање у раду секција стручних сарадника 

(активи, конгреси, стручни скупови и др.) 

-размена идеја и 

примера добре праксе 
Током шк. год. 

-организовање ТиПО састанака са БОШ школама 

-давње подршке БОШ 

школама, давње 

примера добре праксе 

Током шк. год. 

 

 

 

Програмски садржај Начин реализације 
Време 

реализације 

IX Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање 

-континуирано лично стручно усавршавање у 

областима комуникације, решавања конфликата 

-стручно усавршавање у 

одређеним областима 
Током шк. год. 

-развијање професионалне одговорности и 

свести да је неопходно нова знања и иновације 

приласгодити и применити у школским 

условима 

-примена нових знања Током шк. год. 

-израђивање плана и програма стручног 

усавршавања наставника (предлагање стручне 

литературе и обрада одређених тема на стручним 

и одељенским већима, информисање и 

организовање семинара) 

-израда плана и 

програма стручног 

усавршавања 

Август, 

септембар 

-индивидуално стручно усавршавање, праћење 

стручне литературе, периодике и сајтова, понуде 

акредитованих семинара 

-праћење стручне 

литературе, учешће на 

акредитованим 

семинарима, коришћење 

интернета 

Током шк. год. 

-вођење документације о раду: план и програм 

рада (годишњи и месечни), дневник рада, 

документација о раду са ученицима, 

родитељима, наставницима, евиденција о 

педагошко-инструктивном раду, извештајима, 

процеса самовредновања рада школе и 

аналитичко-истраживачким радовима 

-вођење документације 

 
Током шк. год. 
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5.7.2 План рада психолога 

 

Подручје 

рада 
Садржај актвиности Начин реализације 

Време 

реализације 

П
л

а
н

и
р

а
њ

е 
и

 п
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е 
о

б
р

а
зо

в
н

о
-в

а
сп

и
т

н
о

г 
р

а
д

а
 

Учествовање у припреми концепције 

Годишњег плана рада установе 

Студијско-аналитички 

рад 
Август 

Учествовање у припреми делова 

Годишњег плана рада школе који се 

односе на планове и програме: подршка 

ученицима (рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка, 

рад са ученицима са изузетним 

способностима, професионална 

оријентација, превенција болести 

зависности, промоција здрабвих 

стилова живота), заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

стручног усавршавања запослених, 

средње школе и породице 

Студијско-аналитички 

рад 

Тимски рад 

Разговор 

Август 

Септембар 

Учествовање у осмишљавању и изради 

акционих планова и предлога пројеката 

Разговор 

Тимски рад 

Август 

Септембар 

Учествовање у избору уџбеника у 

школи 
Разговор Март 

Припрема годишњег плана рада и 

месечних планова рада психолога 

Студијско-аналитички 

рад 

Септембар 

Током 

школске 

године 

Припрема плана посете психолога 

часовима у школи 

Студијско-аналитички 

рад 
Септембар 

Припрема плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

Студијско-аналитички 

рад 
Септембар 

Учествовање у изради  плана 

самовредновања, ИОП-а за ученике 

Студијско-аналитички 

рад 

Август 

септембар 

Учествовање у планирању  реализације 

посебних и специјализованих програма 

(програм рада тима за ИО...) 

Студијско-аналитички 

рад 

Тимски рад 

Август 

Септембар 

 Учествовање у вредновању рада школе 

(самовредновање) 

Студијско-аналитички 

рад 

Тимски рад 

Током 

школске 

године 
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Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а 

Увид у документацију 

Разговор 

Тимски рад 

Током 

школске 

године 
П

р
а

ћ
ењ

е 
и

 в
р

ед
н

о
в

а
њ

е 

Учешће у изради годишњег извештаја 

школе 

Студијско-аналитички 

рад 

Разговор 

август 

Иницирање различитих истраживања 

ради унапређивања ОВ рада установе 

Аналитички рад 

Тимски рад 

Током 

школске 

године 

Праћење реализације ОВ рада 
Сарадња 

Аналитички рад 

Током 

школске 

године 

Праћење напредовања деце у развоју и 

учењу, праћење успеха ученика током 

године на такмичењима, завршном 

испиту 

Посете часовима 

Индивидуални.,групни 

рад, студијско-

аналитички рад 

Током 

школске 

године 

Праћење реализације акционих планова Анкетирање Јун 

Праћење реализације школског 

развојног плана 

Разговор 

Анкетирање 

Током 

школске 

године 

Праћење реализације пројеката и 

програма у школи 
Анкетирање 

Током 

школске 

године 

Р
а

д
 с

а
 н

а
ст

а
в

н
и

ц
и

м
а
 

Саветодавни рад-пружање стручне 

помоћи наставницима ради унапређења 

квалитета наставе 

Индивидуални и 

групни разговори 

Током 

школске 

године 

Информисање о иновацијама, 

новинама, упућивање на стручну 

литературу 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Присуствовање часовима, давање 

повратне информације о посећеном 

часу, давање предлога мера ради 

унапређења ОВ процеса 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање сртучне помоћи 

приправницима, учествовање у раду 

комисија за проверу савладаности 

програма увођења у посао, саветодавни 

рад са приправницима 

Разговор 

Током 

школске 

године 
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Пружање стручне помоћи 

наставницима у индивидуализацији ОВ 

рада, као и реализацији активности 

планираних ИОП-ом 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Усмеравање наставника у креирању 

плана стручног усавршавања 
Разговор 

Током 

школске 

године 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности кроз 

упознавање са карактерисикама тих 

ученика 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у 

изради оперативних планова 
Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање стручне помоћи 

наставницима који су први пут 

одењенске старешине (разговор, 

упућивање на стручну литературу...) 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Р
а

д
 с

а
 у

ч
ен

и
ц

и
м

а
 

Праћење процеса адаптације нарочито 

ученика првих односно петих разреда 

Посета часовима 

Разговор 

Септембар 

Октобар 

Праћење напредовања ученика у 

развоју и учење 

Разговор 

Тестирање 

Током 

школске 

године 

Идентификовање ученика којима је 

потребна подршка у процесу васпитања 

и образовања 

Разговор са ОС, 

наставницима, 

родитељима, 

ученицима 

Током 

школске 

године 

Испитивање детета уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и 

социјалног статуса, као и провера 

спремности за полазак у школу 

Тестирање 

Разговор 

Мај 

Јун 

Септембар 

Саветодавно-инструктивни рад  са 

ученицима који имају тешкоће у учењу 

, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавања и 

проблеме понашања 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање подршке ученицима који се 

школују по ИОП-у 
Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група 

Тестирање 

Разговор 

Током 

школске 

године 
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Идентификовање ученика са изузетним 

способностима и пружање подршке 

оваквим ученицима за даљи развој 

Тестирање 

Разговор 

Током 

школског 

године 

Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем (примена 

ТПО-а за ученике осмих разреда) 

Радионице 

Тестирање 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања 

 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање подршке ученицима у учењу ,                                                                                                                            

упознавање са техникама учења, 

мотивисање ученика 

Разговор 

Радионице 

Током 

школске 

године 

Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у школском 

животу, подстицање ученика у 

припремању прослава, културних, 

спортских, хуманитарних и других 

активности 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Праћење адаптације новопримљених 

ученика на нову школску средину 

Посета часовима 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т

ељ
и

м
а
 

Прикупљање података од родитеља 

односно старатеља који су од значаја за 

упознавање детета, односно ученика и 

праћење њиховог развоја 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Саветодавни рад са родитељима, 

односно старатељима ученика који 

имају различите тешкоће у развоју, 

учењу и понашању 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Саветодавни рад са родитељима чија 

деца крше правила понашања у школи и 

којима је одређен појачан васпитни рад 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Пружање помоћи родитељима чија се 

деца образују по ИОП-у 
Разговор 

Током 

школске 

године 

Учествовање у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима 
Разговор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са Саветом родитеља Разговор 

Током 

школске 

године 
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Р
а
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а
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и
р

ек
т

о
р

о
м

 и
 с

т
р

у
ч

н
и

м
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а
р

а
д

н
и

ц
и

м
а

 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником на пословимакоји се тичу 

обезбеђивања ефикасности ОВ рада 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализе 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене и родитеље 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником по питању приговора, 

жалби ученика и њихових родитеља, 

односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника 

Разговор 

Присуств о часу 

Током 

школске 

године 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадником у 

установи 

Разговор 

Током 

школске 

године 

Р
а

д
 с

а
 с

т
р

у
ч

н
и

м
 о

р
г
а

н
и

м
а

 и
 

т
и

м
о

в
и

м
а
 

Учествовање  у раду Наставничког већа 
Излагање 

Презентације 

Током 

школске 

године 

Учествовање у раду тимова установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта 

Тимски рад 

Током 

школске 

године 

Учествовање у раду стручног актива за 

развојно планирање и тима за развој 

Школског програма, као и педагошког 

колегијума 

Тимски рад 

Током 

школске 

године 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 н

а
д

л
еж

н
и

м
 

у
ст

а
н

о
в

а
м

а
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о
р

г
а

н
и

за
ц

и
ја

м
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у
д

р
у

ж
ењ

и
м

а
 

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева ОВ 

рада (Дом здравља, Центар за социјални 

рад, средње и основне школе у 

окружењу) 

разговор 

Током 

школске 

године 

Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином 

Разговор 

Реализовање 

планираних 

активности 

Током 

школске 

године 
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Учествовање у раду ИРК 
Присуствовање 

састанцима 

Током 

школске 

године 

Сарадња са РЦТ Лозница Разговор 

Током 

школске 

године 

Учествовање у раду стручних  

удружења, њихових органа, комисија, 

одбора 

Присуствовање 

састанцима 

Током 

школске 

године 

В
о

ђ
ењ

е 
д

о
к

у
м

ен
т

а
ц

и
је

, 

п
р

и
п

р
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а
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а
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а
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р
у
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у
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в
р

ш
а

в
а

њ
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Редовно вођење евиденције о свом раду, 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 

Студијско-аналитички 

рад 

 

Током 

школске 

године 

Вођење досије ученика 

Студијско-аналитички 

рад 

 

Током 

школске 

године 

Континуирано ажурирање портфолиа Бележење 

Током 

школске 

године 

Стручно усавршавање унутар и ван 

установе 
Разговор 

Током 

школске 

године 

 

 

    

5.7.3  План рада школског библиотекара – Сузана Јовичић Теодоровић и Виолета 

Леонтић 

 

ЦИЉ 

 

Стручни сарадник- школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања, 

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 

развоју информационе писмености ( медијске и информатичке) за ученике и наставнике, 

остварује сарадњу и заједничко планирање активности настаавника, школског библиотекара и 

локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава 

ученицима да овладају вештинама налажења и критичкиог процењивања датих информација и 

перманентност учења током читавог живота. 

 

ЗАДАЦИ 

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручија рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе 

односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке: 

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 
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- развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација, 

- стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

- мотивисање за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

током целог живота, 

- сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном 

развоју, 

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу избора одговарајуће литературе, а 

посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у 

тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама, 

- стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика, 

- обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како 

би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

информација уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

потребама и посебним способностима, 

- вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библотечке грађе и др. послови), 

- коришћење савремених метода и облика рада са ученицима, 

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

 

OБЛАСТИ РАДА 

 

I.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

    1.Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и 

стручне сараднике, 

   2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, 

   3. Планирање и прогамирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

   4. Израда програма рада библиотечке секције, 

   5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно – васпитног рада 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 

2. Вођење аутиоматизованог библиотечког пословања, с увидом у наставне планове и 

програме рада школе, 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно – васпитне 

активности ( теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 

активности ученика и др), 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада, 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 
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III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања радизадовољства кроз све облике 

образовно – васпитног рада, 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација, 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћење 

наставничко – сарадничког дела школске библиотеке 

5. Коришћењењ ресурса библиотеке у процесу наставе, 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези са појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмени или писмено приказивање 

појединих књига и часописа. 

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње, 

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у 

складу са њиховим способностима и интересовањем, 

3. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима, 

4. Пружа помоћ у припреми и обради задате теме, 

5. Упознаје ученика са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања, 

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивање на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и 

др) и омогићавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за 

самостално коришћење, 

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно – просветним активностима у складу са њиховим интереовањима и потребама 

(часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, 

беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање 

комуникације код ученика и сл.) 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике и на реализацији школских 

пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и 

друго). 

 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и породичних библиотека, 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 
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VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогогом, психологом и директором 

школе у вези са набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке, 

2. Информисање стручних већа, стручних сарданика и директора о набавци нове 

стручне литературе за предмете, дидактичко – методичке и педагошко – психолошке 

литературе, 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора, 

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних 

догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба 

против свих облика зависности, 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни сарадници, 

6. Припрема и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, 

конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: ,,Месец 

књиге'', ,,Светски дан књиге'', ,,Дечија недеља'', ,,Дан писмености'', ,,Дан матерњег 

језика'', Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.), 

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације 

школе. 

 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе. 

2. Рад у стручним тимпвима у складу са решењем директора, 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за 

обнову књижног фонда. 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на 

територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању 

размене и међубиблиотечке позајмице, 

2. Сарадња са локалном самоуправом  по питању промоције рада библиотеке и школе, 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско – 

издавачким предузећима, радио – телевизијским центрима, филмским и позоришним 

кућама, домовима културе и културно – просветним заједницама и организацијама 

које се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним 

установама), 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава 

у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања 

података у вези с наставним предметима и стручно – методичким образовањем и 

усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 
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2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – 

анализа и вредновање еада школске библиотеке у току школске године, 

4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на 

којима узимају учешће и школски библиотекари. 

 

 

Препоруке за остваривање програма 

 

 Основе програма рада школског библиотекара усклађене су са законима о соновној и 

средњој школи, Законом о основа система образовања и васпитања, плановима и програмима 

образовно – васпитног рада у свим подручијима рада, функцијама и задацима школске 

библиотеке у основношколском и средњешколском образовању. 

Вишегодишњи (перпективни) и годишњи (глобални) програм рада школског школског 

библиотекара заснива се на плановима и програмима образовно – васпитног рада одговарајућих 

подручја рада, програму рада школе и овом програму рада школског библиотекара. Годишњим 

програмом рада школске библиотеке утврђују се задаци и послови (по делатностима, 

полугодиштима и месецима), који се даље разрађују и конкретизују у оперативним плановима 

рада (месечним, недељними дневним). Оперативним плановима рада утврђују се методика и 

динамика реализације свих предвиђених задатака, као и њихови извршиоци. Школски 

библиотекар посебно разрађује програм рада школске библиотичке секције чији је стручни 

водитељ. 

Остварујући циљ и задатке средњег и основног образовања и васпитања и програмске 

основе школске библиотеке, библиотекар, сарађује са стручним и другим органима школе и 

друштвене средине у унапређивању образовно – васпитног процеса, обезбеђивању услова за 

свестрани развој и афирмацију ученика и јавну делатност школе. 

Библиотекар брине о реализацији и унапређивању свих предвиђених облика и садржаја 

рада школске библиотеке. О остваривању програма рада школски библиотекар редовно 

обавештава директора, наставничко веће и школски одбор. 

 

5.8 Планови ваннаставних и ваншколских активности 

 

5.8.1 План рада одељењских старешина од I  до VIII разреда 

 

 Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину  

 Прикупљање релевантних података о ученику 

 Систематско бележење података о развоју и школсском напредовању ученика 

 Саветодавни рад у решавању школских проблема 

 Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећења 

негативног понашања  

 Решавање конкретних проблема ученика из одељења (исхрана, превоз, професионална 

оријентација...) 

 Праћење редовности уплата за ђачку ужину, екскурзију, осигурање ученика 

 Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 

 решавање конкретних проблема ученика из одељења( исхрана, превоз, професионална 

оријентација…) 

 Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 

 Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитим 

ученицима и брига о ученицима који заостају у развоју ни ученицима са проблемима у 

понашању 
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У односу на одељенску заједницу:  

 Организовање учења, рада и игре 

 Реализовање одређених програма рада са одељенском заједницом 

 Помоћ у организовању одељенске заједнице 

 Подстицање одељенске заједнице у креирању програма рада одељенске заједнице 

 Укључивање одељења у шире активности школе 

 Организовање екскурзија и излета 

 Укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњи са одељенском заједницом 

јер школа треба да буде “отворен систем” укључивање ученика у културно-уметничка 

друштва, дечје и омладинске организације, библиотеке и др. 

 У односу на родитеље: 

  Упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за 

сарадњу 

 Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање 

њиховог детета 

Организовање родитељских и индивидуалних састанака 

У односу на стручне органе 

 Остваривање увида у редовност наставе 

 Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења 

 Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о 

изрицању васпитно дисциплинских мера учешће у идентификацији ученика за додатни 

рад и допунску наставу 

 Планирање, вођење и извештавање о раду одељенских већа стручно усавршавање у 

оквиру одељенског и наставничког већа које ће се односити на улогу и рад одељенског 

старешине 

 У односу на педагошку документацију: 

 Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења 

педагошке документације  

 Ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге садржајно вођење записника са 

састанка Одељенских већа, Наставничког већа и родитељских састанака 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Активности Време 

1. Снабдевеност уџбеницима и прибором 

2. Избор руководства ОЗ 

3. Како се одвија живот у школи 

4. Шта значи бити добар друг 

Септембар 

1. Договор о раду 

2. Лична хигијена 

3. Дружење и другарство, право или лажно – солидарност 

4. Шта ради полиција-заједно против насиља 

5. Доносимо правила понашања-возић правила 

Октобар 

1. Књига је најбољи друг – посета библиотеци 

2. Лична хигијена и здарава исхрана 

3. Учионица наша дружионица 

4. Расправа „Зашто се тужакамо“ 

Новембар 

1. Расправа: „Зашто неко краде или лаже“ Децембар 
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2. Анализа досадашњег рада 

3. Понашање у гостима 

4. Прослава Нове године 

1. Како смо провели новогодишње и божићне празнике 

2. Прослава Светог Саве – школске славе 

3. Анализа успеха и дисциплина на карају првог полугодишта 

Јануар 

Читање и драматизација басни 

1. Велики људи – наш узор 

2. Посао који волим да радим 

Фебруар 

1. Прослава 8. марта 

2. Безбедност у саобраћају 

3. Како могу да помогнем другу 

4. У сусрет пролећу, уређење паноа у учионици 

Март 

1. Априлске шале 

2. Успех и дисциплина у нашем одељењу 

3. Прослава васкршњих празника 

4. Заштита од пожара 

Април 

1. Чуо сам и сазнао од старијих 

2. Музика, спорт, игра улепшавају живот 

3. Одељењска заједница и другарство у њој 

4. Час је ваш – покажи шта знаш 

Мај 

1. Разговор о успеху на крају године Јун 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Активности Време 

1. Поново у школи 

2. Снабдевеност уџбеницима и прибором 

3. Избор руководства ОЗ 

4. Лична хигијена 

Септембар 

1. Хуманост на делу 

2. У сусрет јесени 

3. Доносимо правила понашања-возић правила 

4. Да ли је оцена мерило знања 

5. Хигијена становања 

Октобар 

1. Читање дечије штампе 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода 

3. Занимљива прича о неком проналаску 

4. Шта сам сазнао о завичају 

Новембар 

1. Случајеви доброг и лошег понашања у школи и ван ње 

2. Зимске чаролије 

3. Разговор о успеху 

4. У сусрет Новој години 

Децембар 

1. Како смо провели новогодишње и божићне празнике 

2. Прослава Светог Саве 

3. Како негујемо другарство      

Јануар 

1. Анализа досадашњег рада 

2. Чули смо, видели и прочитали 

3. Колико поштујемо правила понашања 

Фебруар 

1. Посета пошти 

2. Прочитао сам занимљиву књигу, видео на ТВ 

Март 
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3. У сусрет пролећу 

4. Моја машта може свашта 

1. Априлске шале 

2. Како се дружимо у нашем одељењу 

3. Анализа успеха и дисциплине 

4. Час је ваш – покажи шта знаш 

Април 

1. Шта не волим, од чега стрепим 

2. Здрав човек као нормалан члан друштва 

3. Препоручико бих другу 

4. Одељењска заједница и другарство у њој 

Мај 

1. Анализа успеха на крају школске године Јун 
 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 

Активности Време 

1. Поново у школи 

2. Снабдевеност уџбеницима и прибором 

3. Избор руководства ОЗ 

4. Донносимо правила понашања-возић правила 

Септембар 

1. Које особине треба да поседује ученик 

2. Размењујемо позитивна искуства 

3. Колико лоши људи утичу на околину 

4. Како негујемо другарство 

5. Хигијена становања 

Октобар 

1. Дружење и другарство 

2. О чему размишљам кад сам сам 

3. Шта утиче на наше расположење 

4. Разговор о себичности 

Новембар 

1. Како негујемо другарство 

2. Како да повећамо обим нашег знања 

3. Чување личне и школске имовине 

4. Припреме за прославу Нове године 

Децембар 

1. Како смо провели празнике 

2. Прослава Светог Саве 

3.  Како се одвија живот у школи 

Јануар 

1. Како лоши људи утичу на околину 

2. Како помажемо болесном другу 

3. Учимо се одговорности 

Фебруар 

1. Припреме за прославу 8-ог марта 

2. Шта је то што ме вређа 

3. Посета продавници, пијаци 

4. Како се понашамо на јавном месту 

Март 

1. Како се ми дружимо у нашем одељењу 

2. Наступ форум театра 

3. Час је ваш – покажи шта знаш 

4. Шта бих питао свог друга 

Април 

1. Шта бих мењао у нашем одељењу 

2. Лепо понашање 

3. Уређење учионице и одељењског паноа 

4. Час у природи 

Мај 

1. Разговор о успеху на крају године Јун 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

Активности Време 

1. Поново у школи – избор руководства; Снабдевеност 

уџбеницима и прибором 

2. Лична хигијена 

3. Доносимо правила понашања-возић правила 

4. Основи безбедности деце- Безбедност деце у саобраћају 

Септембар 

1. Дечја недеља – програм за први разред 

2. Однос према школској имовини; Улепшајмо простор око 

нас 

3. Развијање смисла за колективни живот 

4. Основи безбедности деце- Полиција у служби грађана 

Октобар 

1. Развој солидарности 

2. Помозимо другу у учењу; Рад са ученицима с тешкоћама у 

раду и понашању 

3. Шта је бонтон 

4. Основи безбедности деце- Насиље као негативна појава 

Новембар 

1. Разговор о прочитаним књигама; Читање дечије штампе 

2. Нај друг – другарица 

3. У сусрет Новој години 

4. Основи безбедности деце- Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

Децембар 

1. Како користим слободно време 

2. Прослава Светог Саве – школске славе 

3. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

Јануар 

1. Како смо провели зимски распуст 

2. Разговор о омиљеним занимањима људи и темама које нас 

интересују Основи безбедности деце- Безбедно коришћење 

интернета и друштвени 

3. Мрежа  

Фебруар 

1. Прослава Дана жена 

2. Разговор о непожељним особинама личности – себичност, 

агресивност 

3. Како поштујемо правила понашања; Анализа успеха и 

дисциплине 

4. Основи безбедности деце- Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

Март 

1. Како поштовати себе и друге; На прагу пубертета 

2. Форум театар 

3. Припрема за екскурзију 

4. Основи безбедности деце- Заштита од пожара 

Април 

1. Разговор о филмовима и ТВ серијама 

2. О чему размишљам; Прве симпатије 

3. Шта смо сазнали и научили у четвртом рзреду 

4. Основи безбедности деце-Заштита од техничко- 

технолошких опасности 

Мај 

1. Анализа успеха 

2. Прирема мале матуре 

Јун 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

Активности Време 

1. Пријем одељења и прикупљање релевантних података о 

ученицима, упознавање са правилима понашања у школи 

2. Организовање одељењског колектива, избор руководства, 

упознавање са обавезама у петом разреду 

3. Значај ужине за школско дете 

4. Проблеми преласка са разредне на предметну наставу – 

анкета - Педгог 

Септембар 

1. Упознавање са правилима понашања у школи 

2. Безбедност у саобраћају – МУП 

3. Економичан начин учења, режим дана – Педагог 

4. Та тешка реч извини-ПСИХОЛОГ 

5. Дефинисање одељењских правила и приказ на возићу 

Октобар 

1. Анализа успеха, дисциплине и анализа уредности похађања 

наставе и предлог мера за побољшање успеха – укључивање 

у допунску наставу 

2. Наступ форум театра 

3. Одржавање личне и опште хигијене 

4. Другарство, уважавање различитости 

Новембар 

1. Мој избор занимања – Психолог 

2. Како се одупрети ризичном понашању 

3.  Врсте насиља – радионица ПСИХОЛОГ 

4. Припреме за прославу Нове године 

Децембар 

1. Како да сачувамо животну средину 

2. Припреме за прославу Светог Саве 

3. Анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта 

Јануар 

1. Планирање успеха у другом полугодишту 

2. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне 

склоности у раду и ученицима који ће учествовати на 

такмичењима 

3. Култура понашања, шта замерам својим вршњацима 

Фебруар 

1. Читао сам, гледао сам 

2. Однос наставник – ученик и ученик-ученик 

3. Пажљиво са речима 

4. Како проводимо слободно време 

Март 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика у овом периоду 

2. Учешће у хуманитарним акцијама 

3. Ускрс – традиционална обележја 

Април 

1. Посета позоришту 

2. Пружање помоћи у побољшању успеха 

3. Разговор о екскурзији, култура понашања на екскурзији 

4. Квалитет комуникације учесника у васпитно-образовном 

процесу 

Мај 

1. Анализа успеха у току школске године 

2. Весели састанак 

Јун 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

Активности Време 

1. Упознавање са програмом ОЗ у шестом разреду и анализа 

правила понашања у школи 

2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и 

новчаних средстава (уписнина, кухиња ...) 

3. Хигијена и уређење учионице, ходника, кухиње, WC-a и 

школског дворишта, чување школске и личне имовине 

4. Основи безбедности деце- Безбедност деце у саобраћају 

Септембар 

1. Упознавање са правима детета поводом Дечије недеље 

2. Методе и чиниоци успешног учења и рада – Педагог; 

Анализа уредности похађања наставе и предлог мера за 

побољшање успеха 

3. Посета кладионицама – стварање зависности – Стручњак из 

Центра за соц. рад 

4. Посета фабрици Ђорђо-С 

5. Основи безбедности деце- Полиција у служби грађана 

Октобар 

1. Ко су најбољи On-line пријатељи– Наставник информатике 

2. Правилна исхрана – основ човековог здравља; Штетност 

пушења и употреба алкохола 

3. Квалитет комуникације учесника у ОВ процесу 

4. Штетност пушења и употреба алкохола 

5. Основи безбедности деце- Насиље као негативна појава 

Новембар 

2. Испитивање социометријске структуре – Психолог 

3. Развијање другарства и међусобне солидарности, о 

другарству, поверењу и љубави – прва љубав 

4. Весели састанак посвећен Новој години 

5. Основи безбедности деце- Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

Децембар 

1. Час посвећен личности и делу Светог Саве 

2. Одржавање личне хигијене 

3. Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту 

Јануар 

4. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање 

међусобне помоћи ради побољшања успеха; Саветодавни 

рад са ученицима који показују посебне склоности у раду и 

ученицима који ће учествовати на такмичењима 

5. Који ми се позив допада, разговор о битним својствима 

појединих позива 

3.  Основи безбедности деце- Безбедно коришћење интернета 

и друштвених мрежа  

Фебруар 

1. Како проводимо слободно време 

2. Наркоманија и сида – психолог 

3. Час је ваш – покажи шта знаш 

4. Основи безбедности деце- Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

Март 

1. Планирање успеха у наредном периоду; Колико здраво 

живимо – бављење физичком активношћу 

2. Припреме за екскурзију, понашање у саобраћају и на јавном 

месту 

3. Основи безбедности деце- Заштита од пожара 

Април 

1. Одлазак у биоскоп Мај 
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2. Разговор о броју прочитаних књига 

3. Како се одупрети у ситуацији кад нас неко наговара да 

нешто урадимо (примери из свакодневног живота, сценско 

извођење); Осврт на сопствено и туђе понашање 

4. Основи безбедности деце- Заштита од техничко- 

технолошких опасности 

1. Анализа успеха и дисциплине у овој години 

2. Весели састанак 

Јун 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Активности Време 

1. Упознавање са програмом рада ОЗ у осмом разреду и 

анализа правила понашања у школи 

2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и 

новчаних средстава (уписнина, кухиња...) 

3. Правила понашања у школи 

4. Квалитет комуникације међу учесницима у 

васпитнообразовном процесу 

Септембар 

1. Правила лепог понашања према пријатељима 

2. Доношење одељењских првиола 

3. Развијање потребе ученика за културне и образовне 

вредности – читање дневне и дечије штампе 

4. Трговина људима – Волонтери Црвеног крста 

5. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду 

Октобар 

1. Одржавање личне и опште хигијене 

2. Представљање програма и порфолиа за ученике и 

договарање о начину рада – радионица из програма ПО 

3. Слободно време – задовољство или проблем 

4. Адолесценција као животно доба 

Новембар 

1. Омиљена и неомиљена занимања 

2. У свету вештина и способности – радионица из програма 

ПО 

3. Предавање о наркоманији – Дом здравља 

4. Ризично понашање младих – психолог 

Децембар 

1. Час посвећен личности и делу Светог Саве 

2. Посета позоришту 

3. Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту 

Јануар 

1. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање 

међусбне помоћи ради побољшања успеха 

2. У очима других – радионица из ПО 

3. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне 

склоности у раду и ученицима који ће учествовати на 

такмичењима 

Фебруар 

1. Шта ученици цене а шта замерају у организацији рд школе 

2. Припрема сусрета са експертима у нашој школи – експерти 

у нашој школи – радионица из ПО 

3. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду 

4. Однос појединца и друштва према животној средини 

Март 

1. Осврт на резултате информисања – радионица из програма 

ПО 

2. Помозити шта да радим – другови ме одбацују – педагог 

Април 
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3. Наступ форум театра у циљу превазилажења стереотипа о 

занимању 

1. Припреме за екскурзију, понашање у саобраћају и на јавном 

месту 

2. Посета средњој школи, предузећу, установи – из програма 

ПО 

3. Критички осврт на малограђански менталитет 

4. Разговор о моралним вредностима, пријатељству, верности 

... 

Мај 

1. Анализа успеха и дисциплине у овој години 

2. Весели састанак 

Јун 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Активности Време 

1. Упознавање са програмом рада ОЗ у осмом разреду и 

анализа правила понашања у школи 

2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и 

новчаних средстава (уписнина, кухиња...) 

3. Разговор о екскурзији, правила понашања на путовању 

4. Ставови према материјалним и културним вредностима 

Септембар 

1. Како проводимо слободно време 

2. Физичка, интелектуална, емотивна и социјална зрелост 

3. Трговина људима – волонтери Црвеног крста 

4. Критеријуми уписа у средњу школу – педагог 

5. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду 

Октобар 

1. Појмови везани за репродуктивно здравље – психолог 

2. Представљање програма и портфолија за ученике у свету 

интересовања – радионица из програма ПО 

3. Трема као кочница или покретач- ПСИХОЛОГ 

4. Сплеткарење – радионица – психолог 

Новембар 

- Наркоманија и сида – дом здравља 

- У свету врлина и вредности: самоспознаја – то сам ја – 

радионица из програма ПО 

- Како се шире гласине-ПСИХОЛОГ 

- Весели састанак поводом Нове године 

Децембар 

1. Последице прераних полних односа – односно преносивих 

болести 

2. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне 

склоности у раду и ученицима који ће учествовати на 

такмичењима 

3. Час посвећен личности и делу Светог Саве 

Јануар 

1. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање 

међусобне помоћи ради побољшања успеха 

2. Образовни профил у средњој школи – радионица из 

програма ПО 

3. Развијање културних потреба ученика: читање, писање, 

креирање, разговор о броју прочитаних књига  

Фебруар 

1. Верске секте – стручњак из те области 

2. Однос према болестима и лековима 

3. Анализа успеха, дисциплине и уредности похађања наставе 

у протеклом периоду 

Март 
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4. Пажљиво са речима 

5. Захтеви занимања – способности и контраиндикације – 

радионица из програма ПО 

1. Испитивање професионалних интересовања – стручни 

сарадници 

2. Критеријуми за избор школе – радионица из програма ПО 

3. Припрема за реалне сусрете; остварујемо учење путем 

реалних сусрета – радионица из програма ПО 

Април 

1. Посета средњој школи/установи/предузећу 

2. Моја одлука о занимању – радионица из ПО 

3. Анализа успеха и дисциплине у овој години 

Мај 

 

 

5.8.2 Слободне активности ученика 

 

5.8.2 а Рецитаторска секција 

 

Задужена особа: Гордана Вуковић и Биљана Анић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Формирање секције 

2. Чиниоци изражајног казивања 

3. Акцентатске вежбе 

      4.   Вежбе интонације и вежбе интензитета гласа 

Октобар 5. Обрада једне изабране песме 

6. Истраживање облика изражавања песме 

7. Паузе у рецитовању 

8. Вежбе темпа, мимике, гестикулације 

Новембар 9. Избор и анализа садржаја за наступ поводом школске 

свечаности (Дан просветних радника) 

10. Увежбавање већ познатих садржаја (са часова припрема) 

11. Увежбавање садржаја 

12. Генерална проба пред наступ 

Децембар 13. Слушање снимка радио-драме (или рецитала) 

14. Дискусија о слушаном 

15. Избор и анализа садржаја из програма за Светог Саву 

16. Увежбавање садржаја 

Јануар 17. Увежбавање садржаја из програма 

18. Генерална проба пред наступ 

Фебруар 19. Слушање снимка позоришног дела (или ако постоји 

могућност гледања представе уживо) 

20. Дискусија о слушаном снимку или о посећеној представи 

21. Избор и анализа садржаја за наступ секције поводом Дана 

жена 

22. Увежбавање садржаја пред наступ 

Март 23. Увежбавање садржаја за наступ 

24. Генерална проба 

25. Припрем за општинско такмичење у рецитовњу 

26. Увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу 

27. Увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу 
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Април 28. Школско такмичење рецитатора 

29. Увежбавње садржаја са такмичарима победницима 

30. Увежбавње садржаја са такмичарима победницима 

      31.  Општинско такмичење рецитатора 

Мај 32. Увежбавње садржаја са такмичарима победницима 

33. Увежбавње садржаја са такмичарима победницима 

34. Увежбавње садржаја са такмичарима победницима 

      35.  Окружно такмичење рецитатора 

Јун       36. 1 састанак 

 

 

5.8.2 б Драмско-рецитаторска секција 

 

Задужена особа: Сузана Јовичић – Теодоровић и Снежана Лалатовић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

 1.Формирање секције (аудиција) 

 2. Доношење плана рада за текућу школску годину: избор комада за 

припрему 

 3. Проучавање текста (утврђивање теме и идејне основе; сукоби у 

драмској радњи; ликови у делу – изглед, поступци, карактерне 

особине) 

4.Упознавање са текстом и подела улога)  

Октобар 5. Ревизија новог текста. Подешавање текста новог комада за потребе 

представе; дељење на чинове слике и појаве, на одломке којима се 

утврђују циљеви и задаци  

6. Утврдити појединачне и задатке по групама – за режију, 

сценографију, костиме, шминку, музику, светла и др., у изради 

декора, костима и плаката и сл. Задужени чланови сарађиваће са 

ликовном секцијом у школи, звучне ефекте и музичке припремиће у 

сарадњи са музичком секцијом, светла са техничком и сл.) 

Новембар  7. Читачка проба (рад за столом) Чита се и проверава текст тако што 

сваки глумац чита своју улогу а остали прате и проверавају тачност. 

Редитељ излаже своју главну замисао представе и схватање ликова.  

8. Читајућа проба Комад се чита по улогама и анализирају говорње 

радње: начин истицања битних делова (појачавањем, променом боје 

гласа, паузама). Имати у виду да од карактера лика зависи каква ће 

бити висина и боја гласа и др. 

9. Читајућа проба И ова вежба обавља се за столом уз настојање да 

омогући глумцима креативно испољавање. 
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Децембар 10. Избор текстова за прославу Савиндана  

11. Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени.  

12. Поделе улога за увежбавање текста Растко, најмлађи син  

13. Распоредна проба: вежбе покрета и гестова ( * Растко, најмлађи 

син – читајућа проба)  

14. Распоредна проба: сценске радње  

Јануар 15. Распоредна проба: вежбе ритма и  

16. Растко, најмлађи син – генерална проба  

17. Јавни наступ – Прослава Савиндана ☺можда и квиз такмичење: 

Из историје позоришне уметности код нас и у свету ( Изабрана група 

припрема питања са занимљивим илустрацијама – говорним и 

визуелним). На такмичењу могу да учествују и друге секције, са 

музичким тачкама, рецитовањем и сл.  

Фебруар 18. Анализа рада секције у првом полугодишту. Осврт на резултате 

рада.Предлог за похвале члановима који су се истакли у досадашњим 

активностима.  

Март 19. Распоредна проба: вежбе акцента и паузе. - Истицање појединих 

делова текста, појединих делова сценског збивања ради јачег 

деловања на публику, као: јаких покрета, светлосних ефеката; паузе 

су такође места наглашеног збивања, паузе ишчекивања битног, 

недоумице, размишљања, запањености, тзв. табло - кад се сви 

,,скамене“.  

20. Распоредна проба: звучни и други ефекти. 

21. Израда и постављање комплетног декора. 

22. Костими и маске. Распоредна проба(У сарадњи са ликовном и 

техничком секцијом изабрана група ради на изради паноа и плаката) 

Април 23. Генерална проба 

 24. Проба пред наступ (хладна проба) 

25. Премијера 

26. Реприза 

27. Представа за мештане  

Мај 28.Учешће на смотри драмских секција  

29.Гостовање секције у другој школи и давање представе(дружење са 

рецитаторском секцијом) 30.Учешће на школској свечаности. 

31. Такмичење у беседништву (говору) - Осмишљавају изборни 

чланови секције, наставник усмерава. (* Може и такмичење 

имитатора) 

32. Сусрет са истакнутим глумцем (или књижевником) 
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Јун 33. Слушање радио – драме или стваралачки писмени рад: писање 

сценских дела – игроказа, дијалога, драматизација - за драматизацију 

по слободном избору анегдота, краћа прича и сл. - на овом задатку 

могу радити ученици самостално или у мањим групама - Након 

слушања и краће припреме води се разговор о запажањима  

34. У сарадњи са рецитаторском секцијом припремити посело(избор 

из програма,слободни разговор о различитим проблемима глуме и 

рецитовања). 

35. Посело (сусрет са истакнутим писцем,глумцем…)  

36. Разматрање извештаја о раду секције (ученици сами пишу и 

сређују албум са фотографијама). 

 

 

5.8.2 в Секција страних језика (Енглески језик)  

 

Задужена особа: Сандра Јовишевић и Ивана Мијајловић 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Договор око термина рада секције и ангажовања ученика 

2. Доношење плана рада за текућу школску годину 

3. Утврђивање броја чланова секције и термина рада секције 

4. Припрема и организација приредбе поводом обележавања 

дана страних језика 

Октобар 1. Анализа рада секције после одржане приредбе  

2. Разговор о предлозима побољшања услова рада секције 

3. Избор тема и договор о начину рада и припреме 

заједничког пројекта (енглески- француски) 

4. Договор око заједничког представљања на чколској 

приредби 

 

Новембар 1. Увежбавање- читајућа проба пред наступ 

2. Јавни наступ- јесења чколка приредба 

3. Анализа програма школске приредбе 

4. Прикупљање материјала по избору ученика за 

новогодишњи маскембал 

Децембар 1. Припрема школске представе и подела задужења 

2. Увежбавање – читајућа проба 

3. Генерална проба новогодишње приредбе 

4. Јавни наступ- новогодишњи маскембал 

Јануар 1. ПрипрематекстовазапрославуСавиндана 

2. Јавни наступ- прослава Савиндана 

Фебруар 1. Анализа рада секције страних језика у првом полугодишту 

2. Доношење плана рада секције за друго полугошиште 

Март 1. Избор писаца и дела енглеске књижевности и поезије 

2. Читање одабраних текстова 

3. Култура усменог изражавања у корелацији са наставом 

српског језика  

4. Заједнички састанак секција (енглески- француски) 
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Април 1. Музика и језик 

2. Спорт и језик 

3. Филм и језик 

4. Историја и језик 

Мај 1. Обележавање ускршњих празника пригодним текстовима 

о беишајима 

2. Географија и језик 

3. Волим да путујем – прикупљање фотографија и 

разгледница за израду паноа 

4. Упознајем језик- видео снимци на немачком, јапанском и 

руском језику 

Јун 1. Читање одабраних текстова из брошура о познатим 

туристичким дестинацијама 

2. Анализа резултата такмичења ученика – енглески језик 

3. Анализа укупних резултата ученика секције (енглески- 

француски) 

4. Разматрање извештаја о раду секције (ученици дају своје 

мишљење)  

 

 

5.8.2 г Секција страних језика (француски језик) 

 

Задужена особа: Драгана Бранковић 

 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Договор око термина рада секције и ангажовања ученика 

2. Доношење плана рада за текућу школску годину 

3.Утврђивање броја чланова секције и термина рада секције 

4.Припрема  и организација приредбе поводом обележавања дана 

страних језика 

Октобар 5. Анализа рада секције после одржане приредбе 

6.Разговор о предлозима побољшања услова рада секције 

7.Избор тема  

8.Избор теме за школску представу 

Новембар 9.Увежбавање –читајућа проба пред наступ 

10. Јавни наступ-јесења школска приредба 

11.Анализа програма школске приредбе 

12. Прикупљање материјала по избору ученика за новогодишњи 

маскенбал 

Децембар 13. Припрема школске представе и подела задужења 

14.Увежбавање-читајућа проба 

15.Генерална проба новогодишње приредбе 

16. Јавни наступ-новогодишњи маскенбал 

Јануар 17.Припрема текстова за прославу Савиндана 

18.Јавни наступ-прослава Савиндана 
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Фебруар 19. Анализа рада секције француског језика у првом полугодишту 

20.Доношење плана рада секције за друго полугодиште 

Март 21.Избор писаца и дела француске књижевности и поезије 

22.Читање одабраних текстова 

23.Култура усменог изражвања у корелацији са наставом српског 

језика 

24.Корелација француског са енглеским језиком 

Април 25.Музика и језик 

26.Спорт и језик 

27.Филм и језик 

28.Историја и језик 

Мај 29.Обележавање ускршњих празника пригодним текстовима о 

обичајима 

30.Географија и језик 

31.Волим да путујем-прикупљање фотографија,разгледница и израда 

паноа 

32.Упознајем језик-видео снимци на немачком,руском и јапанском 

језику 

Јун 33.Читање одабраних текстова из брошура о познстим туристичким 

дестинацијама 

34. Анализа резултата са такмичења ученика 8. Разреда 

35. Анализа свеукупног рада секције за француски језик 

36. Разматрање извештаја о раду секције из угла ученика 

 

 

5.8.2 д Форум театар млађих разреда 

 

Задужена особа: Јасмина Обрадовић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1.  Формирање групе за рад 

2. Израда плана окупљања групе 

3. Издвајање ситуације које су нам привукле пажњу 

Октобар 4. Представљање тима у оквиру активности у Дечијој недељи 

Новембар 5. Редовна окупљањ тима 

6. Увежбавање и разрада уочених ситуација 

Децембар 7. Представљање тима ученицима 3. и 4. разреда у матичној 

школи 

Јануар 8. Редовно окупљање 

Фебруар 9. Редовно окупљање 

Март 10. Посета издвојеном одељењу у Белотићу 

Април 11. Редовна окупљања 

12. Активности у оквиру ВТ 

Мај 13. Представљање тима ученицима 3. и 4. разреда у издвојеним 

одељењима на терену 

Јун 
14. Редовна окупљања и анализа рада 
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5.8.2 ђ Форум театар старијих разреда 

 

Задужена особа: Биљана Анић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Формирање групе за рад 

2. Израда плана окупљања  

Октобар 3. Одабир ситуација за рад театра 

4. Припрема за јавни наступ 

Новембар 5. Јавни наступ – одабир представе и њено извођење 

Децембар 6. Ученици 5-ог разреда изводе предству пред ученицима 

старијих разреда 

Јануар 7. Увежбавање садржаја 

Фебруар 8. Увежбавање садржаја 

Март 9. Посета издвојеном одељењу у Белотићу 

Април 10. Наступ у оквиру акције ВТ 

Мај 11.Форумовање са сертификованом школом „Стојан Новаковић“ 

12. Посета градској библиотеци у Шапцу 

Јун 13. Презентација у библиотеци „Диша Атић“ у Владимирцима 

 

5.8.2 е Еколошка секција „Ја - еко ђак“ 

 

Задужена особа: Братислава Велисављевић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1.  Конституисање секције (избор руководиоца, избор еко-вођа 

по одељењима) 

2. Усвајање плана и прогрма секције на годишњем нивоу са 

тенденцијом трајања 2-4 године 

Октобар 3. Обележавање 4. октобра - Светског дана животиња - задужена 

одељења 6. разреда  

4. Израда паноа – задужење за еко-вође 7. разреда 

5. Обележити 16. октобар – Дан хране – задужене еко-вође 8. 

разреда (укупно 4 часа) 

Новембар 6. Акција сакупљања секундарних сировина – задужене све еко-

вође, акција траје цео месец (укупно 6 часова) 

Децембар 7. Обележити 11. децембар – Дан планина – Дан општине 

Владимирци 

8. У школском парку поставити кућице за птице – задужене еко-

вође 6. разреда (укупно 6 часова) 

Јануар 9. Отворени час на тему – Загађеност ваздуха у зиму – задужене 

еко-вође 8. разреда и наставници хемије и биологије 

10. Обележити 26. јануар – Светски дан образовања и заштите 

животне средине (укупно 4 часа) 

Фебруар 11. Акција сакупљања секундарних сировина под називом „Ђаци 

сакупљачи“ – задужене све еко-вође (укупно 6 часова) 
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Март 12. Обележити 21. март – Светски дан шумарства  

13. Обележити Дан пролећа – ако време дозволи извршити садњу 

украсног дрвећа у школским двориштима – задужене све еко-вође 

(укупно 4 часа) 

Април 14. Уређење цветних леја у школским парковима – задужене све 

еко-вође 

15. Обележити 7. април – Светски дан здравља – израда паноа, 

задужене еко-вође 7. разреда 

16. Обележити 22. април – Дан планете Земље – задужене еко-

вође 7. разреда (укупно 4 часа) 

Мај 17. Обележити 10. мај – Међунродни дан физичке активности – 

постављање пригодног паноа- задужене еко-бође 6. разреда 

18. Припрема и обележавање – Дана паркова – уз пригодан 

програм у сарадњи са локалном заједницом – задужено 

руководство секције (укупно 2 часа) 

Јун 19. Припрема и обележавање 5. јуна, Светског дана екологије – 

ако буде постојала могућност извести једнодневни излет, 

одржати скупштину секције и поднети извештај о раду током 

године о свим активностима, писати извештаје и качати на 

огласну таблу 

 

5.8.2 ж Саобраћајна секција 

 

Задужена особа: Ђорђе Шарчевић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 1. Формирање секције 

2. Историјски развој саобраћаја, саобраћајна средства... 

3. Основна правила кретања пешака 

Октобар 4. „Како долазим у школу“ 

5. Правила – прелазак пешака преко коловоза 

6. Правила – кретање пешака по коловозу 

7. Правила – кретање возила по путу 

 

Новембар 8. Семафори и остали светлосни знакови 

9. Изглед и значење знакова 

10. Правила поступања по саобраћајним знацима 

11. Знаци опасности 

Децембар 12. Знаци изричитих наредби 

13. Знаци упозорења 

14. Ознаке на коловозу 

15. Саобраћајни знаци које даје овлашћено лице 

Јануар 16. Правило десне стране 

17. Решавање првенства пролаза 

18. Првенство саобраћаја у раскрсници 
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Фебруар 19. Возила под пратњом и првенством пролаза 

20. Правила заустављања, паркирања и мимоилажења 

21. Правила саобраћаја бицикла и бицикла са мотором 

22. Правила саобраћаја бицикла и бицикла са мотором 

Март 23. Обавезе према пешацима 

24. Решавање првенства пролаза 

25. Решавање тестова 

26. Практично усавршавање знања и технике кретања 

бициклиста и пешака 

Април 27. Правила окретања и зауставни пут возила 

28. Уређаји за означавање на возилима 

29. Практично усавршавање знања и технике кретања 

бициклиста и пешака  

30. Припрема и организација такмичења 

Мај 31. Припрема и организација такмичења 

32. Припрема и организација такмичења 

33. Решавање тестова за полагање возачког испита 

34. Решавање тестова за полагање возачког испита 

Јун 35. Практично усавршавање знања и технике кретања 

бициклиста и пешака за ученике ван секције 

36. Анализа рада 

 

 

5.8.2 з Спортска секција (одбојка) 

 

Задужена особа: Александар Јаковљевић  

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Окупљање ученика , формирање група 

2. Основни ставови у месту и из кретања 

3. Основни ставови у месту и из кретања 

4. Додавање лопте прстима и чекићем   

Октобар 5. Додавање лопте прстима и чекићем 

6. Школски сервис, игра 

7. Школски сервис, игра, правила 

8. Тенис сервис (горњи) 

Новембар 9. Тенис сервис (горњи),игра 

10. Дизање лопте, игра, увежбавање са сервисом 

11. Дизање лопте, игра, увежбавање са сервисом 

12. Дизање лопте, игра, увежбавање са сервисом 

Децембар 13. Смечирање лопте, игра уз понављање сервиса 

14. Смечирање лопте, игра уз понављање сервиса 

15. Смечирање лопте, игра уз понављање сервиса 

16. Блокирање лопте, игра и понављање пређених елемената 
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Јануар 17. Блокирање лопте, игра и понављање пређених елемената 

18. Одбрана и напад кроз игру 

19. Одбрана и напад кроз игру 

Фебруар 20. Одбрана и напад кроз игру 

21. Одбрана и напад кроз игру, уз примену правила 

22. Одбрана и напад кроз игру, уз примену правила 

Март 23. Одбрана и напад кроз игру, уз примену правила 

24. Формирање првих и других екипа 

25. Формирање првих и других екипа, игра 

26. Игра мешовитих екипа , самостално суђење 

Април 27. Игра мешовитих екипа , самостално суђење 

28. Игра мешовитих екипа , самостално суђење 

29. Игра првих екипа за назив „Најбољи смечер, блокер, сервер“ 

30. Игра првих екипа за назив „Најбољи смечер, блокер, сервер“ 

Мај 31. Игра првих екипа за назив „Најбољи смечер, блокер, сервер“ 

32. Игра првих екипа за назив „Најбољи смечер, блокер, сервер“ 

33. Игра за најбољег коректора 

34. Игра за најбољег коректора 

Јун 35. Слободно надигравање 

36. Игра у две екипе, са измешаним екипама 

 

 

5.8.2 и Спортска секција (фудбал) 

 

Задужена особа: Ратко Томић  

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1.  Окупљање ученика , формирање две екипе 

2. Техника вођења, додавања и пријема лопте у месту 

3. Техника вођења, додавања и пријема лопте у месту 

4. Додавање и пријем лопте у кретању 

Октобар 5. Вођење лопте, дриблинг леви и десни 

6. Вођење лопте, дриблинг леви и десни 

7. Ударац лопте пуним рисом , спољашњим делом стопала 

8. Ударац лопте пуним рисом , спољашњим делом стопала 
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Новембар 9. Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру  

10. Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру  

11. Рад по групама, бекови, крила, центарфор 

12. Рад по групама, бекови, крила, центарфор 

Децембар 13. Дриблинзи и финте 

14. Дриблинзи и финте 

15. Игра  један на један гол са преузимањем играча 

16. Игра  један на један гол са преузимањем играча 

Јануар 17. Игра  један на један гол са преузимањем играча,провера 

18. Шутерски тренинг 

      19. Шутерски тренинг 

Фебруар 20. Игара у нападу, убацивање лопте по крилу 

21. Игара у нападу, убацивање лопте по крилу 

22. Контранапад 

Март 23. Контранапад, преко центра 

24. Контранапад, преко центра и крила 

25. Контранапад, преко центра и крила 

26. Дриблинзи и финте, одбрана 

Април 27. Дриблинзи и финте, одбрана 

28. Увежбавање пређених елемената кроз игру 

29. Увежбавање пређених елемената кроз игру,правила 

30. Пресинг игра на пола терена  

Мај 31. Шутерски тренинг, рад са голманом 

32. Шутерски тренинг, рад са голманом 

33. Шутерски тренинг 

34. Игра на два гола уз примену правила 

Јун 35. Игра на два гола, са измешаним екипама 

36. Игра на два гола, са измешаним екипама  
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5.8.2 ј Хорска секција 

 

Задужена особа: Рада Ераковић 

 

Време реализације Садржај активности 

Септембар 

 

1. Одабир ученика од VI до VIII разреда 

2. Подела по гласовима 

3. Одабир песама које ће се обрађивати 

Октобар 5. Рад по гласовима 

6. Динамика 

Новембар 9. Рад са солистима 

10. Увежбавање по гласовима 

11. Заједничке пробе уз пратњу клавира 

Децембар 13. Понављање савладаних композиција 

14. Рад на уједначеном такту и динамици 

Јануар 17. Увежбавање Светосавске химне 

18. Рад на правилном изговору текста 

Фебруар 20. Увежбавање мелодије по гласовима 

21. Увежбавање песама о мајци 

Март 23. Певање народних песама 

24. Увежбавањев песама 

Април 27. Певање на неутрални слог 

28. Певање научених песама  

Мај 31. Припреме за наступ 

32. Певање песама 

Јун 35. Анализа рада секције 

 

5.8.3 Екскурзије 

 

Екскурзије су планиране за ученике од I до VIII разреда. 
 

I разред - МАЈ 

- Владимирци- Бранковина- манастир Лелић- Ваљево- Владимирци  

 

II разред - МАЈ 

- Владимирци- Бања Ковиљача- Сунчана Река- Владимирци 
 

III разред - МАЈ 

- Владимирци, Мишар (музеј), Шабац,  Текериш (обилазак),  Бадања (доручак), Троноша 

(обилазак), Тршић (посета), Бања Ковиљача (обилазак),  Шабац, Владимирци 
 

IV разред – МАЈ 
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- Владимирци- Београд (Калемегдан са зоолошким вртом и музејом)- Посета позоришту- 

Ада Циганлија- Владимирци  
 

V разред - МАЈ 

 

- Владимирци- Шабац- Ново Хопово- Сремска Каменица (кућа чика Јове Змаја)- 

Петроварадин- Нови Сад (Природњачки музеј, Дунавски парк, центар- шетња)- Сремски 

Карловци (Патријаршијски двор, Гимназија)- Крушедол- Владимирци 
 

VI разред - МАЈ 

 

- Владимирци, Дебрц, Уб, Лајковац, Аранђеловац,  Рисовачка пећина (разгледање), 

Орашац (посета), Топола (обилазак ), Аранђеловац - Буковичка бања (одмор), Лајковац 

(спомен  костурница), Уб, Дебрц, Владимирци. 

 

VII разред - МАЈ 

 

- I  дан - Владимирци, Ваљево, Бајина Башта, Манастир Рача, Перућац (хидроелектрана), 

Тара, Мокра Гора, Дрвенград (посета), Шарганска осмица (вожња), Златибор (вечера, 

дискотека и преноћиште) 

- II дан – доручак, Златибор - Партизанске воде (слободно пре подне), ручак, Сирогојно 

(посета Етно-селу), Ужице, Пожега, Косјерић, Ваљево, Владимирци. 
 

VIII разред – ОКТОБАР 

 

- I дан – Владимирци- Црква Покајница (Велика Плана)-Ниш (ручак)-Ћеле кула-Тврђава-

шетња-вечера-дискотека-ноћење (хотел Рилемен) 

- II дан- Ниш (доручак-ланч пакет ручак), Ђавоља Варош-Врњачка Бања-Манастир Жича-

Краљево-Чачак-Горњи Милановац-Уб-Владимирци 

 

  

 

5.8.4 Такмичења, смотре 

 

 Школа ће учествовати на смотрама и такмичењима према утврђеном календару 

Министарства просвете, а сходно правилнику о одржавању такмичења и смотри. Исто тако, 

ученици ће учествовати на ликовним, литерарним конкурсима и осталим манифестацијама у 

оквиру секција, ОЗ и индивидуално сходно сопственим способностима и интересовањима. 

 

5.8.5 Ученичке организације 

  

5.8.5 а Програм рада ученичког парламента 

 

Задужена особа Сузана Јовичић Теодоровић и педагог Драгана Спајић 

 

Садржај Начин Време Носилац 

Формирање Парламента и избор 

председника 

Договор о раду 

Анализа изведне екскурзије 

 

дискусија 

 

презентација 

 

 

септембар 

 

октобар 

 

 

Ученици и 

наставници 

ученици основне 

ученички 

парламент средње 
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Учешће у хуманитарној акцији  

Учешће у реализацији школских 

прослава 

Омиљена и неомиљена занимања 

 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

разматрање резултата такмичења 

Учешће у самовредновању школе 

Најбољи друг – другарица 

Разговор о прослави мале матуре 

Колико смо задовољни 

организацијом рада и понудом 

ваннаставних активности 

Хуманитарне акције 

Ученик генерације 

 

 

договор 

презентација 

 

анкета 

 

дискусија 

 

анкета 

учешће 

дискусија 

 

анкета 

 

дискусија 

 

 

новембар 

новембар 

 

децембар 

 

јануар 

 

фебруар 

март 

 

април 

 

мај 

 

јун 

школе 

ВТ 

ученици и 

наставник  

ученици и 

стручни 

сарадници 

ученици 

 

ВТ 

ученици  

ученици и 

наставник 

ученици и 

наставник 

ученици и 

наставник 

 

 

5.8.5 б План рада сарадње са Црвеним крстом 

 

Задужена особа: Дејан Илић и Сандра Јовишевић 

-септембар-  

1. Подела хигијенских пакета 

-октобар- 

2. Светски дан старих. Најмлађи ће правити цртеже и луткарску представу за баке и деке. 

3. ,,Трка за срећније детињство''-организација такмичења 

4. Трговина људима- Волонтери Црвеног крста 

-Новембар- 

5. Здраве и нездраве навике- како утичу дрога и алкохол на организам 

6. како се развија организам у адолесцентном добу 

-децембар- 

7. Сакупљање играчака , школског прибора и слаткиша за формирање пакетића за сиромашну 

децу у оквиру акције „Један пакетић- много љубави“ 

8. обележавање 1. децембара – Светски дан борбе против АИДС-а 

-јануар- 

9.Пријављивање чланова екипе за такмичење ученика IV разреда „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“ 

Април 

- Хуманитарна акција поводом Дана Рома  

-мај- 

10. Обележавање 8. маја – Дана Црвеног крста  

11. Организација изложбе радова у холу школе 

12. Посета организацији Црвеног крста 

-јун- 

12. Изложба радова о сарадњи школе са црвеним крстом у холу школе 
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5.8.5 ц Вршњачки тим школе без насиља 

 

Активности  Носиоци активности  Време реализације  

-Формирање Вршњачког 

тима 

-  Дефинисање улога и 

одговорности чланова Тима 

и детаљније упознавање  са 

циљевима и задацима рада 

-израда плана рада Тима за 

школску 2018.-2019. годину 

 

 

 

ОС 

Стручни сарадници 

 

 

 

Септембар  

-Упознавање ученика школе 

са активностима Вршњачког 

тима 

-Прављење паноа на тему 

ненасиља а поводом дечије 

недеље 

-Прављење „кутије 

поверења“ , њено 

постављање на видно место 

у ходнику школе и 

упознавање свих ученика са 

правилима коришћења 

кутије 

 

 

 

 

ВТ 

Стручни сарадници 

 

 

Октобар 

-Организовање фер- плеј 

турнира 

-Обележавање Дана 

толеранције 

 

Наставници физичког 

васпитања, ВТ 

 

ВТ, стручни сарадници 

новембар 

-„Дрво жеља“  

-Хуманитарна акција 

„Слатки пакетић за друга“ 

ВТ 

Наставник ликовне културе 

Децембар, јануар 

-Обележавање дана 

заљубљених 

ВТ 

Стручни сарадници 

Фебруар  

-Прављење честитки 

поводом осмог марта 

-„Ја имам таленат“ 

ВТ 

Стручни сарадници 

Наставници ликовне 

културе 

Март 

-Хуманитарна акција 

поводом Дана Рома 

 

-Наступ Форум-театра 

 

ВТ 

Стручни сарадници 

ОС, Учитељи  

Наставник задужен за рад 

Форум-театра 

Април  
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-Организовање Фер-плеј 

турнира поводом 

Међународног дана спорта 

(25.мај) 

-Обележавање Светског 

дана писма 

Наставници физичког 

васпитања, ВТ 

 

 

ВТ 

Стручни сарадници 

Мај  

-обележавање 

Међународног дана деце, 

жртава насиља ( 4.јун) 

-Представљање одељења 

петих разреда  

ВТ 

Стручни сарадници 

 

ВТ 

ОС 

Јун 
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6. ПЛАН И ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 С циљем унапређивања свеукупног образовно-васпитног рада у овој години планирани 

су следећи облици и садржаји рада: 

 

  Програмски садржаји Носиоци посла 

Примена савремених облика у наставном процесу 

Активно учење 

Рад у паровима 

Групни облик рада 

Пројектна настава- истраживачки задаци 

Интерактивна настава 

Диференцирана настава 

Креативна радионица 

Примена ИКТ (дигитални задаци) 

Реализација 4 тематска дана: 

1. Значајни споменици културе (30.10.2018.) 

2.Причали ми преци (26.12.2018.) 

3. Све што се креће покреће сунце (28.03.2019.) 

4. Мостови спајају људе (27.05.2019.)  

Директор, помоћник 

директора, педагог, психолог, 

наставници 

Набавка и коришћење учила и оспособљавање наставних 

средстава  

Директор, рук.ОВ,  

Праћење стручних часописа и стручне литературе Библиотекар, наставници и 

директор, стручни сарадници 

Анализа образовно-васпитног рада на крају сваког 

класификационог периода са мерама за побољшање 

успеха 

Директор, помоћник 

директора, педагог, психолог, 

ОВ; СВ 

Праћење дидактичко-методичке заснованости часова 

редовне, допунске и додатне наставе 

Директор, помоћник 

директора, педагог, психолог 

Психолошко индивидуалне праћење ученика у колективу 

и увид у организовање ОЗ као колектива 

Психолог, педагог, одељењски 

старешина 

Анализа планова рада и непосредне припреме наставника 

за рад ради истицања позитивног у њима и указивања на 

пропусте 

Директор, помоћник 

директора, педагог, психолог 

Стимулисање и подстицање ученика и ОЗ у образовно-

васпитном раду, истицање најбољих појединаца, група, 

одељења, школе као целине, и то на свечаностима, 

смотрама, скуповима родитеља и књизи обавештења 

Наставничко веће, директор 

Сарадња школе са друштвеном средином с циљем 

осавремењивања образовано-васпитног рада 

Директор, помоћник 

директора, педагог, психолог, 

наставници 
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7. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 

7.1 Програм стручног усавршавања директора за школску 2018/2019. годину 

 

 План стручног усавршавања за 2018/2019. годину обухватаће следеће: 

- Учешће на састанцима директора које буде организовала ШУ Ваљево у циљу праћења 

реформи у образовању 

- Учешће на стручним скуповима који ће бити организовани за руководеће органе од стране 

Министарства просвете 

- Праћење стручне литературе 

- Учешће на семинарима о спровођењу јавних набавки 

- Присуство семинару из области руковођења 

- Обука директора за полагање испита за лиценцу 

 

7.2 План и програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

  

План стручног усавршавања одвија се: 

а) ван установе 

б) унутар установе 

 Стручно усавршавање ван установе обухвата семинаре и световања.  

 Стручна већа су предложила следеће семинаре: 

1. ,,Прати, процени и објективно оцени'' 

2. ,,Насиље у школи-примети и пријави'' 

3. Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе  

Осим овим семинарима, учитељи и наставници ће присуствовати Зимским сусретима учитеља и 

предметних наставника. 

- Стручно веће природних наука:  

-Семинари Архимедеса и Друштва математичара 

 

 Стручно усавршавање унутар школе 

 

 У току 2018/2019. године реализоваће се програм стручног усавршавања наствника кроз 

рад Наставничког већа, Стручних већа, кроз педагошко-инструктивни рад директора школе и 

стручних сарадника.  

  

 На нивоу Наставничког већа  

 

Предавања, презентације и представљање иновација у   о-в раду: 

- излагање са стручног усавршавања са обавезном дискусијом и анализом (учесници) 

-презентовање примера добре праксе- пројектна настава 

- резултати истраживања која обављају стручни сарадници 

  

На нивоу Стручног већа 

 

- Представљање Правилника везаних за организацију рада школе (секретар) 
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- КАНООТ у настави српског језика (Сузана Јовичић – Теодоровић за стр. веће језика и 

разредне наставе) 

- ,,2000 дигиталних учионица'' (Ђорђе Шарчевић и Тамара Дробњак за Стручно веће природних 

наука, Сузана Јовичић Теодоровић за Стручно веће језика и разредне наставе) 

 

 Индивидуални педагошко-инструктивни рад са наставницима и стручним  

 сарадницима 

 

a) Менторски рад са наставницима приправницима  

 

Садржај Време Реализатор 

Упознавње приправника са 

Законом дефинисаним 

обавезама и правима 

Септембар Секретар 

Одређивање ментора Септембар директор 

Упознавање приправника са 

целокупном организацијом 

рада школе, вођењем 

педгошке документације 

током године директор 

педагог 

психолог 

Увођење у теорију и праксу 

васпитно-образовног рада уз 

обавезно присуствовање 

часовима 

током године задужени ментор 

Праћење рада приправника 

уз обавезно присуствовање 

часовима 

током године директор 

педагог 

психолог 

Педагошко-инструктивни 

разговори у вези са 

посећеним часовима 

током године задужени ментор 

директор 

педгог 

психолог 

Комисијско праћење часа (са 

израдом извештаја) 

по истеку приправничког 

стажа 

комисија за савладаност 

програма 

 

b) Педагошко инструктивни рад са директором школе и стручним сарадницима 

 

 Библиотека ће вршити набавку стручне литературе и часописа.  

 За праћење и евиденцију стручног усавршавања задужује се секретар школе и 

председници Стручног већа. 

 

 7.3 Планирани угледни часови 

 

 Обавеза сваког наставника је да у току школске године одржи угледни час који ће бити 

посећен од стране колега из већа, директора, педагога или психолога школе.  

 

Реализатор Предмет Наставна јединица 
Разред и 

одељење 

Време 

реализације 

1. Весна Марковић-

рук.већа 
српски језик 

''Два друга'' - Лав 

Николајевич Толстој 
I1 24.4.2019. 
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2. Зорица Павловић српски језик 

''Лисица и гавран''-

народна басна, 

обрада 

I14 23.5.2019. 

3.Биљана Милетић-

рук.већа 
српски језик 

''Школа'' - Драган 

Лукић 
II1 10.9.2018. 

4.Зорица Ераковић-

рук.већа 
српски језик Род именица III1 26.12.2018. 

5.Дејан Илић-

рук.већа 
физичко васпитање 

Штафетне и 

елементарне игре 
IV1 5.6.2019. 

6.Јован Ружић физичко васпитање Скок у даљ из места I2, IV2 22.5.2019. 

7. Весна Лазаревић српски језик ''Себични џин'' III3 27.3.2019. 

8. Милинко 

Трифуновић 
математика 

Сабирање и 

одузимање-

утврђивање 

II3, IV3 7.6.2018. 

9.Живана 

Дамњановић 
математика 

Сабирање и 

одузимање до 100 
I4 27.5.2019. 

10.Бранка Шуманац  српски језик 
''Школа'' -  Драган 

Лукић 
II4 10.9.2018. 

11.Јасмина Жијић математика  

Сабирање 

троцифреног и 

једноцифреног броја 

III4 18.10.2018. 

12.Љиљана Грујић математика 
Читање и писање 

бројева до 100 000 
IV4 7.9.2018. 

13.Зорица Ранковић физичко вапитање 
Штафетне игре-

вежбање 
I5, IV5 29.5.019 

14.Светлана 

Петровић 
физичко васпитање 

Елементарне игре-

вежбање 
II5, III5 31.5.2019. 

15.Ђорђе Вулетић српски језик 
Песме посвећене 

пролећу 
II6 25.12.2018. 

16.Верица Марковић српски језик ''Пролеће'' II7 17.4.2019. 

17.Јасмина 

Обрадовић 
српски језик 

''Два јарца''-Доситеј 

Обрадовић 
I8 10.5.2019. 

18.Весна Јокић математика 

Решавамо простије 

једначине са 

сабирањем и 

одузимањем-обрад 

IV8 5.12.2018. 

19.Биљана Глигорић српски језик 

''Зец и вук'' - Тома 

Славковић; Пролеће 

у мом крају 

I9 III9 19.4.2019. 

20.Светлана 

Вићентић 

свет око нас 

природа и друштво 

Меримо време-

обрада 

Биљни и 

животињски свет 

Србије-утврђивање 

II9 

IV9 
2011.2018. 

21.Драгослав 

Михаиловић 
математика Дељење бројем 5 IV10 4.4.2019. 

22.Станко Глигорић 
свет око нас 

природа и друштво 
Електрицитет  

II11 

IV11 
18.2.2019. 

23.Снежана 

Живановић 

свет око нас 

 

Вода као растварач-

обрада 
I13 6.12.2018. 

24. Ирена Атић 
ликовна култура 

 

Новогодишњи 

украси-обрада 

IV13 

 

25.12.2018. 
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25. Биљана Анић српски језик 
''Сумњиво лице''-

Бранислав Нушић 
VIII1 23.4.2019. 

26. Гордана Вуковић српски језик 

Обнављање и 

систематизација 

градива из 

књижевности 

VIII2 20.5.2019. 

27. Сузана Јовичић- 

Теодоровић 
српски језик 

Наставно 

проучавање песме 

''Домовина'' Душана 

Васиљева 

V1 23.5.2019. 

28. Снежана 

Лалатовић  
српски језик 

Грађење речи. 

Породица речи. 

Начини грађења 

речи: извођење и 

слагање.  

Гласовне промене 

приликом извођења 

и слагања.  

 

VIII4 5.12.2018. 

29. Сандра 

Јовишевић 
енглески језик How much is it? VI1 6.3.2019. 

30. Ивана 

Мијаиловић 
енглески језик 

Eccentric people 

 
VII4 22.5.2019. 

31. Ђорђе Јовановић енглески језик 47 Menu IV1 6.3.2019. 

32.Весна Шућов енглески језик What's in the sea? I3, III3 5.12.2018. 

33.Љубица Андрић енглески језик Where's Toto? III4 12.3.2019. 

34.Слађана Глигорић ликовна култура 

Ритмичко 

компоновање 

орнамента 

V4 17.5.2019. 

35.Рада Ераковић музичка култура 
Лимени дувачки 

инструменти 
VIII3 30.11.2018. 

36.Славиша Пајић историја 
Територија србије у 

античко доба 
V2 4.6.2019. 

37.Дарко Костић историја Историја и легенда VI3 3.6.2019. 

38.Мирјана 

Влаховић 
географија 

Структура 

становништва 
VI3 12.10.2018. 

39.Милош Павловић географија 
Вулканизам и 

земљотреси 
V4 20.12.2018. 

40.Дејан Мурић физика 

Притисак у мирној 

течности. 

Хидростатички 

притисак 

VI3 6.5.2018. 

41.Милена     

Живановић 
математика 

Питагорина теорема 

примена-вежбање 
VII1 10.10.2018. 

42.Тамара Дробњак математика 

Површина призме, 

површина 

четворостране 

призме-обрада 

VIII2 2.11.2018. 

43.Дејан Јеремић математика 

Површина 

правоугаоника и 

квадрата-обрада 

VI1 16.4.2019. 

44.Оливера Атић математика Многоугао-појам и VII4 19.2.2019. 
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врсте; број 

дијагонала 

многоугла 

45.Братислава 

Велисављевић 
биологија 

Основни биоми на 

земљи. биосфера 
VIII2 31.10.2018. 

46.Зрдавка Милић биологија Гмизавци-обрада VI2 12.3.2019. 

47.Србијанка 

Николић 
хемија 

Добијање соли и 

утврђивање 

растворљивости 

соли 

VIII3 19.11.2018. 

48.Ђорђе Шарчевић ТиТ 

Саобраћајна 

сигнализација - 

изглед и правила 

поступања 

V1 15.10.2018. 

49.Драгана 

Милинковић 
TиТ 

Природни ресурси 

на земљи-обрада 
V4 21.1.2019. 

50.Миленко 

Ђурковић 

информатика и 

рачунарство 

Икт, јединство 

хардвера и софтвера 
V1 11.9.2018. 

51.Владимир Јокић 

замена 

Александар 

Јаковљевић 

физичко васпитање 

одбојка-напад и 

одбрана уз примену 

правила 

VII1 16.5.2019. 

52.Ратко Томић физичко васпитање 

бацање медицинке, 

дубоки претклон на 

клупици-брзинско 

трчање 30м 

VIII4 27.5.2019. 

53.Никола Леонтић физичко васпитање 

одбојка-напад и 

одбрана уз примену 

правила 

VII2 28.5.2019. 

54.Слађана Тадић верска настава Васкрсење Христово VI1 13.3.2019. 

55.Петар Лазаревић верска настава 

Нови завет је 

испуњење Старог 

завета 

VI4 19.10.2018. 

56.Ивана Милетић француски језик Affirmate -toi VII1 12.3.2019. 

57.Зорица 

Живановић 
француски језик 

Comment on fait la 

fete en France? 
V2 7.11.2018. 

58.Драгана 

Бранковић 
француски језик 

Prépare l'avenir, Le 

futur simple 

 

VII4 26.11.2018. 

 

7.4 Распоред посета часовима на годишњем нивоу 

 

Име и презиме Предмет  Одељење  Разлог посете Датум 

посете 

Зорица Павловић Српски језик  I14 Праћење адаптације ученика 

I разреда 

27.9.2018. 

Весна Марковић Математика I1 Праћење адаптације ученика 

I разреда 

9.10.2018. 

Живана Дамјановић Математика  I4 Праћење адаптације ученика 17.10.2018. 
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I разреда 

Весна Лазаревић Свет око нас I3/III3 Праћење адаптације ученика 

I разреда 

24.10.2018. 

Дарко Костић Историја  V3 Праћење адаптације ученика 

V разреда 

31.10.2018. 

Тамара Дробњак  Математика  VIII2 Праћење приправника  7.11.2018. 

Зорица Ераковић  Физичко 

васпитање  

III1 Редовно праћење  13.11.2018. 

Александар 

Јаковљевић 

Физичко 

васпитање 

V1 Праћење адаптације ученика  

V разреда 

14.11.2018. 

Оливера Атић Математика  V4 Нестручно заступљена 

настава 

27.11.2018. 

Драгана 

Милинковић 

Физика  VI4 Нестручно заступљена 

настава, прачење примене 

ИОП-а 

27.11.2018. 

Снежана Лалатовић Српски језик  VIII4 Угледни час  5.12.2018. 

Милош Павловић Географија  VII4 Праћење нових наставника 5.12.2018.  

Слађана Глигорић Ликовна 

култура 

VIII3 Нестручно заступљена 

настава 

21.12.2018. 

Ђорђе Вулетић Српски језик  II6  Угледни час  25.12.2018. 

Никола Леонтић  Физичко 

васпитање  

VII2 Редовно праћење 15.1.2019. 

Ивана Мијаиловић Енглески језик II1 Редовно праћење 23.1.2019. 

Весна Шућов Енглески језик  I3/ III3 Редовно праћење 29.1.2019. 

Снежана Живановић  Математика  II13 Праћење ученика који 

похађају наставу по ИОП-у 

25.2.2019. 

Ана Богуновић 

Цветковић  

Енглески језик  I9/ III9 Редовно праћење  7.3.2019 

Светлана Вићентић  Српски језик  II9/IV9 Редовно праћење  7.3.2019. 

Дејан Мурић Физика  VII2 Праћење примене ИОП-а 12.3.2019. 

Слађана Тадић Верска настава VI1 Угледни час  13.3.2019. 

Миленко Ђурковић Информатичка 

и рачунарство 

VIII2 Редовно праћење 28.3.2019. 

Рада Ераковић Музичка 

култура 

VII1 Редовно праћење 5.4.2019. 

Верица Марковић Српски језик II7  Угледни час 17.4.2019. 

Биљана Глигорић Српски језик I9/ III9 Угледни час 19.4.2019. 

Биљана Анић  Српски језик VIII1 Угледни час 23.4.2019. 

Јован Ружић  Математика, 

српски језик 

I2/ 

II2/III2/IV2 

Редовно праћење 7.5.2019. 

Ђорђе Шарчевић  ТИО VII1 Редовно праћење 10.5.2019. 

Зорица Живановић Француски 

језик 

V1 Редовно праћење 14.5.2019. 

Ђорђе Јовановић Енглески језик IV1 Редовно праћење 21.5.2019. 

Јасмина Обрадовић Свет око нас I8/ II8 Редовно праћење 5.6.2019. 
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8.ДРУГИ ОБЛИЦИ ОВ РАДА 
 

8.1. План културних активности школе  

 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

Приредба поводом 

пријема првака 

Учитељи Приредба Септембар 

Обележавање 

светског дана језика 

Наставници 

страног језика 

Приредба Септембар 

Посета Сајму књига Наставници 

српског језика 

Посета Октобар 

Представе млађих 

разреда у дечијој 

недељи 

Учитељи Представа Октобар 

Представа форум-

театра старијих 

ученика 

Едуковани 

наставник 

Представа Новембар 

Јавни часови секција 

поводом 

обележавања дана 

просветних радника 

Задужени 

наставници 

Изложба Приредба Новембар 

„Ја имам таленат“ Вршњачки тим 

ШБН  

Ученички 

парламент 

Наступ Децембар 

Приредба поводом 

Нове године и 

подела пакетића 

деци просветних 

радника 

Ученички 

парламент и 

вршњачки тим 

Учитељи и 

наставници 

Приредба 

 

 

 

Приредба 

Децембар 

 

 

 

Јануар 

Обележавање 

школске славе – 

Савиндана 

Учитељи и 

наставници 

Изложба Јануар 

Дан матерњег 

језика-21.фебруар 

 

Наставници 

матерњег језика 

Приредба -

презентација 

Фебруар  

Прослава Дана жена Наставници и 

учитељи 

Приредба  Март 

 

Читалачка значка  Учитељи од 

првог до 

четвртога 

разреда 

Такмичење Април 

Мај - месец 

математике 

Учитељи и 

наставници 

математике 

Изложба Мај 

Ђачки растанак – 

мала матура 

Учитељи 

четвртог разреда 

Приредба Јун 

Матура ученика 

осмог разреда 

Разредне 

старешине осмог 

разреда 

Приредба ученика 

седмог разреда 

Јун 
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Изложба ликовних и 

литерарних радова 

Учитељи и ОС и 

наставник 

ликовног 

Изложба Током године 

Позоришна 

представа 

ОС Представа Током године 

Посета позоришту Задужени 

наставник 

Представа Током године 

    

 

8.2 План школског спорта и спортских активности  

 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

„Игре без граница“ Учитељи и 

ученици млађих 

разреда 

Међуодељењска и 

међумесна 

такмичења 

(издвојена одељења) 

у оквиру редовне 

наставе односно 

после часова 

Октобар 

Спортска недеља: 

Међуодељењска 

такмичења; трчање 

на месном стадиону, 

такмичење уоквиру 

секције 

Учитељи, 

наставници 

физичког 

васпитања и 

ученици од 

првог до 

четвртог разреда 

Неке од активности 

ће се обављати у 

оквиру редовних 

часова, неке за време 

часова, неке за време 

секција, а неке после 

часова зависно од 

активности 

Два пута годишње 

(септембар, април) 

Јесењи и пролећни 

крос – такмичење у 

трчању на различите 

дужине стаза 

зависно од узраста 

деце 

Учитељи, 

наставници 

физичког 

васпитања и 

ученици од 

првог до седмог 

разреда 

Трчање  Новембар  

Мај 

„Фер-плеј“ турнири 

у фудбалу и станом 

тенису – такмичење 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

директор, 

ученици од 

петог до осмог 

разреда наше 

школе и других 

школа 

Играње утакмица и 

стоног тениса 

Април 

„Корак по корак до 

плеса из снова“ 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

стручни 

сарадници и 

ученици од 

петог до осмог 

Наступ поводом 

обележавања 

светског дана плеса 

Април 
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разреда 

„Фер-плеј“ 

међуОдељењска 

такмичења ученика 

млађих разреда 

Учитељи Играње утакмица и 

других игара 

Април, Мај 

Посета Хиподрому 

Шабац 

Наставник 

физичког  

Посета Мај 

Бесплатна обука 

непливача 

Задужени 

наставник 

Обука Мај 

Јун 

Спортска такмичења Наставници 

физичког 

такмичење По календару 

Министарства 

просвете 

Израда паноа о 

појединим 

спортовима 

Наставник 

физичког 

Цртање, лепљење 

фотографија 

Током године 

 

 

8.2а План и програм Недеље школског спорта 

 

Садржај  

активности 

Носиоци 

активности 

Начин  

реализације 

Време  

реализације 

 

- Турнир у малом 

фудбалу за ученике 

старијих разреда 

 

- Турнир у одбојци 

за ученике старијих 

разреда 

 

- Такмичење 

„Између две ватре“ 

за ученике млађих 

разреда 

 

- Израда паноа и 

материјала за сајт 

школе о одржаним 

такмичењима и 

победницима 
 

 

Стручно веће 

наставника 

физичког васпитања 

 

 

-II- 

 

 

 

Учитељи 

 

 

 

 

Тим и особа 

задужена за 

уређење сајта 

 

Међуодељењска  

такмичења 

 

 

 

-II- 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

Израда 

 

24. – 27. X 2017. 

 

 

 

 

-II- 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

-II- 
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- Турнир у малом 

фудбалу за ученике 

старијих разреда 

 

 
 

-Утакмица – 

победници турнира 

у малом фудбалу 

против наставника  

 
 

 

-„Игре без граница“ 

 

 

 
 

- Израда паноа и 

материјала за сајт 

школе о одржаним 

такмичењима, 

играма 
 

 

Стручно веће 

наставника 

физичког васпитања 

 
 

 

 

-II- 

 

 

 
 

 

Учитељи 

 
 

 
 

 

Тим и особа 

задужена за 

уређење сајта 

 

Међуодељењска  

такмичења 

 

 
 

 

Фер-плеј  

Такмичење 

 

 

 

Међуодељењска 

такмичења ученика 

млађих разреда у 

разним 

дисциплинама, 

активности 
 

 

Израда 

 

14. – 18. V 2018. 

 
 

 
 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

-II- 

 

 

 

8.2б Покренимо нашу децу 

 

 

Садржај активности 

 

Начин реализације 

 

Носиоци 

активности 

 

Време реализације 

Вежбе – први модел 

*весела столица 

*разиграна палица 

*причам ти причу 

*здрава стопалца 

- помоћу палица, 

столица, малих лоптица 

и палица, флашица 

- ученици и 

одељењски 

старешина 

-сваког радног дана 

(15 минута на 

првом или 

последњем часу) 

 

8.2ц Програм Дечије недеље 

 

1. ДАН: „Улепшајмо школско двориште“- цртамо кредама 

2. ДАН: „Ми на другаријади“ – заједно уређујемо пано 

3. ДАН: Позоришна представа 

4. ДАН: Спортске активности 

5. ДАН: „Дан дека и бака“ - сусрети 
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8.3 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и план превенције 

других облика ризичног понашања 

 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

Израда и усвајање 

програма рада 

Упознавање ОС 

првог и петог 

разреда са 

поступцима и 

процедурама у 

ситуацијама насиља 

(изводи из 

Протокола) 

ТИМ Писање 

Подела штампаног 

материјала 

Септембар 

Упознавање 

ученика и родитеља 

са правилима 

понашања и 

васпитно-

дисциплинским 

мерама 

Учитељи и ОС Читање и дискусија Септембар 

 Упознавање 

родитеља са 

корацима који се 

предузимају у 

ситуацијама насиља 

Учитељи и ОС Подела штампаног 

материјала 

Септембар 

Истицање на 

видним местима у 

школи ко су 

чланови тима и која 

су им задужења 

Тим  Постављање списка  Септембар  

Доношење правила 

понашања на нивоу 

одељења „возић 

правила“ (5-8) 

ОС Предлагање, 

усвајање и цртање 

Септембар 

„Чеп за хендикеп“- 

прикупљање 

пластичних чепова 

за куповину 

инвалидских 

колица 

Чланови 

ВТШБН 

Прикупљање Септембар  

„Ти си фаца ове 

године“ – подела 

беџева ученицима 

1-4 разреда 

Тим и учитељи Записивање, подела 

и израда паноа 

На крају сваког 

месеца 

Безбедност у 

саобраћају (5) 

МУП Предавање  Октобар 

Упознавање са 

правима детета 

поводом Дечије 

недеље (4) 

Учитељи Представљање на 

приредби 

Октобар 
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Трговина људима 

(7-8) 

Волонтери 

Црвеног крста 

Презентација Октобар 

Израда паноа 

посвећеног заштити 

деце од насиља 

Вршњачки тим Пано Октобар 

„Извини“ 

радионица за 

ученике 5. разреда 

ОС Радионица Октобар 

Врсте и превенција 

насиља 

ОС 5. разреда Радионица Новембар 

Наступ Форум-

театра за ученике 5. 

разреда 

Форум театар Представа Новембар 

Обележавање дана 

толеранције (5-8. 

разред) 

Наставник 

физичког 

Фер-плеј турнири Новембар 

„Кликни безбедно“- 

(6) 

Безбедно 

коришћење 

facebook-а 

„Ја имам таленат (5-

8) 

Наставник 

информатике 

 

Вршњачки тим 

Предавање и подела 

флајера ученицима 

6. 7. и 8. разреда 

 

Приредба 

Децембар 

 

„Како се шире 

гласине“ 

Изложба ликовних 

рдова (1-8) на тему 

ненасиља 

ОС Радионица 

 

Изложба 

Децембар 

 

Јануар 

Испитивање 

учесталости 

појединих облика 

насиља 

Тим Извештај Фебруар 

Обележавање дана 

заљубљених (5-8) 

Нај друг-другарица 

(4) 

Тим и ВТ ШБН 

 

Наставник 

ликовног – 

учитељи 

Такмичење у плесу 

 

Цретеж 

Фебруар 

Пажљиво са речима 

Представа форум 

театра млађих 

разреда за ученике 

издвојених 

одељења (2-4) 

ОС 

 

Форум театар 

радионица 

 

представа 

Март 

Помозимо другу-

хумнитарна акција 

ВТ (1-8) 

„Помозите шта  да 

радим другови ме 

одбацују (7) 

 

Плесом против 

насиља (5-8) 

Тим и ВТ 

 

 

Педагог 

 

 

 

Стручни 

сарадници и 

Скупљање 

 

 

радионица 

 

 

 

приредба 

 

Април 
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наставник 

физичког 

васпитања 

 

Фер-плеј турнир (5-

8) 

 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Спортска 

такмичења 

Мај 

Семинар „Насиље у 

школи-примети и 

пријави“ 

Директор 

Реализатори 

семинара  

Увид у 

документацију 

У току другог 

полугодишта  

Обележавање 

Међународног дана 

деце, жртава 

насиља 

ВТ Израда 

паноа,радионица  

Јун  

Обавештавање 

родитеља путем 

флајера о 

активностима 

реализованим у 

оквиру ШБН 

Тим Подела флајера На крајз првог 

полугодишта 

На крају школске 

године 

Процењивање 

ефеката предузетих 

мера (увид у 

записнике 

одељењских већа, 

евиденције насиља, 

предузете васпитно-

дисциплинске мере) 

 

Укључивање 

спољашње 

заштитне мреже код 

тежих повреда 

понашања 

 

Израда извештаја о 

реализованим 

активностима 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор и тим  

 

 

 

 

Тим 

Увид у записник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештавање и 

интервенција 

 

 

 

Писање извештаја 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Јануар, јун 

 

 

 План превенције других облика ризичног понашања 
 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

Предавање о 

наркоманији 

Дом здравља Предавање Новембар 

Предавање о 

штетности употребе 

дувана, пасивног 

пушења и употребе 

алкохола 4-8 разреда 

Дом здравља Предавање Март 

Приказ филма о 

штетности алкохола 

и дувана 

Дом здравља  Приказивање филма Април 
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8.4 План социјалне заштите 
 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

Шта значи бити 

добар друг? 

Помажем болесном 

другу или другарици 

учитељи Разговор 

Радионица 

Септембар 

Праћење адаптације 

на школску средину 

ученика 1. и 5. 

разреда 

Стручни 

сарадници  

Учитељи  

Одељ. стареш. 

Посета часовима и 

разговор 

Септембар 

Октобар 

Информисање 

родитеља и ученика 

о законским 

правима и обавезама 

Секретар 

Одељењске 

старешине 

Разговор Октобар 

Упознавање ученика 

и родитеља са 

Правилником о 

безбедности 

Одељењске 

старешине 

Разговор Септембар 

Октобар 

Анкетирање узорка 

ученика (од 3-8 

разред) о 

безбедности у 

школи и 

предузимање мера у 

складу са добијеним 

резултатима 

Тим за 

превенцију 

насиља 

Анкета Децембар 

У оквиру сарадње са 

Црвеним крстом 

орган. хум. акција 

Вршњачки тим Разговор 

Прикупљање 

Април 

Вршњачко учење 

„Друг-другу“ 

Одељењске 

старешине 

Рад у пару Током године 

Укључивање деце са 

посебним 

потребгама у 

школске приредбе 

Одељењске 

старешине 

Реализација 

приредби 

Током године 

Упознавање Буквара 

дечијих права 

Учитељи Радионица Октобар 

Организовање фер-

плеј турнира 

Наставници 

физичког 

Турнир  Током године 

Промоција хуманих 

вредности 

Волонтери 

Црвеног крста 

Радионице Током године 

„Помозите шта да 

радим другови ме 

одбацују 

Трговина белим 

робљем 

Педгог 

 

 

Стручњак ЦСР 

Радионица 

 

 

Предавање 

Април 

 

 

Мај 

Недеља 

солидарности, 

акција „Друг другу“ 

Волонтери ЦК хуманитарна акција током године 
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8.5 План заштите животне средине 
 

Садржај 

активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације  Време реализације 

Израда кућица за 

птице – помоћ 

птицма (6) 

Наставник 

техничког и 

информатичког 

образовања 

Групни рад ученика  Током године 

Акција сакупљања 

секундарних 

сировина (на нивоу 

одељења, разреда, 

школе) (5-8) 

Наставник 

руководилац 

секције „Ја еко 

ђак“ 

Сакупљање Током године 

Неговање биљака у 

саксији у својој 

учионици (1-4) 

Редари 

 

Заливање 

Неговање 

Пелцовање 

Током године 

Засадимо дрво, 

улепшајмо школско 

двориште 

Европски дан без 

аутомобила 

учитељи Излет Септембар 

Обележавање дана 

планете Земље 

(22.04)  (5-8) 

Наставник 

биологије, 

хемније, 

техничког и 

информатичког, 

ликовног, 

учитељи 

Изложбени штанд 

рециклираног 

материјала, подела 

флајера, уређење 

цветних леја у 

школском дворишту 

Април 

Значај органске 

хране  

(1.-8.) 

Учитељи и 

наставници 

биологије  

Презентација  Мај  

Обележавање Дана 

заштите животне 

средине (5. јун) (1-8) 

Наставник 

биологије, 

информатике, 

учитељ 

Радиониц 1-4 разред 

Презентација 

„Еколошка бајка“ 5-

8 разред 

Јун 

 

8.6 Програм професионалне оријентације 
 

Садржај активности 
Носиоци 

активности 
Начин реализације 

Време 

реализације 

Разговори о занимањима  

родитеља  
Учитељи 

Разговор 

 
Током школске 

године 

Стицање знања о занимањима 

људи и формирање нових 

појмова (II разред) 

Учитељи 

 

Разговор 

 

Током школске 

године 

Посета пошти, продавници, 

пијаци, библиотеци, музеју  

(III разред) 

Учитељи 

 

Разговор 

Дискусија 

 

Током школске 

године 

Разговор са ученицима о 

радним навикама (I-IV) 

Учитељи 

 
Разговор 

 

Током школске 

године 

Упознавање ученика са Предметни Радионица Током школске 
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занимањима у оквиру садржаја 

наставних предмета (V) 

наставници 

 

године 

План рада-распоред времена 

(режим дана) (Vразред) 

Педагог 

 

Разговор 

 
Октобар 

Посета фабрици „Ђорђо С“ (VI 

разред) 

Одељењске 

старешине 
Посета Октобар 

Мој избор занимања и зашто 

(Vразред) 

Психолог 

 
Анкета Децембар 

Омиљена и неомиљена 

занимања (VII разред) 

Стручни 

сарадници и 

Ученички 

парламент 

Анкета Децембар 

Испитивање професионалних 

интересовања (VIII разред) 

 

Стручни 

сарадници 

Анкета Април 

Тест професионалних 

опредељења (VIII разред) 
Психолог Тест Април-мај 

Сајам образовања   

(VIII разред) 

Директор, Тим, 

ПО 
Презентација Мај 

Наступ Форум-театра у циљу 

превазилажења стереотипа о 

занимањима (VII разред) 

Форум театар Наступ Април 

Радионице из пројекта 

Професионална оријентација на 

преласку из основне у средњу 

школу (VII разред) 

 

Одељењске 

старешине 
Радионица Новембар 

Представљање програма  и 

портфолија за ученике и 

договарање о начину рада 

Одељењске 

старешине 
Радионица Новембар 

У свету вештина и способности ТИМ Радионица Фебруар 

Израда услуге у ПО 
Наставник 

ликовне културе 
Писање Фебруар 

У свету вредности, 

самоспознаја ауторитет 
ТИМ и учитељи 

Цртање рада на 

материјалу 
Април 

Маскембал 
Одељењски 

старешина 
Представа Фебруар 

У очима других  ТИМ Радионица 
Током школске 

године 

ТИМ и ПО састанци 
Наставник 

српског језика 
Разговор 

Током школске 

године 

Мој тип учења 
Наставник 

ликовног 
Радионица Март 

Ја за десет година 
Одељењске 

старешине 
Цртање Март 

За родитеље и децу –моја 

очекивања 

Одељењске 

старешине 

Родитељски 

састанак 
Март 

Слика савременог света Наставник Power Point Март 
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информатике 

Прикупљање и начин обраде 

информација о школама и 

занимањима 

Наставник 

информатике 
Презентација Март 

Повезивање области рада са 

занимањима 

Одељењске 

старешине 
Презентација Март 

Путеви образовања и каријере 
Наставник 

информатике 
Радионица Март 

Примрема за итнтервју 
Наставник 

српског језика 

Претраживање на 

интернету 
Март 

Спровођење интервјуа 
Одељењске 

старешине 
Постер презентација Април 

Припрема сусрета са 

експертима у нашој школи –

експерти у нашој школи 

Одељењске 

старешине 
Интервју Април 

Осврт на резултате 

информисања 

 

Одељењске 

старешине 
Радионица Мај 

Посета средњој школи- 

предузећу (симулација) 

Одељењске 

старешине 
Радионица Новембар 

VIII разред (Дан дечака- 

девојчица) 

Одељењске 

старешине 
Радионица Децембар 

Представљање програма и 

портфолија за ученике у свету 

интересовања 

Одељењске 

старешине 
Радионица  

У свету врлина и вредности 

самоспознаја- То сам ја 

Одељењске 

старешине 
Радионица  

Образовни профили у средњој 

школи 

Одељењске 

старешине 
Радионица Фебруар 

Каква / какав сам на први 

поглед 

Наставник 

српског језика 
Игра улога Март 

Моја очекивања 
Наставник 

ликовне културе 
Колаж Март 

Мрежа средњих школа 
Одељењски 

старешина 
Радионица Март 

Захтеви занимања- способности 

и контраиндикације 

Одељењски 

старешина 
Радионица Март 

Сазнајем са интернета куда 

после ОШ ; Путеви образовања 

и каријере 

Наставник 

информатике 

Претраживање и 

нтернета 
Март 

Припрема и спровођење 

интервјуа 

Наставник 

српског језика 
Симулација Април 

Критеријум за избор школе 
Одељењски 

старешина 
Радионица Април 

Припрема за реалне сусрете; 

Осваријем учење путем 

реалних сусрета 

Одељењски 

старешина 
Радионица Мај 

Обука за конкурисање Наставник Рад на тексту Мај 
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српског језика 

Моја одлука о занимању 
Одељењски 

старешина 
Радионица Мај 

Опис занимања уз помоћ мапе 

ума на родитељском састанку 

ТИМ и 

Одељењски 

старешина 

Родитељски 

састанак 
Април 

Дан девојчица- дечака 

ТИМ и 

Одељењски 

старешина 

Посете Април-мај 

Посете установи предузећу 

(VIII разред) 

ТИМ и 

Одељењски 

старешина 

Посете Април-мај 

Пратим те на пракси 

 (VIII разред) 

Стручни 

сарадници 
Испробавање праксе 

Током школске 

године 

Сарадња са другим ментор 

школама 
ТИМ Посете 

Током школске 

године 
 

8.7 План здравствене заштите 
 

Садржај активности Носиоци активности Начин реализације Време реализације 

Одржавање личне и 

опште хигијене   

(I-IV разред) 

Учитељ и Одељењски 

старешина 
Разговор  Септембар 

Правилно држање 

тела (III-VIII разред) 

Наставник физичког, 

Учитељ, Одељењски 

старешина 

Демонстрација Октобар 

Пушење и 

алкохолизам  

(V-VI разред) 

Лекар Вежбе Новембар 

Правилна исхрана- 

основ човековог 

здравља  

(I-VIII разред) 

Лекар, Родитељи, 

Учитељ, Одељењски 

старешина 

Трибина Октобар 

Болести зависности 

сида и наркоманија 

(VII- VIII разред) 

Лекар, Управа школе Трибина Децембар 

Однос према 

болестима и лековима  

(VII- VIII разред) 

Лекар, Управа школе Предавање Март 

Заразне и полно 

преносиве болести  

(VII- VIII разред) 

Гинеколог, Управа 

школе 
Предавање Мај 

Деформитети- врсте и 

учесталост 

(I-VIII разред) 

Педијатар, Родитељи, 

Учитељ, Одељењски 

старешина 

Предавање Октобар 

Систематски прегледи 

(I,III, V ,VIIразред) 

Дом здравља, Управа 

школе 
Прегледи Април 

Ментално здравље Сручњак-Центар за Разговор Током школске 
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младих – губитак 

члана породице 

 (IV-V разред) 

социјални рад године 

Безбедно дружење са 

куцама и мацама 

Учитељ, Наставник 

биологије 
Презентација Мај 

7. април Светски дан 

здравља 
Наставник биологије Израда паноа Април 

 

8.8 Сарадња са породицом 
 

Садржај – 

активности 
Носиоци активности Начин реализације Време реализације 

Родитељски састанци 

(I-VIII  разредa) 

Учитељи, Одељењске 

старешине 
Информисање 

Током школске 

године 

Индивидуални 

контакти (I-VIII  

разредa) 

Учитељи, Одељењске 

старешине 
Разговор 

Током школске 

године 

Здрав. стање ученика 

после обављених сис. 

прегледа (I, III, V, VIII 

раз.) 

 

Педијатар 

 

Информисање 

 

 

Новембар 

 

 

Здрава исхрана-

штетност брзе хране 

Редован сан, физичка 

активност (I-VIII  

разредa) 

Нутрициониста 

Педијатар 
Трибина Октобар 

Безбедност интернета 

(VI разред) 

Наставник 

информатике 
Трибина Март 

Наркоманија и сида 

(VII-VIII  разред) 
Лекар, Полиција Предавање Децембар 

Трговина људима (VIII 

разред) 

Волонтери Црвеног 

Крста 
Предавање Октобар 

Укључивање родитеља 

у 

реализовање 

активности програма 

Родитељи, зазличита 

занимања 
Предавање Април, мај 

Значај комуникације 

између родитеља, деце 

и наставника 

Психолог С.Алексић Предавање Децембар 

Стилови у 

родитељству и 

развијање радних 

навика 

Стручни сарадници Радионица Октобар 

Дан бака и дека (I-IV 

разредa) 
Учитељи, ученици 

Излагање, разговор, 

приредба 
Октобар 
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9. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Институције са 

којима се сарађује 

Садржај сарадње  Облик сарадње Време 

реализације 

Реализатори 

1. Здравствени 

центар 

 Превентивне 

активности 

Предавања 

Систематски 

прегледи 

Током шк. године Здравствени 

радници 

2. Центар за 

социјални рад 

Упознавање са 

поремећеним 

породичним 

односима 

појединих 

ученика, помоћ 

социјално 

угроженим 

породицама 

Разговори, посета 

школи, праћење 

Током шк. године Стручни 

сарадници центра 

и 

ППС,наставници, 

родитељи 

3. Градска 

библиотека 

Набавка књига, 

учлањ. основаца, 

стручно 

усавршавање (за 

иблиотекаре и 

школа), 

књижевни 

сусрети, 

обележавање 

значајних датума 

везаних за књиге, 

такмичење 

рецитатора, 

организовање 

радионица 

(илустровање 

књига, прављење 

стрипа), 

презентовање 

примера добре 

праксе-

амбијентална 

настава, школа 

глуме и 

фолклорна 

секција, наступ 

форум-театра 

Посете 

Разговори 

Представа, 

изложба 

Наступи 

Радионица 

Предавање, 

семинар,  

Пројектна 

настава, квиз, 

Пробе 

 

Током шк. године Библиотекар, 

наставници 

српског језика, 

учитељи, 

наставници 

ликовне културе,  

обучени 

едукатори, 

учитељи, 

наставници, 

представици 

КУД, учитељи и 

наставници 

задужени за рад 

форум-театра 

4. Школска 

управа 

Дописи, посете 

просветних 

саветника, 

анализе и 

извештаји 

Састанци  

Посете 

Током шк. године ШУ, школа, 

директор школе, 

ППС 

5. Црвени крст Хуманитарне 

акције  

Предавања 

Помоћ 

Акција 

Предавања 

Подела пакета 

Током шк. године Активности 

Црвеног крста 
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материјално 

угрожени 

ученицима 

6. Средње школе Презентације 

образовних 

профила  

Предавања 2. полугодиште Професори 

средње школе, 

ППС школе 

7. Просветна 

инспекција 

Увид у 

законитости рада 

школе 

Посете 

Састанци 

Током шк. године  Службеници 

Полицијске 

управе, инспектор 

ПУ 

8. Полицијска 

управа 

Предавање о 

вршњачком 

насиљу  

Превентвине 

активности  

Разговори 

Сарадње 

1. полугодиште 

Током шк. године 

 

 

9. СО 

Владимирци 

 

Пријем носилаца 

Вукове дипломе 

Посете Јун ОС и председник 

10. Регионални 

центар за таленте 

Лозница 

Тестирање 

талената, 

идентификовање 

и евиденција 

Такмичења Током шк. године Регионални 

центар, 

наставници, 

педагог и 

психолог 

11. Медији (радио 

Владимирци, Глас 

Шабац, ТВ АС) 

Промоција 

значајних догађаја 

у школи  

Гостовања 

Чланци за штампу 

Током шк. године Директор, 

наставници 

12. Дом културе Пројекција 

филмова 

Извођење 

позоришних 

представа  

Посета Током шк. године  Одељењске 

старешине, 

запослени у Дому 

културе, актери 

представа 

13. Дечији вртић  Упознавање са 

карактеристикама 

деце која похађају 

предшколски 

програм 

Сарадња 

Посете 

предшколске 

групе школи 

Посета учитеља и 

стручних 

сарадника у 

вртићу 

2. полугодиште Стручни 

сарадници вртића 

и стручни 

сарадници школе 

14. Месна 

заједница 

Обележавање 

значајних датума  

Посете 

Приредбе 

Током шк. године Стручна већа, 

секција, хор 

15. Регионални 

центар за стручно 

усавршавање 

Шабац 

Акредитовани 

семинари, 

стручни скупови 

Обуке 

Састанци 

Током шк. године Регионални 

центар за стручно 

усавршавање и 

школа  
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10.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 Школски маркетинг има подстицајну вредност за ученике и наставнике који раде у 

школи. Објављивање успеха ученика и наставника има мотивациону и подстицајну вредност за 

даљи рад и успешнх ученика и наставника, као и оних који би тек желели да се афирмишу у 

свом раду, што значајно доприноси унапређењу образовно-васпитног рада у школи. 

 

Интерни маркетинг 

 

У школској 2018/2019. години школа ће приказати своју делатност след. активностима: 

• Смотром ученичког стваралаштва 

• Програмом поводом обележавања Светог Саве 

• Изложбама ученичких ликовних и литерарних радова, у учионицама и холу школе 

• Истицањем успеха и дисциплине ученика на крају класификационог периода и 

истицањем резултата такмичења ученика. 

 

 

Екстерни маркетинг 

 

Информације и приказивање делатности школе реализоваће се: 

• У средствима јавног информисања-емисијама локалних и регионалних ТВ станица 

• интернет презентацијом школе. 
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11. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

11.1 План активности из ШРП-а 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ПЛАНИРАН

И ЗАДАЦИ 

ИЗ ШРП-а 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Настава и 

учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапредити 

наставу 

применом 

знања 

стечених у 

огледу – 

Дигитална 

ризница – 

Развионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваки наставник 

реализује 2 часа 

Пројектне наставе 

Сваки наставник 

учествује у 

припреми и 

реализацији 4 

тематска дана 

Обука 5 наставника 

за примену прези-

презентација и 

Kahoot квиза 

Одабрати наставне 

садржаје, 

припремити и 

размењивати 

припремљени 

материјал за прези-

презентације и 

Kahoot квиз на 

нивоу стручног 

већа 

Сваки наставник 

води педагошку 

документацију и 

евиденцију о 

постигнућима 

ученика, 

мишљењем о 

њиховом 

ангажовању на часу 

и препорукама за 

даље напредовање 

узимајући у обзир 

оствареност 

образовних 

стандарда на три 

нивоа 

Израда плана 

посете часовима 

код најмање 50% 

наставника на 

којима се 

примењују 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Задужени 

наставници 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

До краја школске 

године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 
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Образовна 

постигнућа 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагодити 

рад на часу 

индивидуални

м 

карактеристик

ама ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повећати 

просечне 

оцене по 

одељењима и 

на нивоу целе 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иновације 

Анализирати, 

дискутовати, јавно 

промовисати и 

презентовати 

примере добре 

праксе на стручним 

и наставничким 

већима 

 

 

 

 

Припрема 

наставних листића 

на три нивоа 

тежине 

Прилагођавање 

метода, наставних 

средстава и 

дидактичког 

материјала 

ученицима 

Израда и примена 

ИОП-а 

 

Анализа 

претходних 

постигнућа и 

доношење мера за 

наредни период 

Повећање 

мотивације ученика 

Планирање и 

доследно 

одржавање додатне 

и допунске наставе 

Прилагођавање 

планова и садржаја 

додатне и допунске 

наставе ради 

постизања бољих 

постигнућа 

 

На нивоу стручних 

већа анализирати 

постигнућа на 

завршном испиту 

На основу анализе 

израдити план рада 

који ће бити 

усмерен на 

отклањање 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

 

Предметни 

наставници, 

директор, 

стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучени 

наставници 

 

 

Предметни 

наставници и 

стручни тим за 

ИО 

 

 

 

Тим за ИО 

 

 

Наставници, 

директор и тим 

за праћење шк. 

постигнућа 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

Наставници 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

Током школске 

године 

 

 

 

Током школске 

године 
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Подршка 

ученицима 

(ваннаставне 

активности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапредити 

све стандарде 

успеха на 

завршном 

испиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укључити 

ученике у 

израду плана 

ваннаставних 

активности 

недостатака на 

завршном испиту 

Израдити план 

припремне наставе 

Планирати већи 

број задатака са 

средњег и 

напредног нивоа за 

часове припремне 

наставе 

Организовати два  

пробна тестирања у 

реалним условима 

одвијања 

 

Анкетирање 

ученика и партнера 

школе у циљу 

давања предлога 

ваннаставних 

активности 

Анализирање 

предлога ученика и 

партнера школе 

Имплементација 

плана ваннаставних 

активности у 

Годишњи план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

директор, 

помоћник, тим 

за праћење шк. 

постигнућа 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

Тим за 

спровођење 

пробног 

завршног 

 

 

 

Стручни 

сарадници и 

одељенски 

старешина 

 

 

 

Помоћник 

директора и 

стручни 

сарадници 

 

Тим за израду 

годишњег плана 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Септембар 
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АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ 

Циљеви Активности Носиоци активности 
Временска 

димензија 
Начин праћења 

Очекивани 

резултати 

- у школи постоји 

добра сарадња на 

свим нивоима 

 

 

програмом рада Ученичког 

парламента планирати 

тромесечне састанке са 

председницима стручних 

већа 

 

-анкетирање родитеља у 

циљу испитивања 

задовољства сарадњом са 

школом, као и давања 

предлога за побољшање 

сарадње 

 

-укључивање родитеља  у 

организовање Сајма здраве 

исхране 

 

-укључивање родитеља у 

реализацију пројектне 

наставе 

 

-учешће родитеља у фер 

плеј спортском турниру 

(родитељи као чланови 

мешовитих екипа) 

 

-информисање родитеља о 

-наставник задужен за 

Ученички парламент 

- представници 

Ученичког 

парламента 

-председници 

стручних већа 

 

-одељенске старешине 

 

 

 

 

 

 

 

-одељенске 

старешине, учитељи 

 

 

 

 

 

-предметни 

наставници 

-учитељи 

 

-након сваког 

класификационог 

периода 

 

 

 

 

 

-у току школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

-током Дечије недеље 

увид у документацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

-увид у документацију 

 

 

-Ученички 

парламент има 

подршку за свој 

рад, наставно 

особље разматра и 

прихвата 

иницијативе 

ученика 
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постојању школског сајта 

 

-информисање родитеља о 

активностима у школи 

путем флајера 

 

-организовање еко-акције на 

нивоу општине 

-организовање спортског 

полигона  

-представљање одељенских 

заједница 5-их разреда 

 

-одељенске 

старешине, 

наставници физичког 

васпитања 

 

 

-одељенске старешине  

 

 

 

 

-одељенске 

старешине,стручни 

сарадници 

 

 

 

-наставници биологије 

 

-наставници физичког 

васпитања 

 

-ОС 5.разреда 

 

 

Резултати 

ученика и 

наставника се 

подржавају и 

промовишу 

-сви ученици школе се 

редовно информишу о 

учешћу и пласману ученика 

на свим нивоима такмичења 

путем књиге обаештења;  

-помоћник директора, 

предметни 

наставници, дежурни 

ученици; 

 

на почетку школске 

године 

 

 

 

-увид у документаију 

 

 

 

 

-ученици 

упoзнати са 

резултатима са 

такмичења и 

мотивисани за 
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-у школи постоји интерни 

систем награђивања са 

којим су упознати сви 

актери ов процеса и који се 

доследно примењује;  

-у сарадњи са Шабачко-

Ваљевском Епархијом 

одабир ученика за 

седмодневни боравак у 

Сокограду 

-награђивање ученика који 

су постигли најбоље 

резултате у успеху и другим 

активностима једнодневном 

екскурзијом 

-укључивање ученика са 

сметњама у развоју у 

школске приредбе и 

промовисање њихових 

радова на паноима, 

изложбама и сл.   

 

 

 

 

 

-директор, одељењски 

старешина 

 

 

 

 

-вероучитељи 

 

 

 

 

 

-стручни сарадници, 

предметни 

наставници, 

одељењске старешине 

 

 

 

 

 

Наставници учитељи 

 

 

-у току школске 

године 

 

 

 

 

-током школске 

године 

 

-фотографије, 

извештаји 

 

 

 

 

-фотографије 

учешће на истим 

 

 

 

 

 

-сви учесници ОВ 

процеса упознати 

са интерним 

системом 

награђивања, 

мотивисани за 

учешће на истим 

 

 

 

-преношење 

позитивних 

искустава ученика 

са екскурзије 

 

 

-ученици са 

сметњама у 

развоју, у складу 

са својим 

могућностима, 

равноправно 

укључени у 

активности 
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школе, сваки 

ученик 

равноправно и без 

дискиминације 

учествује у 

школским 

манифестацијам 

Школски 

амбијент је 

пријатан за све 

Најбољи ученички радови 

се излажу сваке две недеље  

у ходнику школе 

 

Постављање јасног и 

видљивог натписа за 

простор намењен за 

разговоре са родитељима и 

ученицима 

 

Избор најлепше уређене 

учионице  

 

Наставник ликовног 

васпитања 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

учитељи 

Током године 

 

 

 

 

 

 

На почетку године 

 

 

 

 

Два пута у току 

школске године 

фотографије 

 

Школски 

амбијент је 

пријатан за све 

У школи су 

регулисани 

међуљудски 

односи 

-Наступ форум театра 

млађих разреда  „Није 

тешко рећи извини и хвала“ 

-доследно примењивање 

мера санкције за 

дискриминаторско 

понашање 

 

-пружање подршке 

Учитељ задужен за 

форум театра 

 

 

 

 

ОС 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Фотографије 

 

 

 

Увид у документацију 

У школи се 

поштују правила 

понашања, а у 

личним 

обраћањима 

постоји узајамно 

поштовање и 

уважавање 
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новопридошлим  

наставницима и ученицима, 

упознавање за правилима 

понашања у школи, 

пружање помоћу у 

сналажењу у школи 

 

 

 

  

 

 

-наставници 

-стручни сарадници  

-дежурни ученици 

 

 

Током године 

Школа је безбедна 

средина за све 

-нови наставници упознати 

са Протоколом о заштити 

деце-ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

Родитељи упознати са 

Протоколом о заштити 

деце-ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

-чланови Тима за заштиту 

од насиља, злостављања и 

занемаривања истакнути на 

огласним таблама школе 

- истакнута правила 

понашања  

 

Директор  

Стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

На почетку школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку школске 

године 

 

 

 

 

 

На почетку школске 

године 

 

 

Увид у документацију 

 У школи јасно 

изражен 

негативан став 

према насиљу, сви 

упознати са 

Протоколом о 

заштити деце-

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривањ 
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-путем плаката 

промовисање  ненасилног 

понашања 

 

-редовно пријављивање и 

вођење документације о 

насилном понашању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТ 

 

 

 

 

ОС 

Стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 Време Носилац посла 

Да би се имао увид у целокупни образовно-васпитник процес у школи (како наставни тако 

и ваннаставни) остваривање Плана пратиће се: 

Самоконтролом обављања програмских задатака свих 

запослених у школи 

Током године Сви запослени 

Увидом задужених наставника, психолога, педагога и 

директора у педагошку документацију и рад натавника 

и стручних сарадника (с тим у вези наставници су 

обавезни да поред годишњих и месечних планова 

имају и писане припреме за час) 

Током године Директор, 

психолог, 

педагог 

Анализом реализације садржаја програма на нивоу 

стручних органа школе (Одељењских већа и Стручних 

актива) 

Током године Директор 

ПП служба 

Анализом реализације на нивоу Наставничког већа Током године Директор, СА, 

ОВ, ПП служба 

Анализом реализације садржаја рада ученичких 

организација на нивоу Наставничког већа 

Јануар-фебруар Директор, ПП 

служба, 

ученичка 

организација 

(координатор) 

Годишњим Извештајем о раду школе и усвајањем на 

седници Наставничког већа и Школског одбора 

септембар Директор, ПП 

служба, 

Школски одбор 

Увидом у реализацију плана и програма рада и оценом 

рада од стране надзорника Министарства просвете 

Републике Србије 

Током године Надзорник 

Министарства 

просвете 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА                                         ДИРЕКТОР 

____________________________________                              ____________________ 

                  (Младен Јовичић)                                                           (Вера Глишић) 
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13. ПРИЛОГ (распоред часова, глобални планови и списак уџбеника од првог до осмог разреда) 
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Списак уџбеника и приручника 

 

Наставничко веће школе на својој седници одржаној хх хх 2018. године, а на предлог 

Стручних већа, донело је одлуку и утврдило следеће уџбенике и приручнике: 

 

Табеларни преглед уџбеника који се користе у настави у школској 2018/2019. години по 

разредима 

разред предмет уџбеник аутор издавачка 

кућа 

П 

Р 

В 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Свет око нас 

 

 

 

 

Православни 

катихизис 

 

Буквар за 1. разред 

 

 

Читанка за 1. 

разред 

 

 

 

Smart junior 1 

енглески језик за 1. 

разред 

 

 

Ликовна култура 1 

уџбеник за 1. 

разред 

 

Музичка култура 1 

уџбеник за 1. 

разред 

 

Математика 1, 

уџбеник из 4 дела 

за 1. разред 

 

 

Свет око нас 1 за 1. 

разред 

 

 

 

Православни 

катихизис за 1. 

разред 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

 

Наташа Станковић-

Шошо, Маја Костић 

 

 

H. Q. Mitchell 

 

 

 

 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

 

 

Драгана 

Михајловић-Бокан, 

Марина Ињац 

 

Ива Иванчевић-

Илић, Сенка 

Тахировић 

 

 

 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков-

Симић 

 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

Нови логос 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

''ЈП'' Завод за 

уџбенике'' 
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Д 

Р 

У 

Г 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Свет око нас 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

Чувари 

природе 

 

 

Народна 

традиција 

 

Читанка 

 

 

Језичке поуке 

 

 

Smart junior 

Енглески језик за 2. 

разред основне 

школе 

 

 

Математика 2 (2А 

и 2Б) 

 

 

Свет око нас  

(А и Б) 

 

 

 

 

Ликовна култура 2 

 

 

 

 

 

Музичка вртешка 

 

 

 

 

Чувари природе 

 

 

 

Моја кућица моја 

слободица-уџбеник 

 

Марела Манојловић 

и Снежана 

Бабуновић 

Љубица Прћић 

 

 

 

H.Q. Mitchell 

 

 

 

 

 

Светлана 

Јоксимовић 

 

 

 

Марела 

Манојловић, 

Бранкица Вељковић 

 

 

 

Мирјана Сирекар-

Станковић, 

Соња Цветковић 

 

 

 

 

Марела Бузаши-

Марганић, Зорица 

Петровић 

 

 

Луција Рогановић, 

Милева Топаловић 

 

 

Едука 

 

 

Едука 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Т 

Р 

Е 

Ћ 

И 

Српски језик 

 

 

 

 

 

Читанка Водено 

огледало 

 

 

 

Поуке о језику 

Милован 

Цветковић, Сања 

Цветковић Татјана 

Живановић, 

Миодраг Плавшић 

 

Едука 

 

 

 

 

Едука 
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Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Природа и 

друштво 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Музичка 

култура 

 

Чувари 

прирде 

 

 

 

Народна 

традиција 

 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart junior  

Енглески језик за 3. 

разред 

 

 

Уџбеник за 3. 

разред 

 

 

Природа и друштво 

(3А и 3Б)-уџбеник 

са радним 

листовима 

 

 

Ликовна култура - 

Шарени ликовни 

путокази 

 

Mузичка култура за 

3. разред 

 

Чувари природе 3 

 

 

 

 

''Сваки занат је 

златан'' уџбеник 

народне традиције 

 

 

Православни 

катихизис за трећи 

разред  

 

 

 

 

 

  

 

Милован 

Цветковић,Борислав 

Правуновић 

  

 

H. Q. Mitchell 

 

 

 

 

Софија Зарупски,  

Бошко Влаховић 

 

 

Вера Матановић, 

Бошко Влаховић, 

Светлана 

Јоксимовић и 

милунка Ђорђевић 

 

 

Марча Бузаши-

Марганић,  

Стеанија Кеча 

 

Мр Нада Ивановић 

 

 

Вера Матановић, 

Бранислав Станец, 

Вера Ђорђевић 

 

 

Слађана 

Миловановић 

 

 

 

 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

ЈП '' Завод за 

уџбенике'' 
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Ч 

Е 

Т 

В 

Р 

Т 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Природа и 

друштво 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

Чувари 

природе 

 

 

Народна 

традиција 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

Читанка ''Трешња у 

цвету'' 

 

 

Поуке о језику 

 

 

 

 

 

Smart junior, 

енглески језик за 4. 

разред  

 

 

Математика 

уџбеник за 4. 

разред 

 

Природа и 

друштвожуџбеник 

за 4. разред 

 

''Шарени ликовни 

путокази'' уџбеник 

за 4. разред 

 

''У свету мелодија и 

стихова'', музичка 

култура за 4. разред 

 

Чувари природе 

уџбеник за 4. 

разред 

 

Народна традиција 

уџбеник за 4. 

разред 

 

Православни 

катихизис за 4. 

разред основне 

школе 

 

 

 

 

 

 

Др Нада Тодоров, 

Соња Цветковић, 

Миодраг Плавшић 

 

Милован Б. 

Цветковић, др 

Борислав 

Првуловић 

 

 

 

H.Q. Mitchell 

 

 

 

 

Софија Зарупски 

 

 

 

Љиљана Вдовић, 

Бранка Матијевић 

 

 

Марча Бузаши-

Марганић 

 

 

Мирјана Смрекар-

Станковић, 

Милован Б. 

Цветковић 

 

 

Луција Тасић и 

Лидија Виденовић 

 

 

Слађана 

Миловановић 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

 

Едука 

 

 

 

Едука 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 



173 

 

 

 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

 

П 

Е 

Т 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

Историја 

 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Уметност речи, 

читанка за 5. разред 

  

 

Дар речи, 

граматика за 5. 

разред 

 

 

Right on! Енглески 

језик за 5. разред 

 

 

Историја, уџбеник 

са одабраним 

историјским 

изворима за 5. 

разред 

 

 

Географија 5, 

уџбеник за 5. 

разред 

 

 

Биологија 5, за 5. 

разред 

 

 

 

 

 

Математика 5, 

уџбеник за 5. 

разред 

 

Математика 5, 

збирка задатака за 

5. разред 

 

 

Наташа Станковић-

Шошо, Бошко 

Сувајџић 

 

 

Јелена Срдић 

 

 

 

 

Jenny Dooly 

 

 

 

Данијела 

Стефановић, 

Снежана 

Ферјанчић, Зорица 

Недељковић 

 

 

 

 

Винко Ковачевиић,  

Сања Топаловић 

 

 

 

Др Тијана 

Прибићевић, Др 

Томка Миљановић, 

Славица Нинковић, 

Мр Весна 

Миливојевић 

 

Владимир 

Стојановић 

 

 

 

Владимиир 

Нови логос 

 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

Фреска 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

 

''Klett'' 

 

 

 

 

Герундијум 

 

 

 

 

 

 

Математископ 

 

 

 

Математископ 
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Информатика 

и рачунарство 

 

 

 

Техника и 

технологија 

 

 

 

Ликовна  

кутура 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

 

Француски 

језик 

 

 

 

 

 

Информатика и 

рачунарство за 5. 

разред 

 

 

Техника и 

технологија за 5. 

разред 

 

 

Ликовна култура 5, 

уџбеник за 5 разред 

 

 

Музичка култура 5, 

уџбеник за 5 разред 

 

 

Православни 

катихизис за 5 

разред у основним 

школама 

 

Nouveau pixel 1,  

 

 

 

Стојановић, 

Гордана Поповић, 

Никола  Вигњевић 

 

 

Мира Љубичић 

 

 

 

 

Жељко Васић, 

Дијана Каруовић, 

Иван Ђисалов 

 

 

Сања Филиповић 

 

 

 

Александра Пладин, 

Драгана 

Михајловић-Бокан 

 

Еп. Др Игњатије 

Мидић 

 

 

 

Катрин Фарве 

Силви Шмит 

 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

 

''Klett'' 

 

 

 

Нови логос 

 

 

 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

 

 

''Data status'' 

 

Ш 

Е 

С 

Т 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

Читанка 6 

 

 

 

Граматика 6 

 

 

Радна свеска 6 

 

 

 

 

 

To the top 2, 

Наташа Станковић-

Шошо, Бошко 

Сувајџић 

 

Слађана Савовић, 

Јелена Срдић 

 

Наташа Станковић-

Шошо, Бошко 

Сувајџић,  

Слађана Савовић 

 

 

H.Q.Mitchell 

Нови Логос  

 

 

 

Нови Логос 

 

 

Нови Логос  

 

 

 

 

 

''Data status'' 
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језик 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

уџбеник за 6. 

разред 

 

To the top 2, радна 

свеска за 6. разред 

 

 

Ликовна култура за 

6. разред основне 

школе 

 

 

 

Музичка кутија за 

6. разред 

 

 

 

 

 

 

Историја за 6. 

Разред основне 

школе 

 

 

 

Географија 6. 

разред 

 

 

 

Физика за 6. разред 

 

Практикум из 

физике за 6. разред 

 

 

 

Уџбеник за 6. 

разред 

 

 

 

Збирка задатака за 

6. разред 

 

 

 

H.Q. Mitchell 

 

 

 

Сања Филиповић 

 

 

 

 

 

Александра Пладин, 

Драгана 

Михајловић-Бокан 

 

 

 

 

 

Др Раде Михаљчић 

 

 

 

 

 

Милутин Тадић, 

Рада Ситарица 

 

 

 

Мићо М. Митровић  

 

Мићо М. Митровић  

 

 

 

 

Небојша 

Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

 

 

Небојша 

 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

''Кlett'' 

 

 

 

 

 

Нови Логос 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

Сазнање 

 

Сазнање 

 

 

 

 

''Klett'' 

 

 

 

 

''Klett'' 
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Биологија 

 

 

 

   

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

 

 

Француски 

језик 

 

 

 

 

 

 

Биологија за 6. 

разред основне 

школе 

 

Радна свеска за 6. 

разред 

 

 

ТиО уџбеник 

 

ТиО радна свеска 

 

 

Православни 

катихизис за 6. 

разред основне 

школе 

 

 

Pixel 2, уџбеник 

 

Pixel 2,радна свеска 

Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

 

 

 

Др Бригита Петров 

 

 

 

Др Бригита Петров 

 

 

 

Зоран Лапчевић 

 

Зоран Лапчевић 

 

 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

 

 

 

 

S. Schmit, S. Calleh 

 

S. Schmit, S. Calleh 

 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

Едука 

 

Едука 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

''Data status'' 

С 

Е 

Д 

М 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

 

 

Читанка 

 

 

Радна свеска 

 

Граматика 

 

 

 

 

To the top 3-

уџбеник 

 

To the top 3-радна 

свеска 

 

 

Наташа Станковић-

Шошо 

 

Бошко Сувајџић 

 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећеј 

 

 

 

H.Q.Mitchell 

 

 

H.Q.Mitchell 

 

 

 

Нови Логос 

 

 

Нови Логос 

 

Нови Логос 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

 

''Data status'' 
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Ликовна 

култура 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

Ликовна култура за 

7. разред основне 

школе 

 

 

Музичка култура за 

7. разред 

 

 

 

 

Историја за 7. 

разред основне 

школе 

 

 

 

Географија за 7. 

разред основне 

школе 

 

 

 

Уџбеник за 7. 

разред  

 

Збирка и вежбе за 

7. разред основне 

школе 

 

 

Математика за 7. 

разред основне 

школе 

 

 

Збирка задатака за 

7. разред основне 

школе 

 

 

Биологија за 7. 

Разред 

 

 

 

Сања Филиповић 

 

 

 

 

Александра Пладин, 

Драгана 

Михајловић-Бокан 

 

 

 

Александра 

Смирнов-Бркић 

 

 

 

 

Милутин Тадић 

 

 

 

 

 

Мићо М. Митровић 

 

 

Мићо М. Митровић 

 

 

 

 

Војислав. Андрић, 

Ђорђе 

Дугошија,Вера 

Јоцковић, Владимир 

Мићић 

 

Војислав. Андрић, 

Ђорђе 

Дугошија,Вера 

Јоцковић, Владимир 

Мићић 

 

Бригита Петров,  

Смиљка 

Стевановић-

''Klett'' 

 

 

 

 

Нови Логос 

 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

Сазнање 

 

 

Сазнање 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 
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Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

 

 

Француски 

језик 

 

 

 

 

 

Радна свееска за 7. 

разред 

 

 

 

Уџбеник за 7. 

Разред основне 

школе 

 

Збирка задатака из 

хемије са 

лабораторијским 

вежбама за 7. 

разред основне 

школе 

 

 

ТиО уџбеник 

 

 

ТиО радна свеска 

 

 

 

Православни 

катихизис за 7. 

разред основне 

школе 

 

 

Pixel 3,уџбеник  

 

Pixel 3,радна свеска 

 

 

Пиштељи, Катица 

Пауновић 

 

Бригита Петров,  

Смиљка 

Стевановић-

Пиштељи, Катица 

Пауновић 

 

Ивана Вуковић 

Аника Вујић 

 

 

Ивана Вуковић 

Аника Вујић 

 

 

 

 

 

 

др Драган 

Голубовић  

 

 

др Драган 

Голубовић  

 

 

 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

 

 

 

 

Colette Gibe 

 

Colette Gibe, Patricia 

Robert 

 

 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

''Klett''  

 

 

 

''Klett'' 

 

 

 

 

 

 

 

Едука 

 

 

Едука 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

''Data status'' 
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О 

С 

М 

И 

 

Р 

А 

З 

Р 

Е 

Д 

 

Српски језик  

 

 

 

 

  

 

 

Енглески 

језик 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

Читанка 

 

 

Радна свеска 

 

Граматика 

 

 

To the top 4-

уџбеник 

 

To the top 4-радна 

свеска 

 

 

Ликовна култура за 

8. разред основне 

школе 

 

 

Музичка култура за 

8. разред 

 

 

 

 

Историја за 8. 

разред основне 

школе 

 

 

 

Географија за 8. 

разред основне 

школе 

 

 

 

Уџбеник за 8. 

разред  

 

Збирка и вежбе за 

8. разред основне 

школе 

 

 

Наташа Станковић-

Шошо 

 

Бошко Сувајџић 

 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећеј 

 

H.Q.Mitchell 

 

 

H.Q.Mitchell 

 

 

 

Сања Филиповић 

 

 

 

 

Александра Пладин, 

Драгана 

Михајловић-Бокан 

 

 

 

Ђорђе Ђурић, 

Момчило Павловић 

 

 

 

 

Србољуб 

Стаменковић, 

Драгица Гатарић 

 

 

 

Мићо. М Митровић 

 

 

Мићо. М Митровић 

 

 

 

 

Нови Логос  

 

 

Нови Логос 

 

Нови Логос 

 

 

''Data status'' 

 

 

''Data status'' 

 

 

 

''Klett'' 

 

 

 

 

Нови Логос 

 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

Сазнање 

 

 

Сазнање 
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Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

 

Православни 

катихизис 

 

 

 

 

 

Француски 

језик 

Математика за 8. 

разред основне 

школе 

 

 

Збирка задатака за 

8.разред основне 

школе 

 

 

 

Биологија за 8. 

разред 

 

Радна свеска за 8. 

разред 

 

 

Уџбеник за 8. 

Разред основне 

школе 

 

Збирка задатака из 

хемије са 

лабораторијским 

вежбама за 8. 

разред основне 

школе 

 

 

ТиО уџбеник 

 

ТиО радна свеска 

 

Православни 

катихизис за 8. 

разред основне 

школе 

 

 

 

 

Pixel 4,уџбеник  

 

Pixel 4,радна свеска 

Војислав. Андрић, 

Ђорђе 

Дугошија,Вера 

Јоцковић, Владимир 

Мићић 

 

Војислав. Андрић, 

Ђорђе 

Дугошија,Вера 

Јоцковић, Владимир 

Мићић 

 

 

Слободан 

Јовановић, Дмитар 

Лакушић 

 

Слободан 

Јовановић, Дмитар 

Лакушић 

 

Др Љуба Мандић, 

др Јасминка 

Королија, Дејан 

Даниловић 

 

Др Љуба Мандић, 

др Јасминка 

Королија, Дејан 

Даниловић 

 

 

 

др Драган 

Голубовић, Небојша 

Голубовић 
 

др Драган 

Голубовић, Небојша 

Голубовић 
 

Еп. др Игњатије 

Мидић 

 

S. Schmit, S. Calleh 

 

S. Schmit, S. Calleh 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

 

 

Едука 

 

Едука 

 

 

ЈП ''Завод за 

уџбенике'' 

 

 

 

 

 

''Data status'' 

 

''Data status'' 

 


