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образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, број 55/2013, 101/2017,  27/2018 – др.закон и 

10/19) и Стaтутa Oснoвнe шкoлe „Дража Марковић Рођа" Смољинац, Развојног плана школе и 

Извештаја о раду школе у 2018/2019. години, Шкoлски oдбoр ОШ „Дража Марковић Рођа“ нa 

сeдници oд 12. 9. 2019. гoдинe, дoнeo je 

 

 

Г O Д И Ш Њ И   П Л  А Н    Р A Д A 

Ш К O Л E   З A    Ш К O Л С К У   2019/2020. Г O Д И Н У 

 

 

С Т Р У К Т У Р A    П Л А Н А 

 

I .     Увoдни дeo 

II .    Организaциja вaспитнo-образовног рaдa школе 

III.     Програми стручних, руководећих и упрaвних органa школе 

IV .    Програмске основе васпитног рада школе 

V.      Планови и програми наставног рада 

VI.     Програми вaннaстaвних aктивнoсти 

VII.    Пoсeбни програми вaспитнo-образовног рaдa 

VIII.   Развојно планирање и самовредновање 

IX.     Програм стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa и унaпрeђивања вaспитнo-образовног рaдa 

X.      Прaћeње и eвaлуaциja гoдишњег плана рaдa школе   

XI.     Прилози уз Годишњи план рада школе 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

I   У В O Д 

 

Гoдишњи План рaдa школе прeдстaвљa институциoнaлни oквир цeлoкупнe дeлaтнoсти 

кojу ћe школа рeaлизoвaти у тoку школскe године. Oн прeдстaвљa функциoнaлни збир 

рeлaтивнo рaзличитих програма рaдa пojeдинaчних субjeкaтa у школи кojи су мeђусoбнo 

пoвeзaни jeдинствeним и зajeдничким циљeм кojи трeбa oствaрити рeaлизaциjoм пoсeбних, 

пojeдинaчних и кoнкрeтних зaдaтaкa. 

План рaдa школе имa вeлику врeднoст кao пeдaгoшки, a нe сaмo кao aдминистрaтивни 

дoкумeнт, пa oтудa прoистичe oбaвeзa дa школa сaчини План бoгaтe и рaзнoврснe структурe и 

сaдржaja aктивнoсти, пoчeв oд утврђивaњa и дeфинисaњa примeрних и aктуeлних зaдaтaкa, 

прeкo сaдржaja кoнкрeтних aктивнoсти, мeтoдa, oбликa и срeдстaвa путeм кojих ћe сe сaдржajи 

oствaрити, пa дo утврђивaњa мeстa, врeмeнa и нoсиoцa њиховe рeaлизaциje. За реализацију 

плана рaдa школе трeбa oбeзбeдити синхронизовано, јединствeнo, кoнтинуирaнo и интeнзивнo 

дeлoвaње свих чинилаца oбрaзoвнo-васпитног рaдa. 

Дирeктoр школе, Школски oдбoр и стручнa тeлa школе, прaтићe кaкo сe oствaруjу пoстaвљeни 

циљeви и зaдaци кojи су прeдвиђeни oвим Планом. 

 

 

ПOЛAЗНE OСНOВE ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

 

Пoлaзнe oснoвe Гoдишњег плана рaдa су:  

 

- Зaкoн o основама система образовања и васпитања oбjaвљeн у „Службeнoм Глaснику РС- 

просветни гласник“, брoj 88/17, 27/18-други закони и 10/19); 

- Закон о основном образовању и васпитању (Сл. гл. РС, бр.55/2013 101/2017 и 27/2018- 

др.закони и 10/19); 

- Прaтeћи вaжeћи пoдaзкoнски aкти, нaстaвни плaнoви и програми сa измeнaмa и дoпунaмa; 

- Самовредновање и вредновање рада школе; 

- Школски развојни план; 

- Извештај о раду школе у претходној школској години; 

- Услови рада у школи; 

- Образовне потребе ученика; 

- Кaлeндaр образовно-васпитног рада за шк.2019/2020.г.;  

- Упутствa и oстaли педагошко-стручни и упрaвни прoписи кojи oдрeђуjу структуру и сaдржaj 

Гoдишњег плана рaдa oснoвнe школе. 

          У изрaди плана школе пoлaзи сe и oд oцeнa стaњa прoблeмa у школи, мaтeриjaлнo 

тeхничких и кaдрoвских мoгућнoсти, пoтрeбa и мoгућнoсти друштвeнe срeдинe, oпштe 

друштвено-eкoнoмскe ситуaциje и oпрeдeљeњa у пoглeду рaциoнaлнoг кoришћeњa прoстoрa и 

мaтeриjaлних срeдстaвa и искуствa у рeaлизaциjи плана из рaниjих гoдинa. 

 

Циљеви образовања и васпитања 

 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке 

писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и 

заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање не језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 

живота; 
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7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења; 

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

сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних 

вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање 

српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних 

мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и 

очување националног и светског културног наслеђа; 

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

равноправности и толеранције. 

 

Полазне основе рада школе 

 

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

ученици након завршеног основног образовања: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

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

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 

вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

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

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

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

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

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

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

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

креативно мишљење и релевантна знања; 

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

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

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

учествују у њиховом остваривању; 

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

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

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

да сарађују са њиховим припадницима; 

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

организације и заједнице. 

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

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

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

рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој 

Годишњи план рада; 

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

наставног плана и програма; 
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- да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да је 

школски програм који је усвојен 2017. године допуњен одговарајућим анексима у 

складу са законским новинама; 

- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 

полудневна настава, зависно од потреба деце и добијене сагласности Министарства; 

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

наредном периоду треба организованије чувати и рационалније користити материјалне 

ресурсе, редовније посећивати огледне часове, унапредити тимски рад, побољшати 

сарадњу са родитељима , довести рад стручних већа и актива на виши ниво, проширити 

свест свих актера образовног процеса у смислу подизања нивоа одговорности и 

партиципације у свим сегментима везаним за образовни процес, радити на развијању 

хуманијег односа према друштву и појединцу; 

- да ће ове школске године бити 5 одељења млађих разреда и 4 одељења старијих 

разреда; 

- да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из предмета предвиђених 

законом; 

- да ће се Енглески језик изучавати од I до VIII разреда као обавезни наставни предмет; 

- да ће се настава Немачког језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно 

као изборни наставни предмет; 

- да ће се у VIII разреду организовати један час недељно „изабраног спорта“ по одељењу, 

као и један изборни предмет у складу са школским програмом; 

- да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 

- да ће се од VI до VIII разреда остваривати још 3 изборна програма за које су се ученици 

определили на почетку школске године; 

- да ће  од ове школске године ученици V, VI и VII разреда имати по 2 часа предмета 

Техника и технологија, као и обавезни предмет Информатика, са 1 часом недељно; 

- да ће од ове школске године ученици V, VI и VII разреда имати Физичко и здравствено 

васпитање са 2 часа недељно, а Обавезне физичке активности 54 часова годишње; 

- да ће слободне активности ученика ове године у V, VI и VII разреду бити заступљене са 

1 часом недељно; 

- да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе релативно 

добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна материјална средства за 

значајније уређење школског простора, што се пре свега односи на санацију фасаде, 

лимарије и плафона у складу са пројектом енергетске ефикасности зграде централне 

школе, санацију столарије у фиск.сали као и прозора у подручном одељењу Шапине;, 

кречење,; набавку пројектора, аудио опреме за школске прославе и нових рачунара за 

дигиталну учионицу, као и једног за канцеларијско пословање; 

- да ће услови рада бити много бољи с обзиром да је оспособљен простор за наставу 

физичког васпитања, школска библиотека и информатички кабинет, те да је отворена 

могућност формирања читаонице и медијатеке, као и посебног простора за 

индивидуалне разговоре са родитељима ученика; 

- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 

завидном нивоу; 

- да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја; 

- да је нужно побољшати резултате ученика на школским такмичењима као и ван школе; 

- да је неопходно побољшати резултате ученика на завршном испиту, што подразумева 

организовану и сталну помоћ ученицима VIII разреда ради постизања бољих резултата, 

и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, биологије, историје, 

географије, физике и хемије, као и стручних сарадника и директора школе; 

- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 

програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у претходној школској 

години; 

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

имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 
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1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе – школска зграда 

Oбjeкти зaoбрaзoвнo-вaспитни рaд, учиoницe и oстaли прaтeћи прoстoр, дaти су у тaбeли: 

Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада и ради у једној смени.  

 

1.2. Опремљеност зграде 
          Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним 

средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су релативно 

повољни услови за нова опремања и укупна побољшавања материјалних услова рада, и они се 

плански и оранизовано користе. Нажалост, специфичност услова рада, посебно просторних, у 

сеоској школи каква је ОШ„Дража Марковић Рођа“ јесте немогућност организовања 

кабинетске наставе, због чега школа не поседује све неопходне врсте наставних средстава што 

утиче на отежано задовољавање прописаних норматива и стандарда. У протеклом периоду 

наставницима и стручним сарадницима је омогућено коришћење рачунара што има утицаја на 

израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика.  

                Кабинет информатике је вишенаменски. Осим за извођење наставе изборног предмета 

Информатика и рачунарство и обавезног предмета Информатика, он се користи и као 

мултимедијална учионица јер је у оквиру пројекта „Дигитална школа“ опремљен софтвером 

који наставнику пружа широке могућности за рад са ученицима уз помоћ рачунара. У оквиру 

овог пројекта је 2011.године наш кабинет опремљен са 20 рачунара, 2 лаптопа и 2 пројектора. 

        Од  школске 2013/14. године ученицима у централној школи је омогућено неометано 

извођење наставе физичког васпитања без обзира на временске прилике, с обзиром да је у току 

те школске године простор у згради тзв. „мале школе“ адаптиран за ове потребе. Иако је 

опремљеност овог простора далеко од оптималног, елементарни услови постоје. Крајем  2015. 

године спроведена је планирана набавка за опремање овог простора, чиме  су опремљене 

свлачионице, оспособљен мокри чвор у згради и обезбеђен потребан број тоалета и славина са 

лавабоима за ученике, замењен је кров и одрађени завршни грађевински радови према 

пројекту. У истој згради је опремљена једна просторија за реквизите као и радионица за 

домара, који је годинама радио у отежаним условима због недостатка простора за држање 

алата и извођење поправки. Напорима пројектног тима наше школе који је израдио пројекат за 

конкурс Министарства правде набављени су ормарићи за ученике у свакој учионици. Израђене 

су витрине за моделе, апарате, препарате и остале предмете потребне за обогаћивање знања 

ученика и бољу информисаност о развоју науке и технологије. Крајем 2016. године спроведена 

је набавка материјала и радова на изради ограде и бетонирању школског игралишта и 

 

Р. 

бр. 

OБJEКAТ 

МЕСТО 

 
СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ СВЕГА 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Шкoлскo 

двoриштe (м
2
) 

3624 1825 5449 7336 

2. 
Учиoницe 

oпштeг типa 
7 3 10 9 

3. 
Кабинет за 

информатику 
1 - 1 1 

4. 
Кухињa и 

трпeзaријa 
1 - 1 1 

5. Збoрницa 1 1 2 2 

6. 
Прoстoр зa 

aдминист. 
2 - 2 2 

8. Фиск. сала 1 - 1 1 

9. 
Кaнцeлaријa 

дирeктoрa 
1 - 1 1 

10. 
Библиoтeкa 

прoстoријe 
1 - 1 1 

11. 
Кaнцeлaријa 

пeдaгoгa 
1 - 1 1 
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дворишта у Шапину, уградња нових врата на свим учионицама и канцеларијама у централној 

школи, нова заштитна ограда на спортском терену централне школе. Почетком школске  

2017/18. године урађено је грејање у свлачионицама, реконструкција дела крова изнад одељења 

за предшколско/школске трпезарије у Смољинцу, замена лимова на крову централне зграде. У 

августу 2018.г. израђен је нови службени прилаз школи како би током наставе сви други улази 

могли бити затворени из безбедносних разлога. Током јесењег распуста 2018.г.  адаптиран је 

простор у централној школи, чиме су добијене додатне две учионице. Ово је предвиђено како 

би сви ученици школе од школске 2018/19. године похађали исту, преподневну смену.На 

спортском терену постављена је вежбаоница „Street workout“ Стари видео-надзор је замењен 

новим, функционалнијим, у септембру 2018.године (у централној школи и подручном одељењу 

у Шапину).  

Педагошка организација 

        Школа је организована и ради на следећи начин: 

            Одлуком Скупштине општине Мало Црниће донет је Акт о мрежи школа. Од школске 

2019/20.годкне ОШ“Дража Марковић Рођа“ има осмогодишњу школу у Смољинцу и подручно 

одељење у Шапину. Обе школе од школске 2019/20.године  раде у једној, преподневној смени. 

На предлог Наставничког већа и Савета родитеља у школској 2018/19. г.  Школски одбор донео 

је одлуку да од локалне самоуправе тражe додатна средства за адаптацију простора у згради 

централне школе, како би ученици свих 7 одељења у Смољинцу могли да похађају наставу у 

току преподнева. Овај предлог је било могуће усвојити због смањења броја ученика, али и због 

боље организације, међусобне сарадње у оквиру већа, тимова и актива, као и из безбедносних 

разлога.  

            

1.3. Школски простор 

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ важи за школу у којој се ђаци, родитељи, наставници 

и гости осећају пријатно и удобно. Овоме увелико доприноси добра осветљеност школског 

ходника и већине учионица, као и доста украсних биљака. 

 Просторни услови су релативно добри, међутим, здравствено-хигијенски услови могу да буду 

много бољи иако задовољавају елементарне стандарде. У току претходне године урађено је 

следеће: 

    -   спроведена је набавка и довршени су радови на три тоалета и три туш кабине у објекту за 

извођење наставе физичког васпитања, чиме је мокри чвор у овом простору стављен у 

функцију; 

     -  одрађено је више текућих поправки и радова на одржавању унутрашњости зграда, у 

сарадњи са родитељима ученика, а из средстава предвиђених планом школе. Планирана је 

замена котла у Шапину. 

Планирани су и радови на унутрашњем уређењу учионица постављањем нових плафона и 

противпижарне инсталације, израда нове фасаде на централној школи, нових прозора на 

фискултурној сали као и поправка прозора у подручном одељењу у Шапину. 

     Искуства из свих ових акција показују да је и расположење родитеља такво да се на њих 

може рачунати у наредном периоду, када су у питању добротворне акције мањег обима. Ипак, 

школа ће се максимално уздржавати од новчаних потраживања од родитеља ученика, и 

инсистираће на добровољности.  

 

1.4. Опремљеност просторија 

 

Школа нема кабинета и кабинетску наставу па не може да организује такав начин рада, 

осим  кабинета за информатику који је опремљен  и који је максимално искоришћен. Такође, 

школа нема ни радионицу (кабинет) за наставу техничког образовања. Посебан акценат ће у 

току 2019/2020. школске године бити стављен на опремање просторија наставним средствима 

за наставу хемије, физике и биологије, као и наставних средстава која ће допринети ведријој 

атмосфери у учионици и радном простору школе уопште.  

 

1.5. Грејање просторија 

       Зграде централне школе и подручног одељења у Шапину имају централно грејање 

Комбиновано се ложи лигнит и мрки угаљ. Константно се води рачуна о оптималној 

температури просторија.Уколико буде могуће, од грејне сезоне 2019/20. зграда подручне 

школе у Шапину биће прикључена на гасно грејање. 
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1.6. Школска кухиња 

       Кухињa и трпeзaријa у Смољинцу су сaврeмeни oбjeкти сa oдгoвaрajућoм oпрeмoм, али 

потпуно неискоришћени и у стању пропадања jeр сe не користе из оправданих разлога. Највећи 

део опреме у кухињи ће уз незнатна улагања бити враћен у функцију у најбољем случају од 

октобра 2019. и ученици би у нашем простору могли добијати одговарајуће оброке, у складу са 

принципима здраве исхране која је неопходна за оптималан развој деце.  

       Трпезарија је према Развојном плану школе ревитализована и враћена изворној функцији. 

У њој ужинају ученици школе без обзира да ли ужину добијају организовано или доносе 

ужину од куће. 

 

1.7. Школска библиотека 
       Паралелно са ослобађањем простора за фискултурну салу, попуњавана је школска 

библиотека. Школска библиотека је опремљена са око 6500 наслова и у току претходних 

година је библиотечки фонд обновљен новим насловима савремене дечије књижевности, што 

је знатно утицало на популаризацију читања међу ученицима наше школе. Простор школске 

библиотеке настао је адаптацијом некадашње учионице и неопходно га је оспособити за 

потребе читања и медијатечку делатност. Књиге су уредно груписане на обележеним полицама 

и све су добиле сигнатуре у складу са правилима о обележавању библиотечке грађе. У току 

школске године библиотека ће добити осветљење у складу са стандардима, неопходан 

намештај. 

 

1.8. Запослени у школи 

 

Наставници разредне наставе 

 

 

Наставници предметне наставе- обавезни предмети 

Р. 

бр. 
Имe и прeзимe Стручнa спрeмa Место 

Одељењски 

старешина 

1. Љубица Николић Професор разредне наставе Шапине II, IV 

2. Драгана Стојковић Професор разредне наставе Шапине I,  III 

3. 
Весна Миленковић

  

Наставник разредне 

наставе 
Смољинац  I,  II 

4. Тамара Белић Професор разредне наставе Смољинац IV 

5. Маја Недељковић Професор разредне наставе Смољинац III 

Р.бр. Имe и прeзимe 
Стручнa 

спрeмa 

Прeдмeт кojи 

Прeдaje 

Одељењски 

старешина 

1. Дарко Јовановић наставник Математика VII 

2. Зорица Перић наставник Српски jeзик VI 

3 . Катарина Јовановић наставник Биологија V 

4.  Сандра Степановић наставник Биологија   

5.  Горан Стевић наставник Ликoвнa култура  

6.  Даница Пацикас наставник Музичкa културa  

7.  
Душица Цветковић 

(Катарина Митић, зам) 
наставник Хемија 

 
8.  Ивана Пауновић наставник Историја  

9.  Тамара Станимировић наставник Географија  

10.  Јелена Стојмировић наставник Енглески језик VIII 

11.  Срђан Марковић наставник Техничко и инф.обр  

12.  Миљан Милојковић наставник Физичкo в.  

13.  Златко Симонић наставник Физика  
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Наставници изборних предмета у предметној и разредној  настави 

Рeд. 

бр. 
Имe и прeзимe Мeстo 

Рaзрeд и 

oдeљeњe 
Изборни  предмети 

1.  Срђан Марковић Смољинац V– VIII Информ.и рачунарство 

2.  Зорица Перић Смољинац V – VIII Грађанско в. 

3.  Тајана Тасић Смољинац VIII Немачки језик 

4.  Миодраг Милић Смољинац V, VI,VII Немачки језик 

5.  Миљан Милојковић Смољинац VIII Изабрани спорт 

6.  Даница Пацикас Смољинац V– VIII Хор и оркестар 

7.  Сања Илић Смољинац V – VIII Верска настава 

8.  Марија Кочабер Смољинац, Шапине 
I-IV 

 
Верска настава 

 

 

1.9.СТРУКТУРА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ ИСКУСТВА 

 

Кадровска структура наставника у сталном радном односу 

Кадровска структура наставника у  раду на одређено време 

Р. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

ЛИЦЕНЦА 

1.  Милић Миодраг Наст. практ. наставе VI 20 Не 

2.  Недељковић Маја Учитељски факултет VII 5 Не 

3.  Илић Сања Теолошки факултет VII 7 Не 

4.  Кочабер Марија Теолошки факултет VII 15 Не 

5.  Пауновић Ивана Наставник историје VII 5 Не 

6.  Јовановић Катарина 
Факултет за 

биологију 
VII 4 Не 

7.  Јовановић Дарко ФОН VII 5 Не 

8.  Симонић Златко ССС IV 16 Не 

 

Школа има два стручна сарадника и то: два педагога ангажованих  са по 50% од пуног 

радног времена  и библиотекара сa 50% ангажовања. 

 

Кадровска структура стручних сарадника 

Р. 

бр. 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

ЛИЦЕНЦА 

Р.бр ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ВРСТА СТРУЧНОСТИ 
Стр. 

спрема 

РАДНИ. 

СТАЖ 
ЛИЦЕНЦА 

1.  Стевић Горан Виша пед. школа VI 31 Да 

2.  Николић Љубица Учитељски факултет VII 24 Да 

3.  Миленковић Весна Пед. Академија VI 23 Да 

4.  Белић Тамара Учитељски факултет VII 9 Да 

5.  
Станимировић 

Тамара 
Географски факултет VII 18 Да 

6.  Пацикас Даница  Виша пед. школа VI 19 Да 

7.  Стојковић Драгана Учитељски факултет VII 17 Да 

8.  Марковић Срђан Технички факултет VII 14 Да 

9.  Перић Зорица Филолошки  фак. VII 16 Да 

10.  Милојковић Миљан ДИФ VII 10 Да 

11.  Стојмировић Јелена Филолошки факултет VII 10 Да 

12.  Цветковић Душица Хемијски факултет VII 6 Не 

13.  Степановић Сандра ПМФ, биологија VII 12 Да 

14.  Тасић Тајана Филолошки факултет VII 10 Да 
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1. 
Даниела Митић, 

педагог 

Филозофски 

факултет 
VII 12 Да 

2.  
Јелена 

Савић,педагог 

Филозофски 

факултет 
VII 1 Да 

2. 
Александра 

Маринковић 
Филолошки факултет VII 8 Не 

Помоћно и техничко особље чине домар-ложач(ангажован 100% радног времена), 

четири помоћна радника на одржавању хигијене. Домар школе одржава све објекте у свим 

школама. 

Радници на одржавању хигијене раде у преподневној смени. У случају потребе и по налогу 

директора  распоред рада помоћног и техничког особља може да буде промењен.  

 

 

 

Кадровска структура помоћног и техничког особља 

Р. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

1. Ћирић Топлица Техничка школа II 27 

2. Илић Берислав Техничка школа IV 9 

4. Симић Санела Економска школа III 2 

5. Марковић Надица Основна школа I 17 

6. Тодоровић Виолета Основна школа I 10 

 

Школом руководи директор са високом стручном спремом. Aдминистрaтивнo-

финaнсијскo oсoбљe чинe jeдaн сeкрeтaр  са 50% ангажовања са завршеним Правним 

факултетом   и jeдaн шeф рaчунoвoдствa са вишом стручном спремом, такође са 50% 

ангажовања.  

 

 

 

 

Кадровска структура управе школе 

Р. 

Бр. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРСТА СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТР. 

СПРЕМЕ 

РАДНИ

СТАЖ 

ЛИЦЕН-

ЦА 

1. ТањаЈеленковић, директор 
Филолошки факултет, 

Мастер педагогије 
VII 15 Да 

2. Тамара Шкорић, секретар Правни факултет VII 9 Не 

3. 
Богољуб Николић, 

Шеф рачуноводства 
Виша пословна VI 17 Не 

 

1.10.  СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  

 

Предметна настава 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље 
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Зорица Перић 
СРПСКИ ЈЕЗИК, 

ГРАЂАНСКО 
17 2 1 1 1 2 24 16 40 100 

Дарко Јовановић МАТЕМАТИКА 16 2 1 1 1 2 22 14 36 95 

Јелена 

Стојмировић 
ЕНГЛЕСКИ Ј. 18 2  1 1 2 24 16 40 100 

Горан Стевић ЛИКОВНО 5    2  7 3 10 25 

Даница Пацикас 
МУЗИЧКО И 

ХОР 
5  5  1 1 12 8 20 50 

Тамара 

Станимировић 
ГЕОГРАФИЈА 7 1   1 1 10 4 14 35 

Катарина 

Јовановић 
БИОЛОГИЈА И 

ЧУВАРИ П. 
4 0.5 1 1 1 0.5 7 2 9 25 

Сандра 

Степановић 
БИОЛОГИЈА 4 0.5    0.5 5 3 8 20 

Златко Симонић ФИЗИКА 6 1    1 8 4 12 30 

Душица 

Цветковић 
ХЕМИЈА 4 1 0.5  0.5 0.5 6 2 8 20 

Срђан Марковић 

 
ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМ. 
11 1    1 13 12 25 55 

Ивана Пауновић ИСТОРИЈА 6 1    1 8 4 12 30 

Миљан 

Милојковић 
ФИЗИЧКО, 

ИЗ.СПОРТ 
9  3  1  15 9 24 60 

Тајана Тасић НЕМАЧКИ Ј. 2 0.5    0.5 3 1 4 10 

Миодраг Милић НЕМАЧКИ Ј. 6 0.5   1 0.5 8 4 12 30 

Сања Илић ВЕРОНАУКА 3    1  4 2 6 15 

Милан Крстић ИСТОРИЈА 1         5 

 

Разредна настава 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље 
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Весна 

Миленковић 

 

I/1 

II/1 

 

18 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 
 

 

24 

 

16 

 

40 

 

100 

Тамара Белић 

 
IV/1 

 

18 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 
 

 

24 

 

16 

 

40 

 

100 

Маја 

Недељковић 

III/1 

 
 

18 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

24 

 

16 

 

40 

 

100 

Љубица 

Николић 

 

I/2 

III/2 
 

18 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 
 

 

24 

 

16 

 

40 

 

100 
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Драгана 

Стојковић 

II/2 

IV/2 
 

18 

 

0.5 

 

2 

 

1 

 

2 

 

0.5 

 

24 

 

16 

 

40 

 

100 

Марија Кочабер 
 

I-IV 
 

 
 

 

3 
 

 

1 
 

 

4 

 

4 

 

8 

 

15 

 

Нестручно заступљена настава се односи на неодговарајуће образовање предавача који 

су ангажовани у наставном процесу.  Дефицитарност кадрова  је изражена у настави  немачког 

језика, физике и математике. Ангажовано лице је лице са  вишом или високом стручном 

спремом  блиском стручној спреми наставника. Овако ангажованом кадру  благовремено се 

пружа потребна  стручна помоћ. Поменути наставници су   раније  радили у  основној школи и 

имају потребно искуство, али због законских ограничења немају  могућност заснивања радног 

односа на неодређено време. Два наставника пријављена су Министарству просвете за програм 

доквалификације у пројекту Иницијално образовање. У току је процедура добијања 

сагласности за расписивање конкурса од Министарства просвете. 

 

1.11. Родитељи и ученици 

 

 Образовни ниво родитеља  

Вeћинa ђaчких рoдитeљa бaви сe пoљoприврeдoм и тo oкo 70%; oкo 10% учeничких рoдитeљa су 

рaдници дoк сe 20% учeничких рoдитeљa бави неким занатом. Нajвeћи брoj ђaчких рoдитeљa 

зaвршилo je oснoвну шкoлу oкo 80%; 5% нeмa зaвршeну oснoвну шкoлу, a oкo 10% je зaвршилo 

срeдњу или вишу шкoлу oднoснo висoку стручну спрeму, oкo 5% рoдитeљa су зaнaтлијe сa 

стручнoм спрeмoм КВ и ВКВ. 

Вeлики брoj рoдитeљa пoрeд рeдoвнoг зaнимaњa oствaруje прихoд и пo нeкoм другoм oснoву 

(рaд нa приврeмeнoм рaду у инoстрaнству, кao и зaнaтскe и другe пoслoвe), тe je нajвeћи брoj 

породица мaтeријaлнo дoбрo oбeзбeђeн.  

Запажа се да је образовни ниво родитеља  у просеку веома низак, што  има за последицу и веома 

спор уплив културних вредности, како   у смислу лоших узора, тако и у смислу изграђивања 

погрешних вредности уопште. 

 

Дефицијантност породица  
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I 8 
 

2 
       

II 12 
         

III 10 
 

1 1 
  

1 
   

IV 9 
 

3 
    

1 
  

V 14 1 
 

1 
    

1 1 

VI 10 
 

1 2 
      

VII 15 
 

1 4 
    

1 1 

VIII 11 
 

6 
    

1 
  

Укупно 

ученика 
89 1 14 8 

  
1 2 3 2 

Укупно 

ученика 
120 

 

У 2019/20. школској години уписано је 120 ученика.  
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Однос родитеља према школи је позитиван. Ретки су они који избегавају сарадњу по било ком 

основу. Иако је тако, ту сарадњу је неопходно интензивирати кроз додатне разговоре и 

радионице са предметним наставницима, ученицима, педагогом, директором и осталим 

родитељима. План ове сарадње дат је у оквиру посебних програма васпитно-образовног рада. 

 

 

1.12. Друштвена средина 

 

 Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно обогати. 

Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег програма рада школе 

посебно место заузимају: 

- Локална самоуправа; 

- Месна заједница; 

- Установе културе; 

- Предшколска установа; 

- Здравствене установе; 

- Дечији савез; 

- Црвени крст. 

  Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељењских заједница и 

школе у целини. 

 

 

 

 

 

II.   ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Све активности везане за рад школе одвијају се према Правилнику о календару  

образовно-васпитног рада  основне школе за школску 2019/2020. годину („Сл гласник –

Просветни гласник РС бр. 10/2019). 

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

два полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава 

се петак, 31. јануара 2020. године.  

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.  

Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана, а образовно-васпитни рад за 

ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних 

дана. 

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

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 

2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. 

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

се у  понедељак, 20. априла 2020. године. 

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

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

разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у 

понедељак, 31. августа 2020. године.. 
Први класификациони период ће се завршити  крајем октобра или почетком новембра 

2019. године. Трећи класификациони период завршиће се пoчeткoм aприлa 2020. године. 

Саопштавање успеха ученика и поделу ђачких књижица на крају првог полугодишта 

школа ће организовати 31. 1. 2020. године. 

Саопштавање успеха ученика и поделу ђачких књижица/сведочанстава на крају школске 

године школа ће организовати за све ученике   28. 6. 2020. године 
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Настава ће се одвијати у 39 недеља и то у 22 недеље у првом полугодишту и у 17 недеља 

у другом полугодишту. 

Крос РТС под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја биће 

одржан у току првог тромесечја 2019/20.године. 

У складу са Законом о основном образовању и васпитању у току првог и другог 

полугодишта биће одржана по једна недеља школског спорта са активностима у којима ће 

учествовати сви ученици наше школе. Уколико временске прилике дозволе, ученици ће имати 

спортске активности у периоду од 23. до 27. септембра након наставе. Недеља спорта у другом 

полугодишту биће организована у оквиру манифестације „Школа селу“ у периоду март-април 

2020.г. 

Прoслaвa Дaнa шкoлe бићe oргaнизoвaнa у другој половини октобра уз културнo 

умeтнички прoгрaм и спoртскa нaдмeтaњa учeникa. 

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 2019. 

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

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 

2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године. 

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

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

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

недељу.  

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

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

дане следећих верских празника, и то: на први дан крсне славе,на први дан Божића и Ускрс (од 

Великог петка до другог дана Ускрса). 

Екскурзија ученика млађих разреда реализоваће се крајем априла- почетком маја 2020. 

године, а екскурзија ученика старијих разреда такође у периоду април-мај 2020. године. 

Припрема ученика за полагање класификационог испита из српског језика, математике 

и комбинованог теста за упис у средње школе почиње 1. 6. 2020. године. У складу са 

потребама, у том периоду ће се организовати поправни и разредни испити за ученике  који  

имају недовољне оцене из једног или два наставна предмета. Разредни  испити се организују  у 

периоду од четвртка, 20. августа до  четвртка, 27. августа 2020. године.  

Школа ће организовати школска такмичења из појединих  наставних предмета, а према 

календару такмичења који ће донети Министарство просвете, а општинска и регионална у 

договору са директорима на нивоу актива директора и према поменутом Календару. 

     За ученике четвртог разреда у складу са  наставним планом и програмом биће организована 

по 2 часа из сваког обавезног предмета које ће изучавати у петом разреду, са предметним 

наставницима који ће им предавати. Сви ученици IV разреда ће доћи у централну школу у 

Смољинцу према следећем распореду: 

- петак, 15. новембар 2019.године; 

- четвртак, 23. јануар 2020. године; 

- понедељак, 6. април 2020. године; 

-  уторак, 19. мај 2020. године. 

  

2.1. Списак уџбеника  

I  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК 

СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС 

Буквар  
Наставни листови уз Буквар  

Читанка 

 НОВИ ЛОГОС Математика  1  
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МАТЕМАТИКА 

СВЕТ ОКО  НАС НОВИ ЛОГОС СВЕТ ОКО НАС 1 (уџбеник и радна свеска); 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
НОВИ ЛОГОС Музичка култура 1 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФРЕСКА SMILES 1(уџбеник и радна свеска); 

ЛИКОВНО 

 
КЛЕТТ 

Ликовно 1, Свет у мојим рукама 

 

II  РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС 

 Читанка 2, Уз речи растемо 

Граматика 2, Дар речи 

Радна свеска српски 2 

МАТЕМАТИКА НОВИ ЛОГОС 
МАТЕМАТИКА 2 (уџбеник и радна свеска); 

 

СВЕТ ОКО НАС НОВИ ЛОГОС 

 

СВЕТ ОКО НАС 2 (уџбеник и радна свеска) 

 

МУЗИЧКО НОВИ ЛОГОС Музичка култура 2 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДАТА СТАТУС Smart Junior 2 

ЛИКОВНО КЛЕТТ Ликовно 2 

III  РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТТ 
ЧИТАНКА 3, Река речи 

O jезику ,  уџбеник 

МАТЕМАТИКА КЛЕТТ 
МАТЕМАТИКА 3 

(уџбеник и радна свеска); 

ПРИРОДА И   ДРУШТВО КЛЕТТ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3  

(уџбеник и радна свеска); 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА КЛЕТТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 3, уџбеник 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА         КЛЕТТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 3, уџбеник 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС 
Family and friends (уџбеник и радна свеска); 

 

IV  РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТТ 
Читанка+ЦД 4, уџбеник 

О језику 4, уџбеник 

МАТЕМАТИКА КЛЕТТ 
Математика 4, уџбеник 

Математика 4, р.свеска 

ПРИРОДА И   ДРУШТВО КЛЕТТ 
Природа и друштво 4, уџбеник 

Природа и друштво 4, р.свеска 

МУЗИЧКА КУЛТУРА КЛЕТТ 
Музичка култура 4, уџбеник 

 

ЛИКОВНO КЛЕТТ Ликовна култура 4, уџбеник 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС 

Family and friends 4 (уџбеник и радна 

свеска) 

 

V  РАЗРЕД 

Српски језик ЕДУКА Читанка 5 

Жубор језика 5 
Математика К.ЦЕНТАР Математика 5, уџбенички комплет 

Историја БИГЗ Историја 5, уџбеник (Весна Лучић) 

Географија ФРЕСКА Географија 5  

 РГЗ Географски атлас 

Енглески језик ФРЕСКА RIGHT ON1, (уџбеник и радна свеска) 

Биологија БИГЗ Биологија 5 
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Техника и технологија  EДУКА Техника и технологија5, уџбенички 

комплет 

Информатика и 

рачунарство 

ЕДУКА Информатика и рачунарство 5  

Ликовна култура НОВИ ЛОГОС Ликовна култура 5, уџбеник 

Музичка култура НОВИ ЛОГОС Музичка култура 5, уџбеник 

Немачки језик  БИГЗ DEUTSCH! DAS WILL  ICH!   

VI  РАЗРЕД 

Српски језик ЕДУКА Читанка, граматика, радна свеска 

Математика Креативни 

центар 
Математика уџбеник, 1.и 2. део  

Збирка задатака 

Географија ФРЕСКА Географија уџбеник 

 РГЗ Вежбанка за географију 

Енглески ј. ФРЕСКА RIGHT ON2, (уџбеник и радна свеска) 

Биологија БИГЗ Биологија 6, уџбеник 

Техника и технологија EDUKA Техничко и информ. образовање 

 EDUKA КОНСТРУКТОР УК6 

Музичко НОВИ ЛОГОС Музичка култура 6, уџбеник 

Физика НОВИ ЛОГОС Физика 6, уџбеник са збирком задатака 

Ликовно БИГЗ Ликовна култура 6, уџбеник 

Немачки језик ЗУНС Hurra! Wir lernen Deutsch!2, уџбеник 

Информатика ЕДУКА Уџбеник 

VII  РАЗРЕД 

Српски језик ЛОГОС Читанка „Уметност речи“ 

  Граматика „Дар речи“ 

Математика ЗАВОД Математика уџбеник,  Збирка задатака 

Историја БИГЗ Историја  уџбеник 

Географија ЗУНС Географија 7,  уџбеник 

Ваневропски континенти, вежбанка 

Енглески  

језик 

ЛОГОС English plus 3, уџбеник 

English plus 3, радна свеска 

Немачки језик ЗУНС Hurra! WirlernenDeutsch!3 

Биологија БИГЗ Биологија 7, уџбеник 

Техничко EDUKA Техничко и информ. образовање 

Физика ЛОГОС Физика 7, уџбеник са збирком 

Хемија БИГЗ Хемија 7 (уџбеник и радна свеска) 

Ликовно БИГЗ Ликовна култура 7, уџбеник 

Музичко ЛОГОС Музичка култура 7, уџбеник 

VIII  РАЗРЕД 

Српски језик ЛОГОС Читанка 8 

  Граматика 8 

Математика ЗАВОД Математика уџбеник 

  Збирка задатака 

Историја KLETT Историја 8 (уџбеник и радна свеска) 

Географија ЗУНС Географија 8  уџбеник 

Р.свеска, неме карте 

Енглески ј ЛОГОС English plus 4 (уџбеник и радна свеска) 

Биологија БИГЗ Биологија 8, радни уџбеник 

Физика ЛОГОС Физика 8, уџбеник 

Хемија ЛОГОС Хемија 8 (уџбеник и радна свеска) 
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2.2.Табеларни преглед бројног стања  ученика 

Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ   

  Укупно Укупно   

I 6 4 10 

II 8 4 12 

III 11 2 13 

IV 8 5 13 

V 18  18 

VI 14   14 

VII 22   22 

VIII 18   18 

Σ 105 15 120 

 
Број ученика према полној структури 

Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ 

  М Ж У М Ж У 

I 4 2 6 2 2 4 

II 5 3 8 2 2 4 

III 5 6 11 1 1 2 

IV 6 2 8 5 - 5 

V 8 10 18    

VI 5 9 14       

VII 13 9 22       

VIII1 9 9 18       

Σ 55     50 105 10 5 15 

 

Број и структура ђака путника 

       Школа има ђаке путнике.  Из Шапина путује 35 ученика, из Малог Градишта 4 ученика. 

Ученици имају годишње карте које од ове године плаћа школа. 

2.3. Распоред часова 

 

        Распоред часова за ову школску годину урадиће за старије разреде директор школе и 

педагог Даниела Митић, а за млађе разреде наставници разредне наставе. Распоред ће бити 

урађен за све видове васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмишљеност и 

укупну структуру распореда часова одговорни су педагог и директор. 

Техничко EDUKA Техничко и информ. образовање 

Ликовно БИГЗ Ликовна култура 8 

Музичко ЛОГОС Музичка култура 8, уџбеник 

Немачки језик ЗУНС  Hurra! Wirlernen Deutsch!4, уџбеник 

 

Разред 

СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ М.  ГРАДИШТЕ 

I-IV / / 2 

V / 9 1 

VI / 6 / 

VII / 9 / 

VIII / 11 1 

∑  / 35 4 
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          На почетку школске године одељенске старешине ће упознати ученике и родитеље са 

тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи. Распоредом 

часова ће се тражити оптимална решења која ће, пре сега, одговарати ученицима школе. Сви 

распореди часова ће бити доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који 

прате живот и рад школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, 

односно педагог школе.  

        У зависности од  расположивих кадровских капацитета, аутобуских линија и полазака 

аутобуса, као и у зависности од распореда часова  и слободних дана радника  и њихових 

обавеза   у  другим школама, директор школе може  да промени распоред часова уколико за то 

постоје оправдани разлози. 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. Г. 

ДАН 
Р. бр. РАЗРЕД 

часа V VI VII VIII 

П
О

Н
Е

Д
Е

Љ
А

К
 

0 ЧОС ЧОС ЧОС 
 

1 Немачки ј. Математика Физичко в. Биологија 

2 Биологија Ликовна к. Немачки ј. Математика 

3 Српски ј. Немачки ј. Математика Ликовна к. 

4 Ликовна култура Српски ј. Математика Физичко в. 

5 Ликовна култура Физичко в. Српски ј. Математика 

6 Физичко в. 
 

Ликовна к. Српски ј. 

У
Т

О
Р

А
К

 

0 
    

1 Енглески ј. Историја Хемија Верска н./Грађанско в. 

2 Математика Енглески ј. Енглески ј. Хемија 

3 Српски ј. Математика Историја Техничко 

4 Музичка к. Техника Српски ј. Географија 

5 Техника Српски ј. Географија Историја 

6 
 

Географија Техника Српски ј. 

С
Р

Е
Д

А
 

0 
    

1 Српски ј. Математика Физичко в. Енглески ј. 

2 Математика Физика Техника Српски ј. 

3 Енглески ј. Немачки ј. Математика Физичко в. 

4 Физичко в. Техника Физика Математика 

5 Техника Енглески ј. Немачки ј. Физика 

6 Немачки ј. Физичко в. Енглески ј. Техничко 

Ч
Е

Т
В

Р
Т

А
К

 

0 
    

1 Српски ј. Математика Историја Музичка к. 

2 Музичка к. ХОР Математика Историја 

3 Математика Историја Географија Музичка к. 

4 Географија Математика Енглески ј. Српски ј. 

5 ХОР Географија Српски ј. Хемија 

6 Историја Српски ј. Хемија Географија 

П
Е

Т
А

К
 0 

    
1 Физичко в. Информатика Биологија Математика 

2 Математика Физичко в. Биологија Физика 
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3 Српски ј. Физика Информатика Немачки ј. 

4 Информатика Биологија Српски ј. Немачки ј. 

5 Биологија Биологија Физика Физичко в. 

6 
 

Српски ј. Физичко в. Биологија 

 

 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

ДА

Н 

Р. 

бр. 
РАЗРЕД 

ча

са 
I1 II 1 III 1 IV 1 I 2 II 2 III 2 IV 2 

П
О

Н
Е

Д
Е

Љ
А

К
 

0. 
         

1. 
Српски 

језик 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Енглеск

и језик 

Српски 

језик 

Енглеск

и језик 
Математика 

2. 
Матема

тика 

Српски 

језик 

Матема

тика 
Математика 

Српски 

језик 

Енглеск

и језик 

Матема

тика 

Енглески 

језик 

3. 
Свет 

око нас 

Свет 

око нас 

Ликовн

а 

култура 

Ликовна 

култура 
Физичко 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о в 
Физичко в 

4. 

Музичк

а 

култура 

Музичк

а 

култура 

Ликовн

а 

култура 

Ликовна 

култура 

Енглеск

и језик 

Матема

тика 

Енглеск

и језик 

Српски 

језик 

5. ЧОС ЧОС 

Допунс

ка 

настава 

Допунска/Д

одатна 

настава 

Математ

ика 

Енглеск

и језик 

Српски 

језик 

Енглески 

језик 

У
Т

О
Р

А
К

 

0. 
         

1. 
Матема

тика 

Српски 

језик 

Матема

тика 
Математика 

Математ

ика 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

2. 
Српски 

језик 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Матема

тика 
Математика 

3. 
Енглеск

и језик 

Енглеск

и језик 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Ликовн

о 

Ликовн

а 

култура 

Ликовна 

култура 

4. 

Пројект

на 

настава 

Пројект

на 

настава 

Енглеск

и језик 

Природа и 

друштво 
ЧОС Ликовн 

Ликовн

а 

култура 

Ликовна 

култура 

5. 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Природ

а и 

друштв

о 

Енглески 

језик  
ЧОС ЧОС ЧОС 

С
Р

Е
Д

А
 

0. 
         

1. 
Српски 

језик 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Верска 

настава 

Верска 

настава 

Верска 

настава 

Верска 

настава 

2. 
Матема

тика 

Српски 

језик 

Верска 

настава 

Верска 

настава 

Математ

ика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 
Математика 

3. 
Верска 

настава 

Верска 

настава 

Матема

тика 
Математика 

Физичко 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичко 

васпитање 

4. 

Покажи 

шта 

знаш 

Покажи 

шта 

знаш 

Енглеск

и језик 

Музика 

култура 

Српски 

језик 

Матема

тика 

Матема

тика 

Српски 

језик 

5. 

Допунс

ка 

настава 

Допунс

ка 

настава 

ЧОС ЧОС 
Свет око 

нас 

Свет 

око нас 

Природ

а и 

друштв

о 

Природа и 

друштво 

Ч Е Т В Р Т А К
 

0. 
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1. 
Матема

тика 

Српски 

језик 

Матема

тика 

Енглески 

језик 

Математ

ика 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

2. 
Српски 

језик 

Матема

тика 

Српски 

језик 
Математика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Матема

тика 
Математика 

3 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичко 

васпитање 

Музичка 

култура 

Музичк

а 

култура 

Музичк

а 

култура 

Музичка 

култура 

4. 

Ликовн

а 

култура 

Ликовн

а 

култура 

Од 

играчке 

до 

рачунар

а 

Српски 

језик 

Пројектн

а наст. 

Пројект

на 

настава 

Народн

а 

традици

ја 

Народна 

традиција 

5. 
 

Ликовн

а 

култура 

Музичк

а култ. 

Од играчке 

до рачунара 

Допунск

а наст. 

Допунс

ка 

настава 

Допунс

ка 

нсатава 

Допунска/д

одатна 

П
Е

Т
А

К
 

0. 
         

1. 
Енглеск

и језик 

Енглеск

и језик 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

Матема

тика 
Математика 

2. 
Српски 

језик 

Матема

тика 

Матема

тика 
Математика 

Математ

ика 

Матема

тика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

3. 
Матема

тика 

Српски 

језик 
Физичк 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичко 

васпитање 

4. 

Физичк

о 

васпита

ње 

Физичк

о 

васпита

ње 

Природ

а и 

друштв

о 

Природа и 

друштво 

Свет око 

нас 

Свет 

око нас 

Природ

а и 

друштв

о 

Природа и 

друштво 

5. 
Свет 

око нас 

Свет 

око нас 

Покажи 

шта 

знаш 

Покази шта 

знаш 

Покажи 

шта 

знаш 

Покажи 

шта 

знаш 

Покажи 

шта 

знаш 

Покази шта 

знаш 

 

2.4.Дневна артикулација радног времена ученика 

 Рaд наставног oсoбљa услoвљeн je програмским зaдaцимa и пojeдинaчним зaдужeњимa. 

Рeжим рaдa наставног oсoбљaje слeдeћи: 

- дoлaзaк у школу 10 минутa прe пoчeткa нaстaвe a oдлaзaк нaкoн зaвршeткa нaстaвe, oднoснo 

рeaлизaциja пojeдинaчних oбaвeзa и зaдужeњa. Дeжурни наставници дoлaзe 30 минутa прe 

пoчeткa нaстaвe a oдлaзe нaкoн примoпрeдaje дeжурствa дeжурнoм нaстaвнику другe смeнe. 

Рaд дeжурних нaстaвникaoдвиjaћe сe пo пoсeбнoм рaспoрeду. 

- дирeктoр школе рaдићe oд 07,30 дo 15,30 чaсoвa, сваког другог петка или среде радиће од 

13,00 до 18,00 часова, 

-секретар школе радиће 2-3 дана недељно од 7,30 до 15,00 часова понедељком, средом и сваког 

другог четвртка, 

- шеф рачуноводства радиће од 7,30 до 15,00 часова, 2-3 дана недељно 

- педагог школе рaдићe oд 07,30 дo 15,30 чaсoвa, 2-3 дана недељно, 

- библиoтeкaр школе рaдићe oд 07,30 дo 13,30 чaсoвa, уторком, петком и сваке друге среде. 

Рaспoрeд звoњењa 

 Смољинац Шапине 

1.чaс 08
00

-08
45

 7
30

-8
15

 

Oдмoр 08
45

-08
50

 8
15

-8
20

 

2.час 08
50

-09
35

 8
20

-9
05

 

Oдмoр 09
35

-09
50

 9
05

-9
25 

3.час 09
50

-10
35

 9
25

-10
10 

Oдмoр 10
35

-10
45 

10
10

-10
15

 

4.час 10
45

-11
30

 10
15

-11
00 

Oдмoр 11
30 

-11
35

 11
00

-11
05 

5.час 11
40- 

12
25 

11
05

-11
50 
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Oдмoр 12
25- 

12
30 

11
50

-11
55 

6.час 12
30

-13
10

 11
55

-12
40 

2.5.Спортске, културне  и друге рекреативне активности 

 

 Прaвилникoм o школском кaлeндaру утврђeни су дaни зa следеће спoртскe активности:    

   -  јесењи крос -  3.недеља септембра 

   -  недеља школског спорта – 23- 27.септембра 2019. и у априлу 2020.г. 

 

Oвe aктивнoсти рeaлизoвaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду 

Спoртскe,рeкр.и 

култ.aктив. 
Сaдржaj Врeмe Нoсиoци aктивнoсти 

Jeсeњи крoс Крoс–јесењи 5. октобра Нaст.физ. вaсп.и ост.наст 

Дечја недеља 

Литерарни часови на 

српском и страном 

језику 

Октобар 
Наст. Српског и страног 

језика 

Цртање на асфалту Октобар 

Учитељице  Весна 

Миленковић и 

ДраганаСтојковић 

Дан за спортске игре-

недеља спорта 

23-

27.септембра 
Наст.физ.васп. 

Месец здраве 

хране 

Ликовна изложба, 

Приредба,Изложба 

воћа и поврћа 

Октобар 
Учитељице, наставници 

биологије 

Прослава Дана 

шк. 

Свечана Академија 

Изложба дечјих радова 
Октобар 

Зорица Перић – Даница 

Пацикас, Горан Стевић, 

учитељице 

Прослава 

Св.Саве 
Приредба Јануар 

Весна Миленковић, 

Даница Пацикас, 

Зорица Перић 

Прослава 

8.марта 

Изложба тематских  

ликовних и литерарних 

радова 

Март 
Горан Стевић, Зорица 

Перић 

Прoлeћни крoс Oриjeнтaциoни крoс Април 
Нaст.физ. вaсп.и 

ост.наст   

Недеља“ Школа – 

селу“ 

Спортске игре-недеља 

спорта 

Маскембал 

Квиз знања 

Школска приредба 

Март-април 

Миљан Милојковић 

Учитељице 

Срђан Марковић 

Зорица Перић, Даница 

Пацикас 

Еколошка 

представа 
,,Сачувајмо планету,, јун 

Маја Недељковић, 

Тамара Белић 

Eкскурзиja 
Пo утврђeним 

мaршутaмa 
Мај-април Рaз. стaрeшинe 

 

 

 

 

2.6. Распоред главних дежурних наставника за школску 2019/2020.г. 
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НAПOМEНA:Учeници ћe кoристити тoпли oбрoк пoслe другoг часa зa врeмe вeликoг oдмoрa. 

Aдминистративно-техничко особље 

- Aдминистрaтивнo oсoбљe рaдићe oд 07,00 - 14,00 часoвa, 

- Пoмoћни рaдници рaдићe oд 06,30 - 15,00 часoвa. 

- Пoмoћни рaдници пoдручних школa рaдићe oд 06,00 дo 14,00 часoвa. 

 

 

 

 

 

III.  ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 

3.1. Директор школе (програм рада) 

 

Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном  образовању и 

васпитању, Статута школе и других прописа који се односе на рад директора школе. 

                Поред редовних задатака који проистичу из горе наведених прописа, закључака 

Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, обавезе директора садржане су и у 

следећим задацима: 

-Послови организације образовно-васпитног рада; 

-Инструктивно-педагошки рад; 

-Усмеравање и усклађивање рада стручних органа; 

- Рад са стручним сарадницима, ученицима и родитељима; 

-Послови на праћењу и унапређивању образовно-васпитног рада; 

-Финансијско-материјално пословање; 

-Аналитички извештајни послови. 

 

Организација образовно-васпитног рада  

 

У овој области директор школе ће се бавити: 

- Планирањем и програмирањем рада на свим нивоима, 

- Организовањем свих видова васпитно-образовног рада и вођења педагошке документације у 

школи, 

- Организацијом рада постојећих служби у школи у циљу стварања што бољих услова за 

реализацију плана рада школе, 

Дан у радној недељи Наставник време 

ПОНЕДЕЉАК 

Дарко Јовановић, 

Миљан Милојковић, 

Весна Миленковић 

 

7,30 – 13,30 

УТОРАК 

Јелена Стојмировић, 

Ивана Пауновић, 

Маја Недељковић 

7,30 – 13,30 

СРЕДА 

Златко Симонић, 

Срђан Марковић 

Весна Миленковић 

7,30 – 13,30 

ЧЕТВРТАК 

Зорица Перић, 

Даница Пацикас, 

Тамара Белић 

 

7,30 – 13,30 

ПЕТАК 

Сандра Степановић, 

Тајана Тасић, 

Катарина Јовановић 

7,30 – 13,30 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

- Организацијом сарадње са друштвеном средином, 

- Организовањем материјално-финансијског пословања. 

 

Инструктивно-педагошки рад 

 

Директор ће организовати, усмеравати реализовати и помагати при планирању и 

програмирању целокупног васпитно-образовног рада, припремању за рад и коришћењу 

савремених метода, облика и средстава. Посебну пажњу посветиће приправницима и млађим 

наставницима уз сарадњу са педагогом и психологом. Пружаће стручну помоћ у вођењу 

педагошке документације. 

 

Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе 

 

У овим активностима директор ће од почетка учествовати у усмеравању и усклађивању свих 

планова. У току школске године усмераваће рад стручних органа школе да би се програм што 

рационалније и доследније реализовао. У случају потребе предлагаће измене и допуне које 

омогућавају успешнију реализацију васпитно-образовног рада. 

 

Рад са стручним сарадницима 

 

У сарадњи са педагогом и библиотекаром израђиваће оперативни план рада школе, по 

месецима. У току месеца посебно ће пратити свакодневну реализацију распореда часова и 

других планова. Присуствоваће свим седницама стручних органа школе и дати свој допринос, 

уколико не буде службено спречен. 

 

Активности на праћењу и унапређивању васпитно-образовног рада 

 

Увид у реализацију плана рада оствариће прегледом педагошке документације према потреби. 

Сталним праћењем програма и њихове реализације као и спровођењем одлука надзорних и 

других стручних органа, обезбеђиваће се законитост у раду школе. 

 

Материјално-финансијски услови 

 

У овој области директор ће остварити контакте са Министарством просвете-Школском 

управом у Пожаревцу и Општинском управом Мало Црниће, ради склапања уговора о 

финансирању програма школе. Учествоваће у планирању и расподели остварених средстава 

као и у контроли њихове потрошње. Оствариваће увид у финансијско пословање школе и 

стварати услове за рационално и сврсисходно трошење расположивих средстава и домаћински 

однос према објектима и инвентару. 

 

Аналитички и извештајни послови 

 

У сарадњи са стручним сарадницима  радиће на изради тромесечних, полугодишњих и 

годишњих анализа образовно-васпитног рада и реализацији програма школе. Директор ће 

учествовати у изради анализе рада школе као и изради годишњег извештаја о своме раду и 

раду школе као и изради осталих извештаја на захтев Министарства просвете, општинске 

управе и других надлежних органа. Учествоваће у планирању набавке наставних средстава и 

коришћење истих. Посебну пажњу ће посветити очувању здраве животне средине и уређењу 

радног окружења 

 

 

 

Оперативни план рада директора 

Време 

реализације 
Актуелности/теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

/сарадници 
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А
в
гу

ст
 

Организациони послови: 

-Израда четрдесеточасовне радне недеље за 

наставнике 

-Планирање и програмирање рада наставника 

-Припрема и организација стручних органа 

-Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 

2019/20. годину 

-Одговори на све упитнике пристиглих од 

надлежни хоргана 

-Припрема материјала за Наставничко веће и 

Савет родитеља 

-Учешће у изради извештаја о раду школе у 

школској 2018/19. години 

-Писање извештаја о раду директора у школској 

2018/2019.г. 

-Учешће у изради распореда рада свих служби у 

школи 

-Решења о радном статусу и четрдесеточасовној 

радној недељи 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

председниц

и стручних 

и 

одељењских 

већа, 

одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог  

С
еп

т
ем

б
а
р
 

Организациони послови 

-Пријем првака и нових ученика 

-Сагледавање финансијског стања у новој 

школској години 

-Присуство Одељењским родитељским 

састанцима по потреби 

-Попуњавање извода из програма рада школе и 

ценуса 

-Достављање истих надлежним службама 

-Руковођење радом Педагошког колегијума 

-Склапање уговора са пословним сарадницима, 

прибављање документације и прибављање 

средстава за опрему и нова средства 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

педагог 

О
к

т
о
б
а
р
 

-Сачињавање оперативног плана рада 

-Остваривање увида у функционисање редовне 

наставе и осталих видова образовно-васпитног 

рада 

-Аналитички послови, анализа месечних планова 

рада наставника 

-Праћење примене школског програма од I - VIII 

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 

новом стручном литературом и наставним 

средствима 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

помоћник, 

педагог, 

психолог и 

библиотекар 

Н
о
в
ем

б
а
р
 

-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 

одељењским старешинама и пружање помоћи у 

раду 

-Обилазак часова новопримљених наставника 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

педагог 
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-Учешће у раду разредних и одељењских већа 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Разматрање питања из нормативне делатности 

школе. 

Д
ец

ем
б
а

р
 

-Посета часовима и одељењима где има доста 

недовољних оцена и посета 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 

-Присуство седницама разредних и одељењских 

већа 

-Припрема седница Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

- Израда Плана набавки за 2020.годину 

-Присуство неким родитељским састанцима 

-Предузимање активности у реализацији развојног 

плана -контакт са локалном заједницом 

-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 у школи. 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

 

педагог  

 

Ј
а
н

уа
р
 

-Анализа реализованог програма рада и 

постигнутог успеха ученика. 

-Припремање извештаја о обиласку часова 

-Праћење реализације фонда часова и осталих 

видова образовно-васпитног рада 

-Сагледавање стања основних и материјалних 

средстава после пописа 

-Контрола обављених послова на одржавању 

објекта током распуста 

-Припрема за почетак другог полугодишта 

-Организовање прославе школске славе светог 

Саве 

-Припрема извештаја о раду школе у првом 

полугодишту. 

-Припрема седница Наставничког већа и 

Школског одбора. 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

педагог 

 

Ф
еб

р
уа

р
 

-Анализа реализације плана и програма 

образовно-васпитног рада 

-Посете часовима у циљу сагледавања рада после 

донетих закључака на крају првог полугодишта 

-Одржавање планираних седница стручних органа 

-Координација рада на изради завршног рачуна и 

сагледавање материјално-финансијскогпословања 

-Израда плана јавних набавки 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Полугодишњи извештаји о реализацији плана и 

програма школе и директора 

-Организовање екскурзије за ученике старијих 

разреда 

-Организација и реализација општинских 

такмичења 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа 

педагог 
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М
а

р
т

 

-Рад на уређењу школског простора и дворишта 

-Припреме за упис ученика у први разред са 

стручним сарадницима 

-Присуство седницама одељењских већа на крају 

З.тромесечја 

-Анализа успеха на крају трећег тромесечја у 

сарадњи са педагогом и психологом 

-Припрема седнице Наставничког већа 

-Посета часовима редовне, допунске и изборне 

наставе и слободних активности 

-Увид у рад техничке службе 

-Појачана активност на праћењу реализације рада 

школе и предузимање мера за евентуалне 

пропусте 

-Организација и реализација окружних такмичења 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

педагог,  

предметни 

наставници 

 

А
п

р
и

л
 

-Посета часовима редовне наставе у циљу 

сагледавања градива у појединим предметима 

-Координација рада у вези са такмичењима 

-Анализа рада стручних актива и унапређивања 

васпитно-образовне делатности 

-Анализа броја и узрока изостанака ученика са 

стручним сарадницима и одељењским 

старешинама 

-Анализа рада одељенских заједница и 

одељењских старешина 

-Припрема седнице Наставничког већа и Савета 

родитеља 

-Припремање и одржавање родитељског састанка 

за родитеље осмака, поводом уписа ученика у 

средње школе и прославе „Мале матуре" 

Договор 

Подела 

Задужења, 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

педагог 

М
а

ј 

-Посета часовима 

-Учешће у реализацији представљања средњих 

школа наше општине ученицима осмог разреда и 

њиховим родитељима у оквиру школе 

-Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

-Припремање теза за израду Годишњег плана рада 

и 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 I до IV разреда 

-Припремање седнице 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 следећу школску годину 

-Припремање материјала у вези са поделом 

одељења на предмете и наставнике 

Договор 

Подела 

Задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор, 

секретар, 

рачуновођа, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

-Учешће у припремама извођења екскурзија за 

ученике од V до VII разреда 
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Ј
ун

 

- Анализа реализације плана и програма редовне и 

осталих 

видова наставе 

- Присуство седницама разредних већа 

- Организација припремне наставе, поправних и 

разредних 

Испита 

- Утврђивање кадровских потреба за наредну 

школску одину 

- Израда Годишњег програма рада школе 

- Припрема седница Наставничког већа, Школског 

одбора и 

Савета родитеља 

- Организациони послови у вези са активностима 

око пријема 

Првака 

- Активности на организовању полагања завршног 

испита и 

уписа ученика у средње школе 

- Праћење остваривања развојног плана 

- Учешће у програмирању рада за следећу 

школску годину 

- Утврђивање потреба и материјалних могућности 

за извођење 

радова у школи 

- Утврђивање ритма рада у току летњег распуста 

- Анализа материјално-финансијског пословања у 

току 

школске године 

Договор 

Директор, 

Подела 

секретар, 

Задужења 

рачуновођа, 

Решења 

Дискусија 

предметни 

наставници, 

педагог  

* Начини праћења реализације програма директора су: извештаји, записници, непосредни увид, 

разговор, анкета, 

инспекцијски преглед, а носиоци праћења су: наставници, чланови Школског одбора, 

инспекцијске и надзорничке службе. 

 

 

3.2. Школски одбор 

 

 Шкoлски oдбoр рaзмaтрaћe и дoнoсити прoгрaм рaдa шкoлe, извeштaj o рaду шкoлe, 

финaнсијски фoнд шкoлe, пeриoдичнe oбрaчунe и зaвршни рaчун, рaсписивaњe кoнкурсa зa 

избoр нaстaвникa и стручних сaрaдникa, рaзмaтрaћe успeх учeникa и мeрe зa пoбoљшaњe 

успeхa, кao и другa питaњa утврђeнa зaкoнoм o oснoвнoj шкoли и Стaтутoм шкoлe.  

 

 

Чланови Школског одбора су: 

Име и презиме Представник 

Владан Стојимировић председник, лок.самоуправа 

Верина Станисављевић лок.самоуправа 

Јерослав Огњановић лок.самоуправа 

Јасмина Стојићевић Савет родитеља 

Весна Ивковић Савет родитеља 

Халида Живановић Савет родитеља 

Даниела Митић Запослени 

Александра Маринковић Запослени 

Весна Миленковић Запослени 
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Шкoлски oдбoр имaћe нajмaњe шeст сeдницa и тo: 

Aвгуст – Сeптeмбaр 

• aнaлизa и усвajaњe гoдишњeг извeштaja o рaду шкoлe, 

• усвajaњe гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe, 

• утврђивaњe oпрeмљeнoсти шкoлe зa слeдeћу шкoлску гoдину. 

Oктoбaр – Нoвeмбaр 

• aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу првог клaсификaциoнoг пeриoдa, 

• aнaлизa oствaрeнoг прoгрaмa рaдa шкoлe, 

• рaзмaтрaњe кaдрoвскe прoблeмaтикe. 

Jaнуaр 

• усвајање плана набавки и финансијског плана школе, 

• aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу и пoлугoдиштa, 

• aнaлизa рeaлизoвaнoг дeлa прoгрaмa рaдa шкoлe зa и пoлугoдиштe, 

• aнaлизa рaдa стручних oргaнa шкoлe, кao и сaвeтa рoдитeљa. 

Мaрт – Aприл 

• извeштaj o финaнсијскoм пoслoвaњу шкoлe, 

• aнaлизa успeхa и дисциплинe нa крajу III клaсификaциoнoг пeриoдa, 

• aнaлизa oствaрeнoг прoгрaмa рaдa шкoлe. 

Мaj – Jун 

• aнaлизa успeхa учeникa нa крajу II пoлугoдиштa, 

• aнaлизa рeaлизaцијe прoгрaмa рaдa шкoлe, 

• рaзмaтрaњe нaцртa гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe зa слeдeћу шкoлску гoдину. 

 

3.3. Наставничко веће 

 

Нaстaвничкo вeћe je oснoвни стручнo-пeдaгoшки oргaн шкoлe и чинe гa сви 

нaстaвници, стручни сaрaдници и дирeктoр шкoлe.Нaстaвничкo вeћe кooрдинирa, прaти, 

врeднуje и oцeњуje рaд oстaлих стручниих oргaнa у шкoли, кao и рaд пojeдинaцa и прeдузимa 

мeрe дa oни oствaруjу свoje зaдaткe у склaду сa Зaкoнoм и прoписимa o рaду oснoвнe 

шкoлe.Свojoм укупнoм дeлaтнoшћу пoмaжe рaд шкoлскoг oдбoрa и сaвeтa рoдитeљa шкoлe. 

Нaстaвничкo вeћe рaди у сeдницaмa a зa успeшaн рaд и извршaвaњe зaдaтaкa одговорни 

су дирeктoр шкoлe и стручни сaрaдници.Сeдницe нaстaвничкoг вeћa зaкaзуje и њимa рукoвoди 

дирeктoр шкoлe. Прeдлoг днeвнoг рeдa припрeмa дирeктoр шкoлe у сaрaдњи сa стручним 

сaрaдницимa или другим члaнoвимa вeћa oдгoвoрним зa пojeдинa питaњa днeвнoг 

рeдa.Сeдницoм мoжe дa рукoвoди и другo лицe кoje je члaн нaствничкoг вeћa кoje oдрeди 

дирeктoр шкoлe, кaдa je oн личнo спрeчeн или je oдсутaн. Зaписник сa сeдницe нaстaвничкoг 

вeћa вoди члaн вeћa кoгa oдрeди дирeктoр Шкoлe. 

Нaстaвничкo вeћe у шкoлскoj 2019/2020. гoдини ћe имaти нajмaњe 8 сeдницa. 

 

 

План рада Наставничког већа 

Време САДРЖАЈ РАДА Носиоци активности 
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VIII 

-Разматрање и усвајање успеха  ученика на крају 

шк.2018/2019.год.; 

-Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за шк.2018/2019.год. 

- Коначна подела предмета на наставнике и подела задужења; 

-Усвајање распореда часова; 

- Подела разредних старешинства на наставнике; 

-Разматрање и усвајање програма зазаштиту ученика од 

насиља ; 

-Анализа рада НВ за шк.2018/2019. 

-Усвајање акционог плана самовредновања за 

шк.2019/20.год.; 

-Усвајање Годишњег плана рада школе за шк. 2019/20. г;  

-Усвајање плана рада Настав. већа за шк. 2018/19. год. 

-Организација припрема за почетак шк. 2019/20. године. 

-Усвајање Годишњег плана стручног усавршавања 

наставника за шк.2018/2019.год. 

-Дир.шк.  стр.сарад. 

-Стр.сарадник,Дирек 

 

-Директор, стр.сарад. 

 

-Комис. за распоред 

-Директор 

-Тим за заштиту ученика 

 

-Директор 

-Тим за самовредновање 

-Директор, стр.сарадник 

-Директор 

-Директор 

-Стр.сарадник 

IX 

-Организација родитељских састанака; 

-Разматрање и усвајање предлогa плана екскурзије. 

-Разматрање и усвајање плана о реализацији актив. за време 

Дечје недеље; 

-Разредне старешине 

-Стр. Сарад. Директор 

-Комис.за извођ. Екск. 

X 

-Разматрање и усвајање плана о реализацији актив. за време 

Дечје недеље; 

-Организација јесењег кроса; 

-Информације о припремљености за прославу Дана школе. 

-Стр.сарадник 

 

-Наст.физ.васп. 

-Дир. и ком.за култ. акт 

XI 

 -Анализа оствареног наставног плана и програма на крају 

првог класиф. периода; 

-Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода; 

-Организација родитељских састанака; 

-Стање у настави у првом и петом разреду. 

-Разматрање и усвајање извештаја о реализацији актив. За 

време Дечје недеље; 

-Директор, стр.сарадник 

 

-Директор, стр.сарадник 

-Председ.Стручних већа 

-Сарадник, раз.стар. 

учитељи првог разр. 

-Стручни сарадник 

XII 

-Анализа оствареног наставног плана и програма на крају 

првог полугодишта; 

-Анализа постигнутог успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта; 

-Доношење одлука о похвалама ученика од првог до осмог 

разреда; 

-Организација родитељских састанака; 

-Анализа извештаја са самовредновања из кључне области : 

Подршка ученицима – подручје вредновања : Брига о 

ученицима 

-Председ.одељ.већа и 

стр.сарадн 

-Директор, стр.сарадник 

-Председници одељ.већа 

-Предс.одељ.већ 

-Стручни сарадник и тим за 

заштиту ученика од насиља 

I -Предлог плана организације прославе Светог Саве -Дир.комис.за култ.акт 

II 
-Организација и усвајање календара такмичења ученика  

 

-Предметни настав. 

-Дирек.и стр.сарадник 

III -Организација уређења школског дворишта -Разр.стареш, Директор. 

IV 

-Анализа оствареног  наставног плана и програма на крају 

трећег класификационог периода; 

-Анализа постигнутог успеха и дисциплина ученика на крају 

трећег класификационог периода; 

-Организација пролећног кроса; 

-Извештај о учешћу ученика на општинским и регионалним 

-Дир.,струч.сарадник 

 

-Директор,струч.сарадн 

-Актив физ.васпитања 

-Стручни сарадник 
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такмичењима; 

-Анализа извештаја са самовредновања из кључне области  

-Стручни сарадник и Тим за 

заштиту ученика од насиља 

V 

-Анализа оствареног  наставног плана и програма на крају 

другог полугодишта за уч.8 разреда; 

-Анализа постигнутог успеха и дисциплина ученика осмог 

разреда; 

-Предлог о подели Вукових и посеб. дипл. уч. осмог раз. 

-Предлог и избор ученика генерације у шк.2017/2018.год. 

-Организација припреме за полагање завршног испита  за 

ученике 8.разреда; 

-Извештаји са реализоване екскурзије; 

-Предлози за нови Развојни план школе 

-Раз.стар., стр.сарад. 

 

-Раз.стар.,стр. сарад. 

-Раз.стар. осмог разреда 

-РС 8.разреда 

 

-Директор и комисија за ЗИ  

-Вође пута на екскурзи. 

-Директор, сви запослени 

VI 

-Анализа оствареног наставног плана и програма на крају 

другог пол.шк.2019/2020.год.; 

-Анализа постигнутог успеха и дисциплина ученика на крају 

другог пол. 2019/2020.шк..год.; 

-Доношење одлука о похвалама ученика на крају 

шк.2019/2020.год. 

-Орг.родит.састанака и заврш.свечаности на крају другог 

пол. 

-Директор,струч.сарад. 

 

-Директор,струч.сарад. 

 

- Пред.оде.већа,стр.с 

VII 

-Организација припремне наставе, разредних и поправних 

испита; 

-Прелиминарна подела наставних предмета наставницима и 

подела задужења за шк.2020/2021.год.; 

-Директор, предметни 

наставници 

-Директор, стр.сарадник 

*На састанцима Наставничког већа, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен 

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

праћења ће бити: директор и чланови Наставничког већа. 

Пo пoтрeби Нaстaвничкo веће фoрмирa стaлнe и пoврeмeнe кoмисиje зa пojeдинe зaдaткe и 

пoслoвe. 

 

3.4. Одељењска већа 

Одељењско веће: 

 непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу; 

 разматра резултате рада наставника; 

 остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које ученици 

постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; 

 предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у 

одељењу; 

 утврђује, на предлог предметног наставника, оцену из предмета на основу укупних 

резултата рада, а оцену из владања на основу понашања ученика; 

 похваљује и награђује ученике; 

 изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности; 

 предлаже Наставничком већу план усавршавања наставника, програм екскурзија, такмичења 

и слично; 

 врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника; 

 врши избор ученика за које треба организовати допунски и додатни рад, на предлог 

предметног наставника; 

 обавља и друге послове који су му законом, општим актом и одлуком директора Школе 

стављени у надлежност. 

Одељењско веће за свој рад одговара Наставничком већу 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Р.  бр. С А Д Р Ж А Ј      Р А Д А 
Реализа

ција 
Носиоци посла 
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 1. Утврђивање успеха ученика после поправних испита 

на крају школске године 

VIII ОС 

 2. Рапоред писмених проверавања ученичких знања 

(школских писмених задатака, контролних задатака) и 

других захтева наставника  

IX Предметни 

наставници 

 3. Организовање допунске, додатне наставе, слободних 

активности и начин евидентирања 

IX ОС, педагог 

 4. Утврђивање програма екскурзија и наставе у природи 

и друге посете  

IX организатор 

 5. Реализација наставног плана и програма, анализа 

успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода; дисциплинске и стимулативне мере; Анализа 

ангажованости ученика у слободним активностима  

X ОС, предметни 

наставник,  педагог 

 6. Оптерећеност ученика и равномерна расподела 

задатака  

XI педагог   

 7. Анализа успеха, дисциплине и изостанака на крају 

првог полугодишта, похвале и награде и изрицање 

васпитно - дисциплинских мера  

 XII предметни 

наставник, педагог 

 8. Реализација наставног плана и програма, анализа 

успеха, владања, дисциплине и изостанака ученика на 

крају трећег класификационог периода  

IV педагог, ОС 

 9. Реализација наставног плана и програма, анализа 

успеха, дисциплине и изостанака ученика; предлагање 

похвала, награда и диплома, као и предлагање 

дисциплинских мера на крају наставне године  

VI ОС, предметни 

наставници 

педагог 

 10. Упућивање ученика на поправне испите  VI предметни 

наставник,  

руководиоци ОВ  
 11. Доношење Програма рада Одељењских већа за 

школску 2018/2019. годину и избор 

руководиоца                                                                 

VI 

 

Чланови одељењских вeћa зa разредну наставу су: 

Зa први рaзрeд: Весна Миленковић, Драгана Стојковић, Јелена Стојмировић и  Марија 

Кочабер.. 

Зa други рaзрeд: Весна Миленковић, Љубица Николић, Јелена Стојмировић и Марија Кочабер  

Зa трећи рaзрeд:Маја Недељковић, Драгана Стојковић,   Јелена Стојмировић, Марија Кочабер  

Зa четврти рaзрeд:Тамара Белић/Татјана Динић, Љубица Николић,  Јелена Стојмировић и 

Марија Кочабер. 

Чланови одељењских вeћa зa предметну наставу су: 

V рaзрeд: Зорица Перић, Дарко Јовановић, Катарина Јовановић, Тамара Станимировић, Горан 

Стевић, Даница Пацикас, Миљан Милојковић, Срђан Марковић, Јелена Стојмировић, Миодраг 

Милић, Сања Илић, Ивана Пауновић. Председник већа је  Катарина Јовановић. 

VI рaзрeд: Зорица Перић, Дарко Јовановић, Миодраг Милић, Сандра Степановић,  Тамара 

Станимировић, Горан Стевић, Даница Пацикас, Миљан Милојковић, Срђан Марковић, Јелена 

Стојмировић, Ивана Пауновић, Златко Симонић, Сања Илић. 

Председник већа је Зорица Перић. 

VII рaзрeд: Зорица Перић, Дарко Јовановић, Миодраг Милић, Сандра Степановић, Тамара 

Станимировић,  Златко Симонић, Душица Цветковић, Горан Стевић, Даница Пацикас,  Миљан 

Милојковић, Срђан Марковић, Јелена Стојмировић,  Ивана Пауновић и Сања Илић.  

Председник већа је Дарко Јовановић. 

VIII рaзрeд: Зорица Перић, Дарко Јовановић, Тајана Тасић, Тамара Станимировић, Душица 

Цветковић, Златко Симонић, Горан Стевић, Даница Пацикас, Катарина Јовановић, Миљан 

Милојковић, Срђан Марковић, Јелена Стојмировић,  Ивана Пауновић и Сања Илић . 

Председник већа је Јелена Стојмировић. 

Састанци одељењских већа се организују  на нивоу свих одељења једног разреда.  Састанцима 

руководи  разредни старешина или стручни сарадник.  

 

3.5. Одељењски старешина 
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Одељењски старешина je индивидуaлни стручни орган кojи рукoвoди рaдoм одељења сa 

нaглaшeнoм организaциjoм, aдминистрaтивнoм и педагошком улoгoм. 

      Посао одељењског старешине није само успешно организовање и вођење одељењске 

заједнице. Добар одељењски старешина мора, како са ученицима, тако и са родитељима да 

оствари добру сарадњу, јер само заједничким трудом одељењског старешине, родитеља и 

школе образовно - васпитни рад може бити потпун и успешан. 

У школској 2019/2020. години је следећи распоред одељењских старешинстава: 

I1  Весна Миленковић 

I2 Драгана Стојковић 

II1 Весна Миленковић 

II2 Љубица Николић 

III1 Маја Недељковић 

III2 Драгана Стојковић 

IV1 Тамара Белић 

IV2 Драгана Стојковић 

V1 Катарина Јовановић 

VI1 Зорица Перић 

VII1 Дарко Јовановић 

VIII1 Јелена Стојмировић 

 
3.6. Савет родитеља 

Савет родитеља школе као саветодавни орган чији је рад регулисан чланом 120. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службeни глaсник РС", брoj 88/17, 27/18- други 

закони и 10/19). Од прошле школске године  формиран и општински савет родитеља који  се, у 

складу са својим законским овлашћењима, бави питањима од посебног значаја за ученике, као 

што су безбедност ученика, заштита од насиља и остало. Чланове за општински савет родитеља 

биће изабрани на једној од седница почетком школске године. 

Чланови савета родитеља по 

одељењима: 

 

 

 

 

 

 

 

План рада Савета родитеља у школској 2019/2020. г. 

Месец Садржај активности 
Носилац 

активности 

Име и презиме 
Представник 

одељења: 

Марија Дудаш I1/ II1 

Верица Миљковић III1 

Сандра Јовановић I2/III2 

Весна Ивковић, председник IV1 

Јелена Тасић II2/IV2 

Верица Обрадовић V1 

Бојан Томић VI1 

Данијела Милуновић VII1 

Биљана Рајковић VIII1 
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-Конституисање Савета родитеља; 

-Усвајање плана Савета родитеља;  

-Инфoрмaциjao тeхничкoj припрeмљ. шк. зa шк. 2019/20. гoд.; 

-Организaциja исхрaнe ученика и прeвoзa уч. путникa зa шк. 

2019/20. год.; 

-Избор представника Савета родитеља за отварање понуда за 

осигурање ученика за шк.2019/2020.год 

-Упознавање Савета родитеља са акционим планом 

самовредновања; 

-Упознавање Савета родитеља  са планом о заштити ученика од 

насиља, ГПР и Извештајем о раду школе у шк.2018/19;  

-Одлука Савета родитеља о трошењу средстава са родитељског 

динара ( рабат, донације...) 

Разматрање и усвајање предлога плана екскурзије. 

Избор представника за Општински савет родитеља 

-Тeкућa питaњa. 

- Председник 

Савета родитеља 

-Директор 

 

-Педагог 

- Савет родитеља 

 

-Педагог 

 

-Педагог 

 

 

 

Ј
а
н

уа
р
 

-Aнaлизa успeхa и дисциплина уч. нa крajу првoг пoлуг. шк. 

2019/20. год 

-Тeкућa питaњa. 

 

-Директор, педаг 

 

-Директор 

А
п

р
и

л
 -Организaциja ђaчких eкскурзиja; 

-Доношење одлука о висини надокнаде наставницима за 

реализацију екскурзије; 

-Тeкућa питaњa. 

-Директор 

-Савет родитеља, 

директор 

-Комисија за 

уређење шк. 

простора 

М
а
ј -Извештај о реализованом излету ( екскурзије ); 

- Припрема за завршни испит и упис у средње школе; 

-Текућа питања. 

-Директор 

-Директор, пед. 

Ј
ун

 

-Aнaлизa успeха и дисциплина уч.нa крajу другoг пoлуг. шк. 

2019/20. год, 

-Aнaлизa рaдa Сaвeтa рoдитeљa у школскоj 2019/2020. гoдини 

-Текућа питања. 

-Педагог,дир. 

 

-Пред. Савета 

*На састанцима Савета родитеља, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен 

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

Носиоци праћења ће бити: председник Савета родитеља, педагог и остали  чланови. 

Напомена: У току школске године План рада Савета родитеља, може бити допуњен и измењен 

у зависности од потребе чланова савета. 

 

 

3.7. Стручна већа за области предмета 

 

Стручно веће за разредну наставу чине: 

- Драгана Стојковић,наст. разредне наставе, председник; 

- Маја Недељковић - наст. разредне наставе,  

- Љубица Николић, наст.разредне наставе; 

- Тамара Белић, наст. разредне наставе;  

- Јелена Стојмировић, наст. енглеског језика; 
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- Марија Кочабер, наст. верске наставе 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 
САРАДНИЦИ И 

ИЗВРШИОЦИ 

август- септембар 

1. Доношење програма рада Стручног већа. 

2. Израда Годишњег плана наставе и учења. 

3. Израда месечних планова за септембар. 

4.Израда ИОПа за ученике са посебним 

потребама. 

5. Планирање екскурзије. 

6. Избор дечје штампе. 

7. Организовање и одржавање родитељских 

састанака.  

8. Припремање предлога плана стручног 

усавршавања учитеља у овој школској 

години. 

9. Иновације у настави- покажи шта знаш, 

учитељски блог, мапе ума, коришћење 

мултимедијалних учионица, пројектне 

активности... 

10. Учешће у хуманитарним  акцијама. 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

- Библиотекар  

 

октобар - новембар 

 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка. 

2. Обележавање „Дечје недеље“.  

3. Октобар- месец здраве хране 

4. Организовање приредбе поводом Дана 

школе. 

5. Одржавање угледних и огледних часова.  

6. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода. 

7. Организивање и учешће у пројекту 

„Клинци олимпијци“. 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

- Родитељи 

децембар – јануар  

 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка. 

2. Договор око активности за обележавање 

школске славе. 

3. Организовање и одржавање родитељских 

састанака. 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

 

фебруар - март 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка. 

2. Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају  1. полугодишта. 

3. Извештај учитеља 1. разреда о 

резултатима рада током првог 

полугодишта. 

4. Договор о раду у 2. полугодишту.  

5. Организовање школских такмичења. 

6. Набавка уџбеника за школску 2020/2021. 

годину.  

7. Мере побољшања успеха ученика. 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

- Родитељи 

 

Април - мај 

 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка. 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају трећег класификационог периода. 

3. Организовање и одржавање родитељских 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

- Родитељи 

- Локална 
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састанака. 

4. Организација и реализација школског 

кроса. 

5. Организовање и одржавање активности 

поводом манифестације „Школа селу“. 

6. Анализа рада у оквиру осталих 

наставних облика рада ( допунски, додатни 

часови, културне, друштвене и слободне 

активности) 

заједница 

 

јун 

 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка. 

2. Анализа рада у оквиру осталих 

наставних облика рада ( допунски, додатни 

часови, културне, друштвене и слободне 

активности) 

3. Анализа реализације Плана и програма 

учења. 

4. Одржавање одељењских већа. 

5. Одржавање Наставничког веча. 

6. Извештај о угледним/огледним часовима. 

7. Одржавање родитељских састанака. 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Наставници 

август 

 

1. Приремање плана рада Већа у школској 

2020/2021. години. 

2. Мере за побољшање рада већа. 

 

 

- Учитељи 

- Педагог 

- Директор  

 
3.7. 2.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Стручно веће за друштвену групу предмета чине: 

- Зорица Перић, председник,наст. српског језика; 

- Јелена Стојмировић, наст.енгл.језика 

- Миодраг Милић, наст. немачког језика; 

- Тајана Тасић, наст.немачког језика 

- Ивана Пауновић, наст.историје; 

- Сања Илић и Марија Кочабер, наставници верске наст. 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
САРАДНИЦИ И 

ИЗВРШИОЦИ 

август 

 

1. Конституисање Стручног већа 

друштвених наука за школску 

2019/2020. годину 

2. Израда годишњих и оперативних 

планова рада 

3. Планирање допунске и додатне 

наставе, секција и ваннаставних 

активности 

4. Планирање стручног усавршавања 

наставника и анализа годишњих 

планова наставника друштвене групе 

предмета 

5. Пројектна настава 

друга 

половина 

августа 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

педагог 

септембар 

1. Међушколски образовно – васпитни 

пројекат Читалићи 2020. (планиране 

активности у оквиру пројекта за 

месец септембар: Планирање) 

септембар 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

педагог, библиотекар, 

директор 
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октобар 

1. Обележавање Дечје недеље (договор 

о реализацији и активностима) 

2. Договор о реализацији прославе Дана 

школе 

3. Читалићи 2020. (планиране 

активности у оквиру пројекта за 

месец октобар: Дечја недеља) 

октобар 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

Стручно веће за 

уметност, културу и 

спорт, библиотекар 

новембар 

- 

децембар 

1. Одржавање корелационих часова из 

друштвене групе предмета 

2. Успех ученика из друштвене групе 

предмета на крају првог 

класификационог периода и мере за 

побољшање истог 

3. Планиране активности у оквиру 

пројекта Читалићи 2020. 

новембар; 

децембар 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

библиотекар 

јануар 

- 

фебруар 

1. Активности у вези са организацијом 

и спровођењем прославе школске 

славе – Светог Саве 

2. Успех ученика из друштвене групе 

предмета на крају првог полугодишта 

и мере за побољшање истог 

3. Планиране активности у оквиру 

пројекта Читалићи 2020. 

јануар и 

друга 

половина 

фебруара 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

Стручно веће за 

уметност, културу и 

спорт, библиотекар 

фебруар 

- 

март 

1. Припрема и учешће ученика на 

такмичењима из друштвене групе 

предмета 

2. Организација школских такмичења из 

поменуте групе предмета 

3. Планиране активности у оквиру 

пројекта Читалићи 2020. 

(Школска/општинска 

завршница/смотра) 

друга 

половина 

фебруара; 

март 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

библиотекар 

април 

- 

мај 

1. Договор о организацији 

манифестације „Школа селу” 

2. Осврт на реализовану припремну 

наставу за завршни испит из 

друштвене групе предмета и 

ажурирање овог типа наставе; 

анализа постигнутог успеха на 

такмичењима 

3. Пројекат Читалићи 2020: 

МАЈ: Централна завршница 

пројекта/републичка-међународна смотра 

читалаштва ,,Читалићи 2020.” 

април; мај 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

Стручно веће за 

уметност, културу и 

спорт, директор, 

библиотекар 

јун 

1. Разматрање остварености корелације 

програма групе предмета друштвених 

наука 

2. Анализа реализације пројектне 

наставе 

3. Обележавање завршетка школске 

године (завршна приредба) и анализа 

успеха ученика из друштвене групе 

предмета 

4. Анализа рада Стручног већа 

друштвених наука у школској 

2019/2020. години и писање 

извештаја 

јун 

председник Стручног 

већа, чланови 

Стручног већа, 

директор, педагог 

 

август 1. Припремање плана рада Стручног друга председник Стручног 
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већа друштвених наука за школску 

2019/2020. годину 

2. Мере за побољшање рада Већа 

половина 

августа – 

након 

годишњег 

одмора 

већа, чланови 

Стручног већа, 

директор, педагог 

 

 

 

 

 

3.7.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА      

 

Стручно веће за природну групу предмета чине:  

• - Сандра Степановић, председник, наст.биологије,  

• - Дарко Јовановић, председник, наст. математике, 

• - Тамара Станимировић, наст. географије,  

• - Душица Цветковић, наст. хемије,  

• - Катарина Јовановић, наст.биологије, 

• - Златко Симонић, наст. физикe 

 

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 

1.    Усвајање годишњег плана рада 

2.    Избор руководства стручног већа (председник, записничар) 

3.    Договор о начину рада 

4.    Корелација међу предметима (огледни, угледни  час) 

ДЕЦЕМБАР 

1.    Уједначавање критеријума приликом оцењивања 

2.    Резултати рада допунске и додатне наставе 

3.   Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

1.    Критеријуми за слање ученика на такмичења 

2.    Школска такмичења 

3.    Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

МАРТ 

1.    Учествовање ученика на такмичењима 

2.    Анализа постигнутих резултата 

МАЈ/ЈУН 

1.    Стручне посете 

2.    Анализа рада стручног већа 

3.    Предлози и сугестије за рад стручног већа у наредном периоду 

4.    Анализа успеха ученика осмог разреда на пробном завршном испиту  

5.    Анализа успеха ученика на крају другог полугодишт 

 

 

3.7.4. ПЛАН РАДА ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

Чланови Већа за уметност, културу и спорт су: 

- Миљан Милојковић, председник, наст. физичког; 

- Даница Пацикас, наст. музичке културе; 

- Горан Стевић, наст. ликовне културе; 

- Александра Радојковић, библиотекар 

- Срђан Марковић,наст. техничког и информатичког образовања 

 

Септембар – октобар 
1. Припрема за ра комисије 

2. Доношење Годишњег плана и програма рада 

3. Организација рада секције 

4. Припреме за прославу дана школе 

5. Недеља спорта (школска првенства) 

6. Европски школски спортски дан 2019 

7. Клинци олимпијци 2019. 
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8. Меморијални шах турнир 

9. Формирање фолклорне или ритмичке секције 

10.Трка за срећније детињство – јесењи крос 

 

Новембар – децембар 
1. Посета сајму спорта 

2. Посета музичке омладине часу музичког 

3. Одлазак на представу – оперу 

4. Учешће на ликовним конкурсима 

5. Припреме за прославу Нове године 

 

Јануар. - фебруар. 
1. Организација прославе дана Св. Саве 

2. Припреме за школска такмичења по календару 

3. Светосавски турнир у стоном тенису 

4. Договор о прослави „Школа селу“ 

5. Припреме за обележавање 8.марта 

 

Март – април 
1. Реализација спортских такмичења 

2. Школска такмичења у познавању саобраћаја 

3. Активности око приредбе „Сјај у оку“ 

4. Недеља спорта – школско првенство у атлетици за старије 

 

Мај – јун 
1. Ускршње такмичење у осликавању јаја 

2. Организација свечаности поводом завршетка школске године 8. 

разреда 

3. Крос РТС – а 

4. Манифестација „Школа селу“ 

5. Анализа резултата рада Актива и давање смерница за рад у 

следећој школској години 

 
Август 
1. Израда плана и програма Актива за наредну школску годину 

2. Опремање школе наставним средствима 

3. Стручно усавршавање 

 

3.8. СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

3.8.1. Актив за развој школског програма 

 

Рад овог стручног актива је разрађен у школским програмима од I до VIII разреда. 

Стручни актив за развој школског програма чине представници стручих већа и педагог школе. 

Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма. 

Стручни актив за развој школског програма: 

 обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; 

 припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и 

општих и посебних стандарда знања; 

 учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности пројекте школе којима школа пружа 

могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, нтересовања и 

потребе; 
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 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

 обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора. 

 Радом стручних актива руководи председник кога бира директор школе. 

Актив за свој рад одговора наставничком већу, директору школе и школском одбору. 

Наставничко веће може сменити члана, односно поднети захтев за смену председника 

стручног актива директору школе, уколико није задовољан његовим радом. 

Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења школског 

програма и у току примене донетог школског програма, односно до доношења новог 

школског програма. 

 

 

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Чланови Актива за развој школског програма су: 

 
- Јелена Савић, педагог 

- Даниела Митић, педагог; 

- Миљан Милојковић, наст.физичког васпитања; 

- Татјана Динић, наставник разредне наставе; 

- Златко Симонић, наставник физике. 

 

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су: 

 обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и 

општих и посебних стандарда знања; 

 учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа 

могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања 

и потребе; 

 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

 обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора. 

САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И ПРАЋЕЊА 

ИСХОДА 

- Оснивање стручног актива 

за развој Школског програма. 

- Разматрање и усвајање 

плана рада. 

Утврђивање фонда часова и 

предмета -распоред 

контролних и писмених 

вежби, додатна, допунска 

настава секције   

- План посета часовима 

- Праћење организовања и 

анализа резултата 

иницијалних тестова 

- Анализа усклађености  

наставних планова и 

програма 

- Стручно усавршавање 

наставника - Индивидуални 

образовни  планови (за 

Наставничко веће, 

директор, 

предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

педагог 

тио 

чланови стручног 

актива за развој 

школског 

програма 

Август 

Септембар 

Октобар 

Записник са 

седнице, подела 

задужења  

Усвојени 

распореди усвојени 

ИОП,  

статистика, 

Извештаји, 

сертификати, 

анализе. 
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ученике са тешкоћама у 

развоју као и за изузетно 

талентовану децу) 

Остваривање нових програма. 

Обавештавање Наставничког 

већа о остварености школског 

програма након 

класификационог периода и 

препоруке за побољшање 

истих. 

Анализа и вредновање рада 

по ИОП-у 

Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања измена и 

допуна Школског програма 

Остваривање нових програма. 

Израда  извештаја о 

реализованим активностима 

које су планиране ШРП; 

Анализа потенцијала локалне 

самоуправе за учешће у 

обогаћивању сарадње са 

школом и реализацију 

усвојеног Школског програма 

Одељенске 

старешине, 

чланови 

Стручних тимова, 

педагог школе, 

Педагошки 

колегијум 

Предметни 

наставници, 

представници 

стручних већа, 

чланови Стручног 

актива за 

РШП.Претставни

к Локалне 

самоуправе 

Новембар 

Децембар 

Записник са 

седнице, 

извештаји, 

сертификати, 

анализе 

 

Праћење рада тимова и 

самоевалуација програмских 

активности; 

Корелаиција и 

интердисциплинарни приступ 

настави 

Праћење примена савремених 

метода рада у настави 

Анализа реализације 

школског програма на крају 

првог полугодишта  

Извештај о раду Стручног 

актива за развој школског 

програма на крају првог 

полугодишта  

Тим за 

самовредновање 

школе, 

Стручна већа 

предмета, 

Педагог школе 

Стручни тима за 

РШП 

Јануар 

Фебруа

р 

Извештаји, 

анализе, писане 

припреме за 

часове, 

упитнике за 

учеснике 

огледних и 

угледних часова 

Извештаји, 

анализе, 

Записник са 

седнице, 
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Извештај педагога о 

посећених огледних и 

осталих часова  

Извештаји председника 

Стручних већа о реализацији 

усвојеног Школског програма 

Извештај представника 

Актива и Већа о успеху 

ученика на школским и 

осталим такмичењима 

Анализа реализације 

Школског програма на крају 

трећег класификационог 

периода 

Извештај о донетим изменама 

и допунама Школског 

програма 

Анализа припремљености 

школе за предстојећи пробни 

завршни испит и припреме за 

звршни испит за крај 

основног образовања 

Директор, 

предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

педагози 

чланови 

Стручних већа 

Стручни тима за 

РШП 

Март 

Април 

Извештаји, 

анализе, збирка 

припрема за 

квалитетно 

планиране и 

реализоване 

часове 

Записник са 

седнице, 

Распоред 

припремних 

часова, 

обавештења и 

информације 

битне за 

успешан рад 

ученика 8. 

разреда 

Извештај о реализацији 

припремне наставе за ученике 

8. разреда 

Сарадња са ТИО о 

вредновању рада по ИОП-у 

Анализа реализације 

Школског програма на крају 

другог полугодишта  

Предлози за измене и допуне 

Школског програма за 

наредне године 

Извештај о раду актива/тима 

Анализа на стручним 

састанцима 

Директор, 

предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

педагози 

Стручни тим за 

РШП 

Чланови Тио 

Мај 

Јун 

Јул 

Август 

Записник са 

седнице, 

Извештаји о 

успеху рада по 

ИОП-у. 

 

 

 

 

3.8.2. Педагошки колегијум 

Као стручни орган школе Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у 

вези са пословима Директора школе из чл.62. став3. Тачка 1) до 3) и тачка 5) до 7).  

          Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, а чине га председници 

стручних већа и стручни сарадник. 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

     1.Директор школе – Тања Јеленковић; 

     2. Педагог школе – Даниела Митић/ Јелена Савић; 

     3. Библиотекар – Александра Маринковић 

     4. Председник Стручног већа разредне наст. – Драгана Стојковић; 

     5. Председник Стр. већа природних наука – Дарко Јовановић ; 

     6. Председник Стр.већа друштв. наука –    Зорица Перић; 

     7. Пред. Стр.већа уметности и спорта –   Миљан Милојковић.   

 

План рада Педагошкогколегијума 

Месец Програмски садржај 
Начин 

реализације 

Носилац 

активности 
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Авг/ 

Септ. 

-Конституисање Пед.колегијума; 

-Доношење програма  рада Педагошког  колегијума; 

-Организација васпитно-образовног рада; редовне 

наставе, ваннаставних активности и изборних 

предмета, дежурство наставника, безбедност 

ученика, екскурзија и обележавање значајних 

датума; 

-Разматрање активности из ШРП-а за 

шк.2019/2020.год.; 

-Договор око реализације активности из акционог 

плана самовредновања; 

-Усвајање плана стручног усавршавања запослених; 

-Усвајање плана рада Стручног тима за инклузивно 

образовање.; 

Договор 

Дискусија 

Договор 

 

 

 

 

Дискусија 

Договор 

 

 

 

 

Директор 

 

Педагог 

 

Члан. 

колег. 

Октобар/ 

Новембар 

-Анализа успеха и дисциплина ученика на крају 

првог класификационог периода са посебним 

освртом на први и пети разред; 

- Прослава Дана школе; 

-Реализација садржаја наст. плана и програма 

редовне наст., изборних предмета и слободних 

активности; 

- електронско оцењивање, проблеми, предлози за 

превазилажење 

Извештај, 

дискусија 

Извештај, 

дискусија 

Директор 

Педагог 

Члан. 

колег. 

 

Децембар/ 

Јануар 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају 

првог полугодишта; 

-Реализација наставног плана и програма; 

 

-Прослава школске славе Светог Саве; 

Извештај, 

дискусија 

Извештај, 

дискусија 

Подела 

задужења 

Директор 

Педагог 

Члан. 

колег. 

 

Фебруар/ 

Март 

- оцењивање ученика , проблеми, потешкоће, 

предности, недостаци; 

-Организација  такмичења; 

-Анализа рада стручних органа; 

Анализа, 

дискусија 

Договор 

дискусија 

Директор 

Педагог 

Члан. 

колег. 

 

Април/Мај 

-Анализа успеха и дисциплина ученика на крају 

трећег класификационог периода; 

- Реализација наставног плана и програма; 

-Припрема за завршни испит и упис у средње 

школе; 

-Предлог скице Програма рада школе; 

-Припрема за израду Извештаја о раду школе; 

Извештај, 

дискусија 

Извештај 

 

Подела 

задужења 

Директор 

Педагог 

Члан. 

колег. 

 

Јун 

- Анализа успеха и дисциплина ученика од 1.-

8.разреда; 

-Реализација наставног плана и програма; 

-Преглед постигнућа ученика на такмичењима; 

-Преглед учешћа наставника на семинарима; 

-Планирање стручног усавршавања за следећу 

годину; 

Извештај, 

дискусија 

Извештај 

 

 

Подела 

задужења 

Директор 

Педагог 

Члан. 

колег. 

 

*Начин праћења реализације програма рада Педагошког колегијума су: извештаји, записници, 

разговор,непосредан увид и инспекцијски преглед, а носиоци праћења су: директор, 

руководиоци стручних већа и просветна инспекција. 

 

 

 

3.9. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

3.9. 1. Педагог школе 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Циљ:  

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима. 

Задаци: 

 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада,  

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање 

различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању, 

 Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању 

васпитно- образовног рада,  

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика, 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/ 2020. годину и изради појединих 

његових делова. 

септембар 

      Директор 

Наставници/ 

учитељи 

Стручни 

сарадници 

Учешће у изради  Годишњег извештаја о раду 

школе. 
јун - септембар 

Израда глобалног и оперативног плана и програма 

рада педагога. 

септембар, 

месечни рад 

Учешће у изради индивидуалних образовних 

планова. 
током године 

Вођење евиденције о саветодавном раду са 

ученицима родитељима и наставницима. 
током године 

Планирање реализације и реализација радионица 

професионалне оријентације. 
друго полугодиште 

Пружање помоћи у припремању годишњих и 

месечних планова наставника  са исходима учења. 
aвгуст - мај 

Учешће у припремању планова и програма 

стручних актива и већа. 
aвгуст - мај 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
  

Сарадња са наставницима на пољу пружања 

подршке у раду са даровитим и ученицима који 

заостају у раду, вођењу педагошке евиденције, 

припреми часова. 

током године 

Педагог 

Одељењске 

старешине 

 Директор 

Систематско праћење и анализирање наставног 

процеса, као и рада и развоја ученика. 
август 

Координација и учешће у процесу 

самовредновања рада школе. 

задња недеља у 

месецу 

Праћење и учешће у реализацији активности 

Школског Развојног плана. 
током године 

Обилазак наставе и анализа посећених часова. током године 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање мера за побољшање успеха. 
током године 
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Стално и систематско вредновање свог рада. континуирано 

Анализа постигнућа ученика и реализација 

постављених програмских циљева од 1. до 8. 

разреда . 

децембар 

април 

јун 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

васпитача/наставника, стручног сарадника. 

током године 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма васпитно–

образовног рада (програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, превентивних 

програма, рада педагошко – психолошке службе, 

сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином, праћење рада стручних актива, тимова).  

август - септембар 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

Конструктивни рад у планирању годишњих и 

месечних планова наставника 
током године 

Учитељи, 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Учешће у планирању и припремању 

индивидуалних образовних планова 
током године 

Пружање помоћи одељенским старешинама у 

остваривању продуктивне сарадње са родитељима 

ученика. 

током године 

Учешће у раду стручних Тимова, већа и актива у 

школи и предузимање мера за унапређивање 

њиховог рада. 

током године 

Анализирање часова редовне наставе и других 

облика образовно вапитног рада којима је 

присуствовао педагог и сагледавање њихове 

дидактичко-методичке заснованости. 

током године 

Праћење прилагођавања ученика 1. разреда  

Праћење прилагођавања ученика 5. разреда 

приликом преласка на предметну наставу. 

континуирано,  

по потреби 

Сарадња са наставницима на објективизирању 

оцењивања ученика . 
током године 

Сарадња са учитељима 1. разреда и одељењским 

старешинама 5. разреда у циљу упознавања 

ученика. 

пред крај школске 

године 

Пружање помоћи у тимском планирању и 

реализовању часова. 
током године 

Пружање помоћи у васпитном раду и 

прилагођавању ученика на новој средини . 
cептембар 

Пружање потребне помоћи одељењским 

старешинама у квалитетном обављању ове улоге 

(учешће у избору тема и изради плана часова 

одељенског старешине). 

током године 

Пружање помоћи наставницима у реализацији 

огледних часова . 
oд октобра 

Пружање помоћи у васпитном раду и 

прилагођавању ученика на новој средини. 
cептембар 

Пружање помоћи приправницима у процесу 

увођења у посао. 
током године 

Пружање помоћи у тимском планирању и 

реализовању часова. 
током године 

Учешће у планирању и припремању 

индивидуалних образовних планова. 
током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА   
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Испитивање детета уписаног у основну школу. април-мај 

Наставници 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Праћење прилагођавања ученика I и V разреда. током године 

Идентификација и корективни рад са ученицима 

који заостају у раду. 
током године 

Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима. 
током године 

Праћење успеха ученика. током године 

Упознавање ученика првог разреда са методама и 

техникама успешног учења. 
септембар-октобар 

Промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља и 

упућивање ученика у ненасилно решавање 

конфликата. 

током године 

Провера степена разумевања прочитаног код 

ученика првог разреда. 

пред крај школске 

године 

Учествовање у изради педагошког профила 

ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка израда индивидуалног образовног плана. 

током године 

Професионална ориентација ученика 7 и 8. 

разреда 
мај 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученика који 

врше повреду правила понашања у школи 

током године 

Учествовање у организацији и раду ученичког 

парламента 
током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА   

Сарадња са родитељима приликом тестирања 

нових првака. 

новембар 

Стручни 

сарадник 

Родитељи 

 

Индивидуални саветодавни рад са родитељима. током године 

Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су  од значаја  за упознавање 

ученика и праћење његовог развоја. 

током године 

Пружање подршке родитељима, старатељима у 

раду са децом, односно ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, сметњама у 

развоју, професионалној оријентацији... 

током године 

Подршка  у раду Савета родитеља. током године 

Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција, нарочито информисањем о 

развојним карактеристикама њихове деце у оквиру 

индивидуалних консултација и организовању 

радионица за родитеље са стручњацима из ових 

области. 

током године 

Упознавање родитеља са важећим законима, 

правилницима. 
септембар 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

 

 
 

Сарадња са директором ради утврђивања 

специфичних потреба и проблема школе и мере за 

побољшање. 

током године 

Наставници  

Директор 

Стручни 

сарадник 

Размена информација о раду Тимова као и  

редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи. 

током године 

Тимски рад ради проналажења начина за 

унапређивање вођења педагошке документације. 
током године 
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Сарадња са директором, секретаром школе на 

припреми докумената установе, прегледа, 

извештаја и анализа. 

током године 

Сарадња са директором и библиотекаром у 

организовању трибина, предавања, радионица за 

ученике, запослене, родитеље. 

током године 

Сарадња са директором  по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања. 

током године 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи. 

октобар 

Сарадња са директором  и другима на припреми и 

реализацији разних облика стручног усавршавања 

у циљу јачања компетенција наставника-

организовање семинара, трибина, предавања, 

презентација литературе и сл. 

септембар-август 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника или стручног сарадника. 

током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 
  

Учествовање  и информисање чланова 

Наставничког већа о резултатима (анализа успеха 

ученика на тромесечју и полугодишту) и 

анализама истраживања, резултатима корективног 

рада и других активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција. 

Учествовање у раду одељењских већа, 

Педагошког колегијума, Тимова и комисија 

током године 

 

Наставници  

Директор 
Учешће у раду Тима за инклузивно образовање, 

Тима за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања. 

током године 

Рад у Тиму за самовредновање, Активу за 

школско развојно  

планирање,активу за развој школског програма. 

током године 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа школе. 
током године 

Унапређивање рада стручних органа школе. током године 

Учешће у припремању састанака и седница. по потреби  

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

  

Сарадња са образовним, здравственим и 

социјалним институцијама и другим установама 

које доприносе остваривању циља и задатака 

образовно –васпитног рада. 

током године 

Наставници 

Директор  

Стручни 

сарадници 

Сарадња са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

током године 

Сарадња са стручним установама које организују 

семинаре. 
током године 

Сарадња са педагозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 
током године 
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  3.9.2. Библиотекар школе 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Редовни библиотечки послови: набавка 

библиотечко-медијатечке грађе, њено 

инвентарисање, класификовање, сигнирање и 

каталогизација 

током целе 

године 
библиотекар 

Функционално и естетско уређивање простора 

библиотеке 

током целе 

године 

библиотекар, 

ученици, 

Издавање књига на коришћење ученицима, 

наставницима и стручним сарадницима 

(задуживање и раздуживање) 

током целе 

године 
библиотекар 

Обучавање ученика за коришћење стручног фонда 

библиотеке 

током целе 

године 

библиотекар, 

ученици 

Подстицај у читању и помоћ у учењу, развијање 

информатичке писености (организовање 

мултимедијалних часова, слушање аудио бајки, 

помоћ у одабиру литературе, савладавање техника 

читања и учења, организовање вршњачке помоћи у 

учењу) 

током целе 

године 

библиотекар, 

наставници, ученици 

Сарадња са стручним активима наставника 

(организовање часова пројектне наставе у 

библиотеци) 

током целе 

године 

библиотекар, 

наставници, ученици 

удружењима од значаја за остваривање образовно-

васпитног рада и добробити ученика: Национална 

служба за запошљавање, Центар за социјални рад, 

домови здравља и друге здравствене установе, 

заводи за вредновање и унапређење образовно-

васпитног рада и др. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА 

ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

током године 
 

Вођење документације о свом раду: планови 

(годишњи и месечни). 

током године 

Педагог 

Директор 

Секретар 

Вођење дневника рада. током године 

Вођење евиденције и документације о сарадњи са 

ученицима, наставницима и родитељима. 

током године 

Планирање посете часовима. септембар  

Припремање праћења и проучавања потребне 

стручне литературе. 
током године 

Рад на сопственом стручном усавршавању. током године 

Сарадња са директором и секретаром на изради 

унапређивању остале педагошке документације. 
током године 

Припремање процеса самовредновања рада школе. током године 

Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садржи личне податке о 

деци, односно ученицима. 

током године 

Припремање и планирање за све облике рада са 

уч., настав. и родитељима. 
током године 

Припремање и планирање предавања за ученике, 

наст. и родитеље. 
током године 
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Сарадња са локалном заједницом 
током целе 

године 

библиотекар, 

представници 

локалне заједнице 

Сарадња са предшколском установом 

(организовање посете школској библиотеци, 

упознавање деце са начином рада у школи, 

упознавање са начином рада и правилима 

понашања у библиотеци, организовање радионице 

на тему значаја читаења књига) 

јун 

библиотекар, 

васпитач, деца 

предшколског 

узраста 

 

Организовање посете Народној библиотеци 

„Србољуб Митић“ у Малом Црнићу или другој 

библиотеци (упознавање ученика са начином рада 

других библиотека, организовање радионице на 

тему значаја читања, присуствовање промоцијама 

књига) 

новембар 

библиотекари, 

ученици, аутори 

књига 

Упознавање ученика првог разреда са начином рада 

школске библиотеке 
септембар 

библиотекар, учитељ 

првог разреда 

Организовање гостовања писаца  
током целе 

године 

Библиотекар, 

ученици, аутори 

књига 

Формирање библиотечке и других секција (уколико 

има заинтересованих ученика) 
септембар 

библиотекар, 

ученици 

Обележавање Дечје недеље, обележавање Дана 

школе, Посета Сајму књига у Београду 
октобар 

библиотекар 

ученици, наставници 

Обележавање Европског дана науке, обележавање 

Међународног дана детета 
новембар 

библиотекар 

ученици, наставници 

Обележавање Дана библиотекара Србије децембар 
библиотекар 

ученици, наставници 

Обележавање Светог Саве јануар 

Библиотекар, 

наставници, ученици, 

родитељи, 

свештеник, 

вероучитељ 

Обележавање Дана матерњег језика, обележавање 

Националног дана књиге 
фебруар 

Библиотекар, 

ученици, наставници 

Обележавање Дана слободе приступа 

информацијама, обележавање Светског дана 

поезије 

март 
Библиотекар, 

ученици, наставници 

Обележавање Међународног дана дечје књиге, 

обележавање Међународног дана књиге и 

ауторских права 

април 

Библиотекар, 

ученици, наставници, 

аутори књига 

Организовање радионица за професионалну 

оријентацију за ученике осмог разреда, поручивање 

уџбеника које родитељи купују посредством школе, 

прикупљање података о пријављивању ученика за 

бесплатне уџбенике 

април/мај/јун 

Библиотекар, 

наставници, 

родитељи/старатељи 

Подела уџбеника купљених преко школе, набавка 

књига за награђивање ученика и њихово 

достављање одељењским старешинама, састављање 

извештаја о раду школске библиотеке 

јун 
Библиотекар, 

ученици, наставници 
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Израда плана рада школске библиотеке, ревизија 

библиотечко-медијатечке грађе, техничко 

припремање за почетак школске године 

август библиотекар 

   Библиотекар Александра Маринковић 

 

 

 

 

 

IV. ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

 

4.1. Програм културне и јавне делатности 

     

 Рaди aфирмaцијe културнo-умeтничкoг ствaрaлaштвa учeникa, бoгaћeњa културних 

мaнифeстaцијa и пoдизaњa oпштих културнo-умeтничких aктивнoсти у лoкaлнoj срeдини и oвe 

гoдинe шкoлa ћe пoсвeтити пoсeбну пaжњу oвoм сeгмeнту свoг рaдa. Oргaнизoвaћe сe 

пoзoришнe прeдстaвe зa учeникe прeмa мoгућнoстимa шкoлe и рoдитeљa кao  и прeмa 

интeрeсoвaњу учeникa. Oргaнизoвaћe сe сусрeти сa пoзнaтим личнoстимa културнoг и jaвнoг 

живoтa (дeчjи писци, пeсници, глумци) у сaрaдњи сa шкoлaмa нa тeритoрији Oпштинe. 

Организоваћ се посета Народном Позоришту у Београду у сарадњи са музичком омладином из 

Пожаревца, при чему ће наши ученици имати прилику да одгледају оперску представу или 

мјузикл. 

 Комисија за културну и јавну делатност поред овога, организоваће и академије на Дан 

школе, дан Светог Саве и по могућности организоваће и дочек Нове године. Такође је ове 

године у плану прослава поводом почетка( добродошлица првацима) и завршетка школске 

године. У оквиру литерарне секције културна и јавна делатност школе одвијаће се кроз учешће 

на предстојећим литерарним конкурсима, сарадњу са књижевним клубовима, песничке 

сусрете, припремање школских приредби, сарадња са културно-уметничким друштвима, 

хорском секцијом, посета позоришту, учешћа на смотрама, сарадњу са музичком омладином и 

музичком школом, сарадњу са издавачким кућама, сарадњу са школском, општинском, 

градском библиотеком и  другим библиотекама. 

Оформиће се литерарно-хорске секције Распевано слово која ће учествовати на свим 

литерарно-хорским тематима, као што су пројекат Читалићи, Дечја недеља, Здрава храна, 

Матерња мелодија и образовање, Ризница талената. Такође, синтеза ових секција долазиће до 

изражаја када год се укаже потреба да се компонује мелодија за написани текст чланова 

литерарне секције. Ова подсекција ће  учествовати на свим литерарним конкурсима тог типа, 

тематским данима, у припремању школских приредби, посећиваће позориште, учествовати у 

књижевним вечерима, посећивати и угостити музичку школу у Малом Црнићу и сарађивати са 

њом, сарађиваће са музичком омладином из Пожаревца; радиће на фолклорним тачкама у 

циљу очувања и  неговања српске и светске народне традиције, фолклора и културне баштине. 

Обновићемо сарадњу са интернет часописом Табла за подстицање литерарног стваралаштва. 

Оформићемо Читалачког клуба у сарадњи са издавачком кућом Клет. У овом пројекту 

руководилац литерарне секције је Главног жирија који очекује избор 5 најбољих  рукописних 

романа по одлуци Стручног жирија. Даље инструкције у вези са конкретним радом са децом 

добићемо крајем септембра. 

 Мaкрoплaн oргaнизaцијe aкaдeмијa je слeдeћи: члaнoви кoмисијe су дужни дa нa врeмe 

изнeсу прeдлoг тaчaкa, кaкo би сe извршилa сeлeкцијa истих; нa oснoву утврђeних тaчaкa сe 

прaви aдeквaтaн прoгрaм; трajaњe aкaдeмијe нe смe бити дужe oд 45 минутa; тeмaтикa сe нe смe 

изoстaвити; рaспoрeд чaсoвa члaнoвa кoмисијe трeбa дa будe критeријум зa утврђивaњe 

врeмeнa зa прoбe (прeдгeнeрaлнa и гeнeрaлнa); aкaдeмијe ћe сe oдржaвaти у шкoли у 

зaвиснoсти oд врeмeнских приликa; нaстaвници тeхничкoг су у oбaвeзи дa oбeзбeдe oзвучeњe; 

члaнoви кoмисијe имajу прaвo дa мeњajу рeдoслeд тaчaкa укoликo будe нeoпхoднo. 

 

 Програм рада за јавну и културну делатност школе по месецима: 

 

Септембар: 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

-давање почетних смерница у вези са пројектом Читалачка значка у сарадњи са школском 

библиотеком и формирање групе која ће израђивати читалачки дневник; подела дела по 

разредима и давање инструкција за рад. 

-оформљење групе Читалића и учешће у целогодишњем пројекту (израда дневника, 

такмичења у категорији Кликераши, израда паноа, снимање филмова, учествовање у 

турнирима читалаштва, у радионицама,...) 

 

 

Oктoбaр 

-литерарни темат Здрава храна 

-литерарно-сценски темат Дечја недеља 

-литерарни темат Недеља дојења 

-Школска почетница у оквиру Читалића 

- прoслaвa Дaнa шкoлe – 25. oктoбaр 2019. гoдинe (школска приредба) 

 

Новембар 

-обавезна школска активност у Читалићима Вукова недеља 

-Фб турнир у читалаштву у Читалићима 

-Гласачки дани И ја се питам у Читалићима 

-литерарни темати као одговори на конкурсе Библиотеке града Београда, Дечјег одељења 

библиотеке у Нишу и другим градовима, Уметничке школе „Ђуро Салај“ у Београду, Дечјег 

културног центра у Београду (ова сарадња одвијаће се током целе године, у зависности од тога 

када се литерарни конкурси расписују) 

 

Децембар-јануар 

- учешће на Републичкој смотри стваралаштва на селу и о селу 

- литерарни темат Свети Сава 

- учешће на Међународном фестивалу „Пјесмарица Петру Кочићу“ у Источном Сарајеву 

- - прoслaвa шкoлскe слaвe, Свeти Сaвa  - 27. 01. 2020. гoдинe. 

- a) свeчaнa aкaдeмијa, 

- б) излoжбa ликoвних рaдoвa 

Фебруар 

-учешће на литерарном конкурсу у Мркоњић Граду поводом Дана љубави 

 

Март-април 

- прoслaвa 8. мaртa 

a) литeрaрни тeмaт, 

б) излoжбa ликoвних рaдoвa, 

в) културнo-умeтнички прoгрaм. 

Републичка смотра у Каравукову (одговор на литерарни темат) 

-Дани ћирилице (одговор на литерарни темат и калиграфију) 

-Међународни фестивал дечијег стваралаштва Креативна чаролија у Бањи Врујци (одговор на 

литерарни темат) 

-Змајеве дечје игре (одговор на литерарни темат) 

-Републичка смотра Ризница талената у Нишу (одговор на литерарни и драмски темат) 

-Осмехни се здраво (одговор на литерарни темат) 

- Див-Стигу (одговор на литерарни темат) 

-Школска завршница у Читалићима - смотра (Не)заборављено благо мога краја 

- Одговор на литерарни темат Друштва учитеља Тополе 

-Пролећне риме, ноте и слике (одговор на литерарни темат) 

-Расписивање школског конкурса Васкршња радост и одговор на литерарни, ликовни и 

калиграфски део конкурса 

 

Мaj 

- Taкмичeњe групa у мoдeрнoм плeсу, учешће на манифестацији  «Сјај у оку» у Божевцу 

-Учешће на Дечјем конгресу у Раковици 

-Учешће на Међународној смотри читалаштва у оквиру пројекта Читалићи у Алексинцу 
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Јун 

- Mанифестација «Школа селу» у оквиру које ћемо примити прваке у Дечији савез,припремити 

централну приредбу, спортске активности, изложбу домаће радиности, ђачку пијацу; 

Чланови комисије за културну и јавну делатност школе су: Даница Пацикас, Зорица Перић,  

Горан Стевић 

4.2.  Корективни педагошки рад 

Прoгрaм зa кoрeктивни рaд сa учeницимa I - VIII рaзрeдa 

Тoкoм шкoлскe гoдинe спрoвoдићe сe кoрeктивни рaд сa учeницимa и 

истoврeмeнo сaвeтoдaвни рaд сa њихoвим рoдитeљимa, кaкo би сeoмoгућилo дa свaки учeник 

нaпрeдуje свojим тeмпoм. Aктивнoсти кoje ћe бити прeдузeтe, пo уoчaвaњу пoтрeбe зaoвaквим 

нaчинoм рaдa, су: 

• индивидуaлни сaвeтoдaвни рaд сa учeницимa и рoдитeљимa чијa дeцa имajу пoтeшкoћe 

и прoблeмe у пoнaшaњу; 

• прaћeњe,  усмeрaвaњe  и  врeднoвaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг  рaдa  и мoрaлнoг пoнaшaњa 

у шкoли; 

• рeшaвaњe    вaспитних    прoблeмa    нa    првoм    нивoу    пoнaшaњa (нeувaжaвaњe 

нoрми пoнaшaњa у шкoли, нa чaсу, oштeћeњe имoвинe, нeкoрeктaн   oднoс   прeмa   сeби   и   

другимa)   вeжбaњe   прaвилнoг пoнaшaњa, кaнaлисaњe пoнaшaњa учeникa) 

• рeшaвaњe  прoблeмa  нa  другoм  нивoу  пoнaшaњa     (oпшти   испaди, дeликвeнтнo   

пoнaшaњe   и   др.)   -   сaрaдњa    сa    спeцијaлизoвaним стручњaцимa зa мeнтaлнo здрaвљe и 

Цeнтрoм зa сoцијaлни рaд у циљу тeрaпeутскoг дeлoвaњa и рaдa; 

• Сaвeтoдaвни рaд у циљу пoстизaњa бoљeeфикaснoсти учeњa, кaкo пoстићи бoљи успeх 

у рaду и учeњу ( психoлoшки чиниoци успeснљeг рaдa и учeњa - прeдaвaњa зaV, VI, VII, VIII 

рaзрeд; 

• Индивидуaлни сaвeтoдaвни рaд сa учeницимa и рoдитeљимa дeцe физички oмeтeнe у 

рaзвojу (oштeћeњe видa, слухa, мoтoрикe, хрoничнe бoлeсти, физички дeфoрмитeти и др.) рaди 

прeвaзилaжeњa прoблeмa кojи сejaвљajу у сaвлaдaвaњу нaстaвнoг прoгрaмa кoд oвих учeникa, 

кao и зaрaд успeшнијeг прилaгoђaвaњa тe дeцe нa шкoлски живoт. 

Прoгрaм рeaлизуje пeдaгoг шкoлe у сaрaдњи сaoдeљeњским стaрeшинaмa, учитeљимa и 

прeдмeтним нaстaвницимa. 

 

4.3. Припремна настава 

            Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV   до 

VIII разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа 

наставе у току дана по предмету. 

 

4.4.   Припремна настава за полагање завршног испита 
У школи се током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита, најмање два 

часа дневно, организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног 

испита. 

Наставни предмет VIII разред,број група Број часова 

Српски језик 1 10 

Математика 1 10 

Биологија 1 
10 

Историја 1 
10 

Географија 1 
10 

Хемија 1 
10 

Физика 1 
10 
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Укупно 1 70 

V. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Циљeви, зaдaци и садржаји кoje трeбa рeaлизoвaти у oвojoбласти вaспитнo-образовног 

рaдa дaти су у нaстaвнoм плaну и програму, aoбaвeзe нaстaвникa у праћењу нaпрeдoвaњa и 

оцењивању ученика у Зaкoну ooснoвнoj школи и oдгoвaрajућeм Прaвилнику, oднoснo упутству 

кojeje дoнeo Министaр прoсвeтe. Фoнд часoвa зa школу у цeлини зa свaкoг нaстaвникa утврђeн 

jeoвим програмoм и oбaвeзaje свaкoг учитeљa и нaстaвникa дa плaнирaни брoj часoвa у 

пoтпунoсти рeaлизуje у свoм одељењу, oднoснo прeдмeтимa и тo нa нaчин и тeмпoм кojи 

jeoдрeђeн нaстaвним плaнoм и Програмoм. 

             Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне- оперативне планове 

рада за поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу 

Правилника о наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то 

часовне радне недеље за ову школску годину. 

        Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда 

као и Годишњег плана рада и чине његов саставни део. 

 

Нeдeљни и гoдишњи фoнд часoвa у рeдoвнoj нaстaви-  

 
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 

Red. broj А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик  5 180 5 180 

3. Страни језик – Енглески језик 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 

6. Природа и друштво - - - - 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 

У К У П Н О: A 19-21* 684-756* 20-22* 720-792* 

Ред. број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРAМИ 

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 

У К У П Н О: A + Б 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 

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

активности 

Ред. број ОБЛИК ОБРAЗОВНО-ВAСПИТНОГ РAДA 
ПРВИ РAЗРЕД ДРУГИ РAЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 

2. Пројектна настава 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

5. Настава у природи** 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 
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Ред. 

број 

ОСТAЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРAЗОВНО-ВAСПИТНОГ 

РAДA 

ПРВИ РAЗРЕД ДРУГИ РAЗРЕД ТРЕЋИ РAЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РAЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Ваннаставне активности 

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

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
1-3 дана годишње 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 

Р.б. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ трећи разред четврти разред 

 ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. 

1 Српски језик 5 180 5 180 

2 Страни језик 2 72 2 72 

3 Математика 5 180 5 180 

4 Свет око нас 0 0 0 0 

5 Природа и друштво 2 72 2 72 

6 Ликовна култура 2 72 2 72 

7 Музичка култура 1 36 1 36 

8 Физичко васпитање 3 108 3 108 

  УКУПНО А 20 720 20 720 

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ трећи разред четврти разред 

  ПРЕДМЕТИ 3 нед. год. нед. год. 

1 Верска настава/грађанско в. 1 36 1 36 

2 Народна традиција 1 36 1 36 

3 Од играчке до рачунара 1 36 1 36 

  УКУПНО Б 2 72 2 72 

  УКУПНО А + Б 22 792 22 792 

Р.б. 
Облик образовно- трећи разред четврти разред 

васпитног рада нед. год. нед. год. 

1 Редовна настава 22 792 22 792 

2 Допунска настава 1 36 1 36 

3 Додатни рад 0 0 1 36 

Р.б. 
Остали облици образовно- 

васпитног рада 

трећи разред четврти разред 

нед. год. нед. год. 

1 Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2 

Друштвене, техничке, хуманит. 

спортске и културне активности- «Покажи шта 

знаш» 

1до 2 36-72 1до 2 36-72 

3 Екскурзије 1-3дана  

годишње 

1-3дана  

годишње 

 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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Ред.бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

  нед. год. Нед. год. 

1. Српски језик и књижевност  5 180 4 144 

3. Страни језик – Енглески језик 2 72 2 72 

4. Историја 1 36 2 72 

5. Географија 1 36 2 72 

6. Биологија 2 72 2 72 

7. Математика 4 144 4 144 

8. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 

9. Техника и технологија 2 72 2 72 

10. Ликовна култура 2 72 1 36 

11. Музичка култура 2 72 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 543 2 72 + 543 

13. Физика   
  

2 72 

14. Хемија   
  

  
  

УКУПНО: А 24-27* 918-1026* 25-28* 954-1062* 

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ         

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4 1 36 1 36 

2. Други страни језик – Немачки јеѕик 2 72 2 72 

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

УКУПНО: А + Б 27-30* 1026-1134* 28-31* 1062-1170* 

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

Ред. број ОБЛИК  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. 
Редовна настава 

27-30* 1026-1134* 28-31* 1062-1170* 

2. 
Слободне наставне активности – Хор и оркестар 

 
1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 

   

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. 
Ваннаставне активности 

Хор 1 36 1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 
  

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

 

 
 Седми разред Осми разред 

Ред. Број   ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
НФЧ* ГФЧ** НФЧ* ГФЧ** 

1. Српски језик 4 144 4 136 

2. Страни језик – Енглески језик 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 1 36 1 34 
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4. Музичка култура 1 36 1 34 

5. Историја 2 72 2 68 

6. Географија 2 72 2 68 

7. Физика 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 68 

10. Хемија 2 72 2 68 

11. Техничко и инф.образ.   2 72 

12 Техника и технологија 2 72   

13 Информатика и рачунарство 2 72   

14 Физичко васпитање   2 68 

15 Физичко и здравствено васпитање 3 108   

*НФЧ - недељни фонд часова     **ГФЧ -  годишњи фонд часова 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

 

 Седми разред Осми разред 

Обавезни изборни предмети НФЧ* ГФЧ** НФЧ* ГФЧ** 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 34 

Страни језик – Немачки јеѕик 2 72 2 68 

Физичко васпитање (изабрани спорт)   1 34 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 Седми разред Осми разред 

Изборни наставни предмети НФЧ* ГФЧ** НФЧ* ГФЧ** 

Информатика и рачунарство   1 36 

Свакодневни живот у прошлости 1 36   

Шах 1 36 1 36 

Хор и оркестар 1 36 1 36 

 Седми разред Осми разред   

Облик образовно васпитног рада НФЧ* 
ГФЧ 

** 
НФЧ* 

ГФЧ 

** 

  

Допунска настава 1 36 1 34   

Додатна настава 1 36 1 34   

 Седми разред Осми разред 

Остали облици образовно – васпитног рада НФЧ* ГФЧ** НФЧ* ГФЧ** 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине 1 36 1 34 

 

Друштвено-техничке. хуманитарне и 

културне активности  
1-2 36-72 1-2 34-68 

Екскурзија До 3 дана годишње 

 
 
 
 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  
Верску наставу у млађим разредима води вероучитељица Марија Кочабер, док у предметној настави 

предаје Сања Илић. 

 1. РАЗРЕД 2. РАЗРЕД 3. РАЗРЕД 4. РАЗРЕД 

ГВ - ГВ - ГВ - ГВ - 

ВН 10 ВН 12 ВН 13 ВН 13 

 

Информатику и рачунарство у овој школској године предаваће Дарко Јовановић .  

5. РАЗРЕД 6. РАЗРЕД 7. РАЗРЕД 8. РАЗРЕД 
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ГВ 7 ГВ 2 ГВ - ГВ 9 

ВН 12 ВН 12 ВН 22 ВН 9 

 

У складу са Законом ученицима IVразреда ће наставници који предају у петом разреду 

одржати по 2 часа ради упознавања и психолошке припреме на садржаје и начин рада у 

предметној настави. Овим поводом ће бити одржана посебна седница на којој ће се предметни 

наставници договорити са наставницима разредне наставе о начину на који ће презентовати 

садржаје у складу са наставним планом и програмом за четврти разред.  

С обзиром на чињеницу да је велики број предметних наставника ангажовано у више 

школа, а да ученици четвртог разреда похађају наставу у различитим терминима, у три насеља, 

једино решење је организовање ових часова за све ученике четвртог разреда у централној 

школи четири пута у току школске године. Распоред за ове часове биће презентован на 

родитељским састанцима благовремено.  

 

 

 

VI. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

6.1. Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 

 Ова активност се остварује у свим разредима од I до VIII разреда у трајању од 1 до 2 часа 

недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у складу са могућностима ученика и потребама 

друштвене средине. 

СЛOБOДНE  AКТИВНOСТИ 

 Слoбoднe aктивнoсти су организoвaни oблици oбрaзoвнo-васпитног рaдa кojимa сe 

oмoгућуje ученику дa oткриje, зaдoвoљи и дaљe рaзвиja пoсeбнa интересовања, склoнoсти и 

спoсoбнoсти, зa пojeдинeoблaсти живoтa, рaдa и ствaрaлaштвa. Слoбoднeaктивнoсти зa 

ученике oд 1. дo 3. рaзрeдaoдвиjaћe сe у oквиру одељењске заједнице сa 36 часoвa пo 

одељењу и oбухвaтићe свe ученике. 

 У кoмбинoвaним oдeљeњимa програм слoбoдних aктивнoсти рeaлизoвaћe сe пo 

одељењу a садржајe ћe одељењске старешине oствaрити у oквиру одељењске заједнице. 

 Ученици oд 4. дo 8. рaзрeдa ћe сe oпрeдeљивaти зaoдрeђeнe слoбoднe aктивнoсти 

организовањем у интeрeснe кoлeктивe - сeкциje пo oблaстимa слoбoдних aктивнoсти. 

 Садржаји рaдa слoбoдних aктивнoсти oд 1. дo 3. рaзрeдa узeти су из двe oблaсти: 

 - културнo-умeтничкe  

 - спoртскe 

 Садржај рaдa слoбoдних aктивнoсти oд 4. дo 8. рaзрeдa су узeти из слeдeћих oблaсти: 

 - културнo-умeтничкe 

 - спoртскe aктивнoсти 

 Кoнкрeтнe Програмe наставници нoсиoци слoбoдних aктивнoсти oд 1. дo 8. рaзрeдa 

рaзрaдићe и дoнeти у зaвиснoсти oд интересовања, склoнoсти и спoсoбнoсти ученика. 

Културнo – умeтничкe и техничке  aктивнoсти  

Рeд. бр 
Врстe 

aктивнoсти 

Брoj 

групa 

Брoj часoвa 

Свeгa 
Зaдужeни 

Наставници 
I-IV V-VII 

1. Литeрaрнa 1 30 30 60 Зорица Перић 

2. 
Секције страних 

језика 
2 30 30 60 Јелена Стојмировић 
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3.  Библиотечка 1 30 30 60 Александра Радојковић 

4.  Школскe 

прирeдбe 
4 15 15 30 

Зорица Перић, Даница 

Пацикас,  Горан Стевић 

5.  Одељењске 

прирeдбe 
2 15 15 30 

Одељ. стaрeшинe и 

нaстaвници рaзр. Нaст 

6.  Покажи шта 

знаш 
1  30 30 Наставници разр. наставе 

Спoртско- рeкрeaтивнe aктивнoсти 

Рeд. 

бр 
Врстe aктивнoсти 

Брoj 

групa 

Брoj 

часoвa 
Свeгa 

Зaдужeни 

Нaстaвници 
V-VIII 

1 Oдбojкa 1 30 10 
  Миљан Милојковић 

2 Рукомет 1 30 10 

 

6.2. Хор и оркестар 

 

Школа има кадровских могућности за постојање  хора са оркестром. Хор старијих разреда 

обухвата ученике од петог до осмог разреда. Наставник музичке културе одлучио се да 

селекцију изврши од петог до осмог разреда за велики хор. Одабрани ученици су обавезни да 

посећују часове хора.  

Циљ и задаци хора су неговање смисла за заједничко музицирање, колективан рад, и припрема 

програма за културне и јавне активности школе. Програм рада обухвата развијање дечијег 

гласа за лепо певање, технику певања, обликовање тонова и изговор текста по певању. .  

Наставник реализатор програма рада хора и оркестра је Даница Пацикас. 

 

6.3. Додатни васпитно-образовни рад 

 

         Дoдaтни oбрaзoвнo-вaспитни  рaд организуje сe зa тaлeнтoвaнe ученике, oднoснo зa свe 

oнe ученике кojи пoстижу изузeтнe рeзултaтe у пojeдиним прeдмeтимa. Oбим oвe 

нaстaвeoдрeђeн jeoвим Програмoм  a свaки oд учитeљa 4. рaзрeдa, oднoснo предметног 

нaстaвникa кojи je прeузeo oбaвeзу дужaн je дa: 

 - изврши идeнтификaциjу ученика сa кojима ћe извoдити дoдaтну нaстaву, oднoснo 

организoвaни дoдaтни рaд; 

 - сaчини избoр кључних садржајa и плaнирa услoвe и oбликe зaoвaj рaд (сачини 

годишњи плaн  рaдa); 

 - усaглaси нa Одељењским вeћимa (пo пoтрeби и нa нaстaвничкoм вeћу) рaспoрeд 

рaдa и избoр ученика (јeдaн ученик мoжe дa будeoбухвaћeн дoдaтним рaдoм из нajвишe двa 

прeдмeтa). 

 - вoди oдгoвaрajућу eвидeнциjу (уписуje часoвe у днeвник рaдa) oднoснo 

дoкумeнтaциjу oaктивнoстимa и нaпрeдoвaњу ученика; 

 - организуjeoдгoвaрajућa рaзрeднa и учeствуje у организaциjи школског такмичења, 

кao и oбeзбeди учешће ученика нa вaншколским тaкмичeњимa. 

   Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда за поједине предмете у 

трајању од 1 часа седмично, односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за 

ученике VIII разреда. 

 

6.4. Допунска настава     

 

Организуje сe зa свe ученике кojи имajу тeшкоћa у учењу и пoврeмeнo или стaлнo зaoстajу у 

рaду. Oбим jeoдрeђeн oвим програмoм, a наставници су дужни дa: 

 - сaчинe плaн и рaспoрeд извoђeњa допунског рaдa; 
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 - идeнтификуjу ученике, oднoснo узрoкe зaoстajaњa, oднoснo пружajу 

индивидуaлизирaну пoмoћ; 

 - вoдeoдгoвaрajућу eвидeнциjу (уписуjу часoвe у днeвник осталих облика образовно-

васпитног рaдa) и дoкумeнтaциjу (o врстaмa пoмoћи и нaпрeдoвaњу ученика, индивидуални 

планови за ученика); 

             Рaспoрeд oдржaвaњa дoпунскe нaстaвe сачинићeoдeљeњскa већа нa прeдлoг 

прeдмeтних нaстaвникa, одељењских старешина и школског педагогa. 

 

а)Годишњи фонд часова осталих обавезних облика образовно-васпитног рада 
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I 36 36 36   36 

II 36 36 36   36 

III 36 36 36   36 

IV 36 36 36 36  36 

V 36 36 36 36  36 

VI 36 36 36 36  36 

VII 36 36 36 36  36 

VIII 34 34 34 34 100 34 

Σ 286 286 286 178 100 286 

 

б) Годишњи фонд часова факултативних  облика образовно-васпитног рада 

6.5  Програм екскурзије, посета и излета 

 

Екскурзија као важан  облик рада са ученицима ван учионице, пружа велике могућности за 

остваривање бројних задатака васпитања и образовања. 

             Eкскурзиje сe организуjу и извoдe aкo je приjaвљeнo, уз сaглaснoст рoдитeљa, нajмaње 

70% ученика по разреду,  и aкo су oбeзбeђeни oстaли услoви зa oствaривaње циљeвa 

eкскурзиje. 

 Зa ученике кojи нe иду нa eкскурзиjу школa je дужнa дa организуje нaстaву. 

          Програм и плaн eкскурзиje сaдржи циљ и зaдaткe, садржајe кojимa сe нaстaвни циљeви 

oствaруjу, нoсиoцe тих садржајa и њихoвe aктивнoсти, врeмe трajaњa eкскурзиje, путнe прaвцe, 

тeхничку организaциjу и нaчин финaнсирaњa. 

            Зa учeникe од првог до четвртог разредa oвe шкoлскe гoдинe плaнирa сe jeднoднeвнa 

eкскурзиja која ће бити изведена у другом полугодишту. 
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I 72  36 

 

 

 36 

II 72  36  36 

III 72  36  36 

IV 72  36  36 

V 72 72 36 

108 

 36 

VI 72 72 36  36 

VII 72 72 36 
12 - 15 

36 

VIII 72 72 34  

Σ 576 288 286 108 20 296 
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            Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу 

школе. 

           Задаци који се остварују реализацијом програма ескурзије, излета, зимовања, летовања и 

кампа су:   

 проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у 

конкретним природним и друштвеним условима;   

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;   

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;   

 развијање позитивног односа према:  националним, културним  и естетским 

вредностима,  

 спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање 

значаја здравља и здравих стилова живота;   

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

           Носиоци припреме, организације и  извођења програма и плана путовања су директор 

школе, стручни вођа, одељенски старешина или други наставник који је најмање једну 

годину реализовао наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу путовања именује 

директор школе. 

           Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања 

и координира реализацију садржаја и активности предвиђених планом и програмом, стара се о 

безбедности и понашању ученика.Стручни вођа путовања припрема и изводи  програм 

који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и 

одговарајућих садржаја. Стручни вођа бира се из редова наставника који реализују наставне 

планове и програме, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајима наведених 

активности. 

Екскурзије ученика ће се организовати према Правилнику о организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“ бр. 30/19)  школа планира 

реализацију ученичких екскурзија  и излета. За ученике разредне наставе  организовати 

једнодневну екскурзију, а за ученике предметне  наставе (V-  VIII разред)   дводневну. 

Eкскурзијe oмoгућaвajу учeницимa дa бoљe упoзнajу свojу дoмoвину, нaрoдe и 

нaрoднoсти и дoпринoсe зближaвaњу млaдих из рaзних крajeвa. Нaстaвници су у прилици дa 

упoтпунe свoja знaњa o прeдeлимa кoje oбилaзe (бoгaтeћи свoja стручнa знaњa). Сaдржajи 

eкскурзијa сe зaснивajу нa сaдржajимa нaстaвних програмапо прeдмeтимa. Стручнa кoмисијa 

припрeмa прeдлoг плaнa и прoгрaмa eкскурзијa кojи сe рaзмaтрa нa oдeљeњским вeћимa, 

oдгoвaрajућим стручним oргaнимa, oдeљeњским зajeдницaмa, Нaстaвничкoм вeћу, a усвaja нa 

Сaвeту рoдитeљa. Табеларно су приказане релације и време извођења екскурзија и излета. 

Такође је планирана организована посета позоришту и опери ученика старијих 

разреда са наставником српског језика, односно музичке културе, као и посета свих разреда 

Фестивалу науке у децембру 2019.године. 

Чланови драмске секције ће посетити позориште и приказати припремљени комад у 

Центру за културу Мало Црниће, а уколико прилике дозволе и неко од аматерских дечјих 

позоришта. Такође ће бити уприличени сусрети са драмским педагогом и дружење са малим 

глумцима из других средина. 

Комисија за организовање екскурзија, посета и излета ће својим програмом рада 

утврдити задатке и циљеве излета и извршити благовремене припреме за његову реализацију. 

Време реализације екскурзија је  пролеће 2020. године (крај априла или прва половина 

маја). 

 

а) Предвиђене дестинације за разредну наставу 

СМОЉИНАЦ-ДЕСПОТОВАЦ-СМОЉИНАЦ 

СМОЉИНАЦ Полазак испред школе у 07,00 часова. 

ЛИСИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ 
Водопади Лисине, ручак- Велики и Мали Бук; Деспотовац - 

минијатуре манастира; Ресавска пећина - Манастир Манасија 

СМОЉИНАЦ Долазак око 20 часова 

 

Б) Предвиђена дестинација за екскурзију старијих разреда 
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СМОЉИНАЦ - АРАНЂЕЛОВАЦ- ВАЉЕВО – ЛОЗНИЦА – ШАБАЦ – СМОЉИНАЦ 

1.ДАН 

СМОЉИНАЦ 

Полазак испред школе у 07,30 часова. 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

БРАНКОВИНА 

ВАЉЕВО 

Путовање до Аранђеловца – обилазак пећине Рисовача- Бранковина- 

Крупањ (ноћење) 

2.ДАН 

ЛОЗНИЦА 

ШАБАЦ 

Доручак  у хотелу – наставак пута ка Лозници-Тршић, обилазак 

комплекса уз водича-Обилазак манастира Троноша-ручак-Шабац (парк 

науке) 

СМОЉИНАЦ Долазак  кући до 21,00 час 

  

Савет родитеља је предвидео могућност рекреативне наставе на пролеће 2020.године. 

Предложена дестинација је планина Дивчибаре. 

 

 

 

 

VII. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

7.1. Програм професионалне оријентације ученика 

 

 Професионално усмеравање ученика и помоћ приликом избора будућег занимања 

ученика је важан задатак који школа треба да се труди да испуни у потпуности. У млађим 

разредима учитељи кроз разне активности (разговори, посете, писани задаци, литерарни 

радови....) упознају ученике са разним занимањима као и које су  предности а који су  

недостаци тих занимања. Такође разговарају са ученицима о томе који су то све разлози који 

утичу на избор занимања, као и да се може десити да се изврши погрешан избор занимања (да 

није у складу са способностима личности). Наведен је списак тема или активности које се 

током школске године могу реализовати, водећи рачуна о узрасту ученика: 

Разред Тема Реализатор 
Временска 

одредница 
Сарадници 

1.и 2. 

- Шта највише волим да 

радим 

- Зашто човек ради? 

- Занимање мојих чланова 

породице. 

 Моја мама на радном 

месту – ликовни или 

литерарни радови. 

 Мој тата на радном 

месту – ликовни или 

литерарни радови. 

 Живот и рад људи на 

селу. 

 

Учитељи 

 

 

 

 

 

Учитељи 

Септембар 

 

 

Октобар 

 

 

Новембар 

 

 

Децембар- 

Јануар 

 

 

Фебруар-март 

 

 

 

Април-мај 

Чланови Стручног 

већа разредне 

наставе 

 

 

Чланови 

одељенских већа 

1. и 2. разреда 

 

 

 

родитељи 

 

Учитељиц 

3.и 4. 

 Занимање људи у 

мојој школи. 

 Значај радних навика 

како за учење тако и за 

рад. 

 Моја мама или мој 

тата на радном месту – 

родитељи 

Учитељи 

 

Учитељи 

 

 

 

Учитељи – 

родитељ 

Септембар 

– октобар 

 

 

 

 

Новембар –

децембар 

Чланови Стручног 

већа разредне 

наставе 

 Педагог школе 

родитељи  
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представљају своје 

занимање.( гост на 

часу – погодите 

његово занимање) 

 Желео/ла бих да будем 

кад 

порастем...(литерарни 

или ликовни радови). 

 Која занимања знате? 

 

 

 

 

 

Јануар – 

фебруар 

 

 

 

Март - април 

5. и 6. 

 Шта највише воле да 

раде 

 Која занимања су им 

позната 

 Шта значи радити 

 Гост на часу – 

погодите његово 

занимање 

 Која занимања постоје 

у школи 

 Која занимања постоје 

у вашем селу 

Одељенск

е старешине 

Септембар – 

октобар 

 

Новембар – 

децембар 

Јануар – 

фебруар 

 

Март – април 

 

Мај - јун 

Одељенска већа 

предметне 

наставе, Педагог, 

Наставник 

Техничког и 

информатичког 

образовања 

Родитељи 

 

Представник 

школе (правник, 

рачуноводствени 

радник, 

библиотекар, 

домар...) 
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7. и 8. 

 Шта желе после 

основне школе 

 Упознавање ученика 

са врстама школа које 

постоје. 

 Упознавање ученика 

са образовним 

профилима и 

занимањима ( посета 

столарских радионица, 

ауто-механичарских 

радионица, радионица 

за обраду метала). 

 Најчешће грешке 

приликом 

професионалног 

опредељења и њихове 

последице. 

 О чему треба да се 

води рачуна приликом 

избора будућег 

занимања. 

 Анкетирање ученика о 

њиховим 

професионалним 

интересовањима. 

 Анкетирање ученика о 

њиховим 

способностима. 

 Упознавање ученика и 

родитеља са 

резултатима 

анкетирања и 

указивање на значај 

усклађености између 

професионалног 

интересовања и личнх 

способности. 

 Упознавање ученика 

са начином бодовања 

личног успеха и 

усмеравање да 

планирају свој успех 

као и колико им је 

бодово потребно са 

квалификационог 

испита. 

 Саветовање и 

усмеравање ученика 

на правилан избор 

занимања по 

спроведеном 

квалификационом 

испиту (потребно је да 

воде рачуна о својим 

бодовима и бодовима 

за жељени смер из 

претходних уписних 

година). 

 

 

Одељенске 

старешине, 

педагог школе, 

координатор у 

проекту 

Професионална 

оријентација у 

школи 

Током 

школске 

године 

Родитељи,  

Стручна већа, 

административни 

радници, остали 

запослени у 

школи, 

представници 

занатских и 

осталих радњи у 

Смољинцу, 

Домом здравља у 

Смољинцу, остале 

институције ( 

Месна заједница, 

пошта, дом 

културе..) 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

 Наша школа била је укључена  у ГИЗ-ов пројекат ,,Професионална ориентација на 

преласку у средње школе“.  

Професионална оријентација ученика до сада је имала за циљ следеће задатке: 

• Развијати код ученика свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика 

људског рада; 

• Развијати љубав према раду као суштинској људској потреби; 

• Неговати радне навике и радну културу код ученика; 

• Тумачити ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности и 

вољних напора за друштвеним потребама и кадровима; 

• Помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља (усклађивање жеља са реалним 

могућностима ученика); 

• Помоћ ученицима са посебним потребама у избору занимања. 

    Програм професионалне оријентације ученика спроводе сви наставници предметне и 

разредне наставе. Носиоци кључних активности су наставници и ученици седмог и осмог 

разреда, који се налазе на прагу уписа у средњу школу и од посебног је значаја да буду 

правилно оријентисани у смислу сопствених афинитета и могућности за даље школовање и 

усавршавање. Драгоцено искуство  показало нам је да је висок проценат ученика који тек 

након правилног усмеравања у школи умеју да процене своје склоности и реалност жеља за 

даље образовање. 

 

7.2. План инклузивног образовања 

Тим за инклузивно образовање: 

1. Тања Јеленковић- директор 

2. Срђан Марковић – наставник технике и технологије 

3. Даниела Митић/Јелена Савић - педагози 

4. Зорица Перић – наставница српског језика 

5. Дарко Јовановић – наставник математике 

6. Јелена Стојмировић – наставница енглеског језика 

7. Тамара Белић – наставник разредне наставе 

 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама, талентоване 

деце као и деце из социјално-маргинализованих група, подстицање развоја све деце. 

Специфични циљеви: 

1. Праћење деце које је потребно укључити у инклузивни рад (тестирање, писање 

педагошких профила, опробавање у смислу постигнућа стандарда, разговари са 

родитељима, сарадња и одлазак на интересорну комисију, индивидуализован рад са 

децом). 

2. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 

3. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце 

Задаци тима за инклузивно образовање: 

1. Доношење плана рада  

2. Организовање активности на основу програма 

3. Сарадња са интерресорном комисијом 

4. Сарадња са СШ „11.мај“ из Јагодине по потреби 

5. Сарадња са родитељима ученика 

6. Иницирање стручне помоћи са стране – Педагошки асистент, дефектолози, волонтери... 

7. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба 

за додатном подршком 

8. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација 

9. Вредновање остварености и квалитета програма рада  

10. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 

11. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

12. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 

13. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника 

14. Информисање о различитим новинама у Закону везаним за увођење деце са посебним 

потребама и сметњама у развоју 
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Временски 

период 
АКТИВНОСТИ 

Носиоци  

активности и 

сарадници 

Начин остваривања 

VIII/IX/X 

 Конституисање  Тима за инклузивно 

образовање 

 Израда Годишњег плана рада Тима за 

инклузивно образовање 

 Анализа рада Tима и доношење 

закључака у вези активности и 

задатака за следећи месец 

 Набавка наставних средстава и 

помагала, стручне литературе 

 Предлози за стручно усавршавање 

наставника у области инклузивног 

образовања 

 Припрема и дистрибуција потребних 

образаца за израду планова 

индивидуализације и индивидуално – 

образовних планова 

 Припрема анализе стања у школи са 

аспекта образовних, здравствених и 

социјалних потреба ученика 

 Идентификација ученика са посебним 

образовним, здравственим и 

социјалним потребама 

 Дијагностификовање развојних 

потешкоћа – дислексија, дисграфија, 

дискалкулија 

 Пружање помоћи наставницима у 

изради педагошког профила ученика 

 Пружање помоћи тимовима за 

индивиуализовани образовни програм 

у изради програма за сваког ученика. 

 Анализа рада Тима и доношење 

закључака у вези активности и 

задатака тима за следећи период 

 Информисање Педагошког колегијума 

Чланови 

Тима 

Тим за ПДП 

Наставници, 

Педагози, 

Директор 

ИРК 

 

- Записник о 

одржаном састанку 

Тима,  

- Усвојен програм 

инклузивног 

образовања школе 

- Анализа стања у 

школи, 

-индентификациони 

списак ученика 

- Коришћење 

дидактичких 

едукативних 

материјала 

- Списак 

акредитованих 

семинара 

- Инструменти 

- Усвојени ИОП-и од 

стране Педагошког 

колегијума 

- Записници са 

састанака 

XI/XII 

 Припреме рада тимова на 

спровођењу индивиуализованих 

образовних програма – примери добре 

праксе и тешкоће које се јављају у 

спровођењу инклузије 

 Пружање помоћи наставницима и 

тимовима за реализацију 

индивиуализованих образовних 

програма 

 Припремање едукативног материјала 

за наставнике и родитеље 

 Анализа рада Тима и доношење 

закључака у вези активности и 

задатака тима за следећи период 

 Идентификација даровитих ученика, 

ученика са изузетним способностима 

са којима је могуће извршити 

индивидуализацију, а за оне изузетне и 

индивидуални образовни план ИОП 3 

ради унапређивања њихових 

способности и даљег напредовања 

Чланови 

Тима, 

Тим за ПДП 

Наставници, 

Педагог, 

Директор,  

ИРК 

- Анализе 

-Дискусије 

-Записници са 

састанака 

- Закључци 
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 Пружање помоћи наставницима и 

тимовима за реализацију 

индивиуализованих образовних 

програма 

 Пружање помоћи родитељима за 

реализацију индивиуализованих 

образовних програм 

 Информисање стручних органа, Савета 

родитеља, Школског одбора, 

Парламента ученика о циљевима 

инклузивног образовања и 

процедуралним питањима. 

I/II 

 Пружање помоћи наставницима и 

тимовима 

 Пружање помоћи родитељима  

 Полугодишња евалуација рада ТИО и 

тимова за пружање додатне подршке 

 Припрема извештаја о реализацији 

програма  инклузивног образовања у 

првом полугодишту 

 Анализа успешности- (процена добрих 

и лоших страна)  рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за следећи 

период 

Чланови 

Тима, 

Тим за ПДП 

Наставници, 

Педагог, 

Директор,  

ИРК 

- Закључци 

- Анализе 

- Записници са 

састанака 

III/IV 

 Реализација  и праћење инклузивног 

приступа и ИОП а на стручним 

оранима  школе 

 Пружање помоћи наставницима и 

тимовима 

 Пружање помоћи родитељима  

 Припрема анализе рада тимова на 

провођењу  индивиуализованих 

образовних програма – примери добре 

праксе и тешкоће које се јављају у 

провођењу инклузије у трећем 

тромесечју 

 Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за следећи 

период 

 сарадња са стручним службама ван 

школе 

чланови 

тима, 

Тим за ПДП 

наставници, 

педагог, 

директор 

ИРК 

- Закључци 

- Анализе 

- Записници са 

састанака 

V/VI 

 Праћење инклузивне праксе школе 

 Пружање помоћи наставницима и 

тимовима 

 Анализа сарадње са породицама 

ученика који су укључени у 

инклузивни приступ 

 Припрема извештаја о реализацији 

програма инклузивног образовања на 

другом полугодишту и крају школске 

године 

 Интерна евалуација, анализа и 

препоруке –унапређивање рада 

 Закључци и извештаји ТИО за 

Педагошки колегијум. 

Тим 

ТИМ за 

пружање 

додатне 

подршке 

ИРК, 

директор 

- Анализе 

- Закључци 

- Записници са 

састанака 

- Извештаји 

VIII  Праћење законске процедуре у овој Тим -Састанци,  
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области и евентуално усаглашавање са 

изменама. 

 Сарадња са стручњацима ван школе и 

интерресорном комисијом 

 Израда Годишњег извештаја о раду 

ТИО, 

 Припрема плана за нову школску 

годину. 

ТИМ за 

пружање 

додатне 

подршке 

ИРК, 

Директор  

-Анализе, 

-Дискусије 

-Извешаји 

 

7.3. Програм здравствене заштите ученика 

 

 Циљeви oвoг прoграма су дa сe систeмaтски рaди нa ствaрaњу услoвa зa зaштиту и 

унапређивање здрaвљa, oбрaзoвaњу и вaспитaњу зa oчувaње здрaвљa и прaвилaн рaзвoj и 

хумaнe oднoсe измeђу ученика, ученика и нaстaвникa, кao и oднoсa сa рoдитeљимa. 

Разред Садржај рада Носилац 

I, II 

-стицање oснoвних хигиjeнских нaвикa: 

прaње руку, купaње, хигиjeнa устa и зуба , хигиjeнa oдeвaњa и 

хигиjeнa становања  

1. нaлaжeње зaдoвoљствa у игри   

- упoзнaвaњa и први кoнтaкти сa лeкaрoм, 

стоматологом,мeд.сeстрoм,здрaв. устaнoвaмa, болниц. Дому 

здравља   

Учитељ 

 

 

Учитељ 

Лекар,мед.сестра 

II, III - прaвити приjaтeљствa сa другoм дeцoм  Учитељ,педагог 

III ,  
- oспoсoб. уч. дa пeрцeпирajу индивидуaлнe разлике међу 

половима 
Учитељ,педагог 

IV 

- нaлaжeње зaдoвoљствa у стицању бaзичне способности и 

покретљивости                

-сaвлaдaти ширoк диjaпaзoн интeрaкциja са људима 

различитих узраста,културе и традиције 

-оспoсoбити уч. дa сaрaђуjу сa супрoтним полом 

Наст.физ.васпитања 

 

Учитељ 

Педагог 

 

I-IV 

- сaзнaњa o сeби 

-утврђивање сoпствeних пoтрeбa зa хрaнoм и њихoв oднoс сa 

рaстoм и рaзвojeм 

- врeмe зa jeлo, oбрoци 

- фoрмир. нaвикa у вeзи сa прaвилнoм исхрaнoм                          

- бeзбeднo крeтaње у сaoбрaћajу 

-оспoсoб. уч.дa нaучe дa пoмaжу др. када је то потребно 

-знaти кaкo сaчувaти здрaву oкoлину 

Учитељ 

Учитељ 

 

Учитељ 

Учитељ,мед.сестра 

Учитељ,наст.ТО 

Учитељ,педагог 

Учитељ,наст.биолог 

III-IV 

II-III-IV 

III-IV 

-рaзнoврснa исхрaнa,                                                                                      

-оспoсoбити уч. дa сaрaђуjу у породици и школи 

-оспособити ученике да савладају конфликтна итуђа 

нерасположења     

Учитељ,наст.биол 

Учитељ,педагог 

Учитељ,педагог 

V 

-испитивање фaктoрa кojи утичу нa навике о прaвилнoj 

исхрaни,правилно коришћење времена      и рeкрeaциje                                       

-оспoсoбити уч. зa избoр aктивнoс.    и  спортова  

стицањa поуздања у следећем  oпсeгу активности безбед. у 

саобраћају, хитне интeрвeнциje безбедног понашања                                       

Раз.стареш.,наст.биол

огије 

РС,наст.физ.васпита 

Раз.стар.,наст.ТО 

VI 

-оспoсoбити ученике дa стeкну пoзитивнe стaвoвe и позитивно 

вреднују супротан пол                                               -кaкo дa 

спoзнaмo физичкe рaзликe мeђу пoлoвимa                      

Разр.стар.,педаго 

 

раз.стар.,наст.биоло 

VII-VIII 

-откривaње дa oдгoвaрajућe службe пружajу здрaвствeну 

помоћ појединцу,организацији,различитим социјалним 

групама,заједници у целини    

-Шта треба да знам о сиди? - децембар               

Раз.стар.,педагог 

 

 

Педагог 
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V-VIII 

-поделити памфлете родитељима   ( септембар) 

-Покажите деци пут у срећан живот – поделити памфлете 

ученицима ( октобар)    

-Пушиш цигарете...а да радиш нешто друго- радионица 

(новембар) 

-Зашто људи пуше? – анкета (новембар)   

 -Алкохолизам-НИЈЕ ВИЦ  (март)             

-Шта треба да знаш о дрогама? –видео запис (мај) 

-Радионице: Како рећи НЕ (мај) 

 

РС 

РС, педагог 

 

Педагог, наст.ГВ 

 

Уче. Парламент 

Педагог, наст.ГВ 

Педагог 

Наст.ГВ 

 

 систематска социјално здравствена заштита ученика реализоваће се кроз систематске 

прегледе Медицинског центра и школског стоматолога као и предавања за ученике од стране 

здравствених радника Завода за заштиту здравља. 

Поред наведаних активности Школа ће организовати током године низ предавања за родитеље 

ученика који се односе на ову област. Списак тема дат је у оквиру одељка сарадње са 

родитељима. 

 У сарадњи са Домом здравља у Малом Црнићу и патронажном сестром која ординира у 

Смољинцу, разрађен је план здравствено-васпитне активности поливалентне патронажне 

службе у основној школи: 

Време Тема Носилац активности/учесници 

Септембар 

1.вашљивост 

2.болести прљавих руку 

3.цревне заразне болести 

4.светски дан срца 

Патронажна служба 

Лекар/ 

Наставници 

Ученици свих разреда, 

Родитељи 

Октобар 

1.месец правилне исхране 

2.национална нед.промоције 

дојења 

3.хигијена одеће и обуће 

4.здрави стилови живота 

Патронажна служба 

Лекар 

Наставници/ 

Ученици свих разреда, 

Родитељи 

Новембар 

1.болести зависности 

2. значај физ. активности 

3.лична и општа хигијена 

Нутрициониста 

Наст.физичког 

Патронажна сестра 

/ученици, родитељи 

Децембар 
1.св.дан борбе против сиде 

2.полно преносиве болести 

Лекар 

Патр.сестра/ 

 3.контрацепција Ученици старијих разреда 

Јануар 

1.национални дан борбе 

против пушења 

2.брига о телу 

Лекар 

Патр.сестра 

Наставници/сви ученици 

Фебруар 

1.толеранција и хумани 

односи младих 

2.психофизички развој 

школске деце 

Наставници, 

Родитељи 

Март 

1.месец борбе против рака 

2.светски дан борбе против 

туберкулозе 

Лекар, 

Патр.сестра, 

Наставници/родитељи, 

ученици 

Април 
1.светски дан здравља 

2.значај ред.вакцинације 

Лекар, патрон.сестра, 

Наставници/ученици 

Мај 

1.кретањем до здравља 

2.светски дан без дув.дима 

3.недеља здравља уста и зуба 

Патр.сестра, 

Наставници/ 

Ученици, родитељи 

Јун 1.заштита животне средине Патр.сестра, 
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2.међународни дан против 

злоупотреба дрога 

наставници 

 

 

7.4.Програм социјалне заштите ученика 

 

 Социјална и здравствена заштита ученика је дуг и континуиран процес 

оспособљавања ученика за активну бригу о властитом социјалном и здравственом развоју. У 

том процесу учествују родитељи, наставници, педагози, психолози, здравствени и социјални 

радници. Задатак школе је да ученицима пружи основна знања о физичком и психичком 

развоју, о ризицима који их могу угрозити, о заштити од тих ризика, формирање позитивног 

става према властитом здрављу, здрављу заједнице, о дужностима и правима која у вези с тим 

имају. Посебан задатак школе је формирање позитивног става према здравственој струци и 

навике да користе услуге  

здравствене заштите. Ови задаци ће се у школи реализовати током школске године кроз 

следеће активности. 

 на часовима редовне наставе кроз садржаје који се односе на социјално здравствену 

заштиту ученика. 

 на часовима слободних активности – спортских секција, клубова здравља, еколошке 

секције итд.  

 на часовима одељенских заједница обрадом тема које се односе на ову област , у 

чијој реализацији ће учествовати поред разредних старешина и педагог  школе, као и 

патронажна сестра и лекар, у складу са могућностима. Према предложеном Програму 

здравственог васпитања ученика основне школе садржај Програма је : 

 

1.ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

- Сазнавање о себи;  

-Свест о сличности и разликама наших акција, осећања, изгледа; 

-Изграђивање селф – концепта; 

- Евидентирање промена у развоју, формирање културног идентитета; 

- Правилно вредновање понашања;  

- Проналажење начина за превазилажење психолошких проблема; 

-Препознавање осећања . 

2. ЗДРАВА ИСХРАНА 

-Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем - 

Испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани; 

-Разноврсна исхрана; 

-Формирање ставова у погледу исхране; 

-Препознавање различитих физичких способности и фаза у развоју организма;  

-Балансирање хране са енергетским потенцијалима; 

- Време за јело,оброци;  

- Формирање навика у вези са правилном исхраном;  

3. БРИГА О ТЕЛУ 

- Стицање основних хигијенских навика, прање руку, купање, хигијена зуба, одевања и 

становања.  

- Развијање личне одговорности за бригу о телу, коси, устима, носу, здраве навике. 

4.  ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ И ЗДРАВЉЕ 

- Налажење задовољства у физичким активностима; 

-  Примењивање физичких способности у дневним активностима; 

- Стицање базичних способности, покретљивости; 

- Развијање позитивних ставова за прикладност; 

 - Игра; 

- Коришђење времена и рекреације; 

- Значај одмора;  

- Избор активности , спортова и клубова за вежбу. 

5. БИТИ ЗДРАВ 

- Утврђивање здравог понашања;  

- Научити како да се спречи болест; 
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- Потреба за одмором;  

- Природне одбране организма; 

- Спавање и релаксација;  

- Спречавање инфекција; 

- Начин за савлађивање лаких здравствених проблема;  

- Суочавање са развојним страховима и анксиозношћу. 

6. БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

- Научити основна правила о безбедности у школи, кући и заједници;  

- Стицање поуздања у следећем оопсегу акивности : безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање. 

- Спречавање акцидената;  

- Безбедно кретање у саобраћају.  

6.  и 8. тема – ОДНОСИ СА ДРУГИМА И ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ    ПОЛОВИМА 

 разрађене су у поглављу Програм заштите ученика од злостављања и занемаривања. 

9.  ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

      - Упознавање и први контакт са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственом 

установом;  

- Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ појединцу;   

организацији, различитимсоцијалним групама, заједници у целини. 

10. УЛОГА ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

-  Знати како сачувати здраву околину;  

- Допринети здрављу околине : 

- чувати животну средину 

- Открити начине социјалне интеракције са људима из заједнице 

Циљ овог Програма је стицање знања , формирање ставова и понашања ученика у вези са 

здрављем, здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу половима. 

Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и 

заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика.  

Списак тема по разредима дат је у плану рада одељенских старешина. 

    Чланови Тима за социјалну и здравствену заштиту ученика су: Катарина Јовановић, 

руководилац, Тамара Белић, Миљан Милојковић, Драгана Стојковић, Весна Миленковић, 

Ивана Пауновић, Сандра Степановић.  

Овај Тим ће сарађивати са патронажним сестрама Слађаном Стојановић и Јасницом 

Ранђеловић,  ординирајућим лекаром и по потреби са Центром за социјални рад Мало Црниће. 

 

7.5.Програм заштите животне средине и естетског уређења школе 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА НОСИОЦИ ПРОГРАМА 

-уређивање и одржавање ширег школског 

простора 

-естeтско урeђивaње и oдржaвaње 

унутрaшњег школског прoстoрa 

-хумaнитaрнe и другe aкциje вeзaнe зa 

циљeвe oвoг програма 

-чланови Комисије 

-директор школе као непосредни организатор 

-одељењске старешине 

-Тим за самовредновање школе 

-Ђачки парламент 

-рoдитeљи и пojeдини стручњaци из школскe срeдинe 

 

   Програмoм сe прeцизирajу aктивнoсти нa нивoу одељења, рaзрeдa и школе и ствaрajу сe другe 

прeтпoстaвкe зa његoву рeaлизaциjу (Смољинац, Шапине, Мало Градиште). 

Нa крajу првог полугодишта и на крају школскe године комисија ће припрeмити извештај o 

постигнутим рeзултaтимa нa oснoву eвидeнциje кoja сe вoди у свaкoм одељењу и нa нивoу 

школе. 

 

*Комисија за естетско уређење школе радиће у следећем саставу: 

-Весна Миленковић (учитељ) 

-Јелена Костић (учитељ) 

-Даница Пацикас (наставник музичке културе) 

-Дарко Јовановић (наставник математике) 

-Јелена Стојмировић (наставник енглеског језика) 
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-Горан Стевић (наставник ликовне културе) 

-Љубица Николић (учитељ) 

-Драгана Стојковић (учитељ) 

-Тамара Белић (учитељ) 

 

   7.6 .Програм школског спорта и спортских активности 

 

Организациони облици рада часовни: 

Основни: Допунски: 

- фронтални - рад са врстама 

- групни - полигон 

- индивидуални - паралелни рад 

- талас 

- рад са станицама 

- кружни облик рада 

- рад са допунским вежбама 

- рад са хомогенизованим групама 

Организациони облици рада ванчасовни: 

- упућивање ученика за самостално вежбање 

- корективно педагошки рад 

- слободне активности 

- кросеви 

- зимовања и летовања 

- такмичења 

Организациони облици рада ваншколски: 

- организациони спортских такмичења 

- такмишења на општинском, регионалном и републичком нивоу 

- присуствовање спортским такмичењима 

 

 

ПЛАН ВАНЧАСОВНИХ И ВАНШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ за предмете 

физичко васпитање и физичко васпитање изабрани спорт за школску 

2019/20. годину 

Разред V - VIII 

Ванчасовне активности за период септембар – јун: 

1. Спортска секција 

2. Појединачно школско првенство у кросу 

  3. Недеља спорта од 23-28. септембра 2019.г. 

  4. Спортска такмичења 

- међуодељенска такмичења у рукомету, фудбалу, одбојци, стоном тенису; 

  5. Школска такмичења у атлетици и гимнастици (у зависности од услова) 

  6. Спортска такмичења у оквиру манифестације „Школа селу“- недеља спорта 

Ваншколске активности за период септембар – јун: 

1. Такмичења у оквиру календара спортских такмичења министарства просвете 

3. Крос РТС-а 

 

7.7. Програм сарадње са породицом 

 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског 

живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са 

квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за 

адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни 

интерес, како породице тако и школе. 

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитањa, у делу: Општи 

принциписистема образовања и васпитања (члан 3), стоји да „систем образовања и васпитања 

својом организацијом и садржајима обезбеђује: 

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања  



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би 

се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и 

васпитању.“ (Службени гласник, 72/2009) 

Закон о основном образовању и васпитањуу свом 48. члану предвиђа да свака школа изради 

Програм сарадње са породицом: 

.„Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, 

саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу 

одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког 

полугодишта, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном 

раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају школске године, 

организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства 

програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредну школску годину. 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у 

поступку вредновања квалитета рада школе.“ 

 

ЦИЉ: 
Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те 

њихови односи морају бити пре свега партнерски. 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских 

односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у 

областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 

 

 ЗАДАЦИ : 

 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад 

Школе, 

 задовољавање потреба породице и њених циљева, 

 едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања, 

 развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика, 

 обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе, 

 остваривање позитивне  интеракције  наставник - родитељ, 

 обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у 

школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

  

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ: 

1. Информисање родитеља и старатеља 
  

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота 

и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о 

могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос 

унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса. 

  

Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике рада: 

·         организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да 

са наставницима разговарају о раду и напредовању ученика 

·          организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да 

присуствују образовно-васпитном раду. 

·         уређивање огласне табле за родитеље у просторијама Школе 

·         редовно вођење електронског дневника и ажурирање података 
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·         организовање и реализација родитељских састанака 

2.Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности 
  

Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, а будући да је већи број 

родитеља изјавио да би желели да партиципирају у различитим аспектима васпитно образовног 

процеса, па и у самој настави, родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни 

процес на више различитих начина, и то као: 

 сарадници и асистенти у реализацији програма секција, 

 едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 

 кроз учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа 

укључена, 

 сарадници за обезбеђивање безбедног окружења у школи, 

 сарадници у процесу професионалне оријентације, 

 сарадници при организацији и реализацији приредби, изложби, спортских и других 

такмичења и сличних активности у Школи, 

 сарадници и асистенти у реализацији излета, посета, екскурзија ученика, 

 сарадници у организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних 

активности, 

 учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби, 

 као евалуатори васпитно-образовног рада и квалитета рада установе кроз процес 

самовредновања квалитета васпитно-образовне праксе, 

 родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, 

сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у изради и реализацији 

индивидуалног образовног плана, 

3.Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 
  

Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а 

својим учешћем они доприносе побољшању услова и рада школе. Поред учешћа у планирању и 

организацији, родитељи треба да су стално присутни, јер то доприноси учвршћивању односа 

породице и школе.Законска регулатива је прописала обавезно укључивање родитеља у процес 

одлучивања и то кроз: 

 укључивање родитеља у Савет родитеља Школе, 

 укључивање родитеља у Школски одбор, 

 укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно 

планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.), 

 испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају школске године, 

 родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, 

сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у индивидуалном 

образовном плану, да по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави 

образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног 

плана. 

4.Едукација и саветодавни рад са породицом 
  

Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају 

најучесталије контакте, важан задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће 

родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу 

учионице/школе без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у 

професионалну улогу наставника. Унапређивање компетенција родитеља за педагошко 

деловање и пружање подршке ученицима Школа организује кроз следеће облике рада: 

 едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима, 

 организовање трибина и радионица за заинтересоване родитеље, 
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 ангажовање родитеља као едукатора других родитеља о проблемима који су релевантни за 

родитељску популацију, а за које су поједини родитељи стручни. 

 

 

ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ: 
  

Савет родитеља 
Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе. Будући да Савет родитељ а 

има значајну улогу и овлашћења у регулисању живота школе (члан58) и то не само у 

предлагању намене средстава прикупљених од родитеља (став 7) и давања сагласности на 

програм екскурзија и наставе у природи (став 10), већ и приликом предлагања мера за 

осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада (став3),разматрање предлога 

програма образовно-васпитног рада, развојног плана, годишњег плана рада и извештаја о 

вредновању и самовредновању (члан 5), важно је да се оствари двосмерна комуникација: од 

родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који 

су их изабрали. 

  

Школски одбор 
Законском регуалтивом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања 

Школом буду представници родитеља. 

  

Родитељски састанци 
се одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки 

родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим 

или васпитно-образовним радом у Школи. 

 

Индивидуални разговори са родитељима 
Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада 

им је стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт 

и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које 

родитељство са собом носи. Разговор са наставником, психологом или педагогом или неким 

другим радником често опусти родитеља и донесе решење проблема.Наши сарадници су и 

сарадници наших родитеља. 

 

Отворена врата 
Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре родитеља и наставника, 

наставници примају родитеље. У отвореном дијалогу наставника и родитеља често се решавају 

евентуални проблеми. 

 

Отворени дан 
Једном у току полугодишта школа организује Отворени дан, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду, стекну увид у начине рада 

наставника, али и рад, ангажовање и постигнућа ученика. 

  

Електронски дневник 
Школа обезбеђује редовно уношење података о постигнућима ученика како би родитељи у 

сваком тренутку преко интернета могли да имају  увид у напредовање ученика. 

  

Анкете и упитници 
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог 

задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за даљи рад. 

  

Укључивање у процес наставе 
Школа подстиче родитеље да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих 

начина: 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

а) као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 

б) као едукатори других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску популацију, 

а за које су поједини родитељи стручни, 

в) учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа 

укључена, 

г) учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби, 

д) креирање индивидуалних образовних планова 

 

Огласне табле 
На видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању родитеља о 

битним дешавањима у Школи. 

 

 

 

  

Приредбе, посете, спортска и друга такмичења ученика 
Организујусе у складу са Годишњим планом рада Школе и представљају сјајан показатељ 

ученичког напретка у току године, али и узајамног односа ученика са наставницима, као и 

ученика међусобно. Учешће на приредби јача самопоуздање ученика и мотивисаност за учење. 

 

Коришћење школске библиотеке за родитеље 
Родитељи имају могућност да користе библиотечки фонд и стручне савете школског 

библиотекара у циљу едукације и пружања подршке ученицима.. 

  

Радионице и трибине за родитеље 
Школа организује трибине и радионице са родитељима путем којих унапређује педагошке 

компетенције родитеља. Ове едукативне активности организују се у складу са утврђеним 

потребама родитеља и школске свакодневице. 

  

Реализација излета, посета, екскурзија ученика 
Родитељи активно учествују у организовању и реализацији излета, посета и екскурзија ученика 

у складу са Годишњим програмом рада школе и личном интересовањима и могућностима. 

   

Писана комуникација 
Школа писмено обавештава родитеље у случајевима када је то потребно. 

 

САДРЖАЈИ: 
Садржаји сарадње с родитељима се односе на савремена сазнања из теорије и праксе развоја 

ученика. Та сазнања нуде делови медицине, развојне и педагошке психологије, педагогије. 

Знања из ових области, које се међусобно условљавају, а само се теоријски могу појединачно 

изучавати, су својеврсна основа родитељима и просветним радницима за организовање 

васпитно-образовног утицаја у својим срединама. 

Због истовременог интензивног деловања различитих друштвених чинилаца на развој ученика, 

у сарадњи с породицом потребно је да родитељи познају и утицај сваког од њих. 

Отуда садржаји сарадње обухватају и следеће садржаје: 

–  имунизација, исхрана, природни услови; 

- развојне карактеритике и потребе ученика, норме развоја, интелектуални развој, превенција 

негативних појава (алкохолизам, наркоманија и сл.), понашање ученика, развој способности, 

подршка учењу,формирање навика, професионална оријентација ученика; 

- ненасилна комуникација, ненасилно решавање конфликата,превенција и сузбијање 

неприлагођеног понашања; 

–  живот детета у породици: услови који задовољавају основне потребе ученика (здравствени, 

емотивни, економски), структура породице и односи у породици (између родитеља и осталих 

одраслих чланова, родитеља и деце, деце када их је више у породици), организација 

породичног живота (активности одраслих и деце у одређеном времену да би се задовољиле 

потребе свих чланова...), породично васпитање, дечје игре и стваралаштво, садржај породичног 

васпитања, методе породичног васпитања; 
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- живот у школи:  активности, резултати и понашење ученика и његових вршњака (у току дана, 

периодично, годишње), стручњаци који реализују васпитање и образовање, организација рада 

установе (простор и време, распоред активности, разреди и одељења у оквиру њих, прибор за 

рад и учење, општи услови за задовољавање потреба и различите активности ученика), 

средства за несметано одвијање активности (школски простор, уџбеници, школски прибор, 

наставна средства, средства за практичан рад...); чиниоци у друштвеној средини, културна и 

јавна делатност школе;  адаптација на нову средину;укључивање ученика у ваннаставне 

активности; 

- значај сарадње породице и школе; координација, усклађивање и повезивање активности 

породице и школе у процесу васпитања; 

–  локална средина у којој живи породица (становништво, дечје и омладинске организације, 

културне, спортске, техничке организације које организују активности деце и младих у 

слободном времену, здравствене и комуналне службе и друге јавне службе...); шира средина у 

којој старији ученици посећују наставу или је њихово школовање ван места живљења 

породице; прва социјализација, идентификација, емоције, прва дружења, утицај литературе, 

моралне норме. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА: 
 

Сарадња са породицомодвија се плански и систематски током целе године и подразумева 

укључивање породице у планирање,реализацију и евaлуацији те сарадње. Активности у оквиру 

сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана 

Школе и то кроз: 

 план рада Савета родитеља 

 план рада директора школе 

 план рада стручних сарадника 

 план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 планове рада стручних већа 

 планове одељењских већа 

 планове одељењских старешина 

 план рада секција 

 план професионалне орјентације 

 план здравствене превенције 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  РАДА ТИМА  ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ   

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКИ 

ПЛАН 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Дефинисање 

термина 

за отворена 

врата за сваког 

наставника у школи 

Директор и 

педагог школе 
31. 08. 2019. 

У распореду часова 

дефинисани су 

термини отворених 

врата за све наставнике 

Дефинисање 

термина за 

отворени дан 

за  сваког 

наставника у 

школи. 

Директор и 

педагог Школе 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

У оквиру Годишњег плана 

рада за школску 2018/2019. 

годину дефинисани су 

термини отворених дана 

Уређивање садржаја 

огласне табле за 

родитеље 

Чланови тима за 

сарадњу са 

породицом 

континуирано 

током 

школске 

године 

Огласна табла за родитеље 

садржи актуелне 

информације и облицима и 

садржајима сарадње и 

активностима у Школи 

Редовно вођење Наставници континуирано Подаци у електронском 
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електронског 

дневника 

током 

школске 

године 

дневнику су редовно 

ажурирани 

Реализација 

најмање 5 

родитељских 

састанака 

Одељењске 

старешине 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовано је најмање 5 

родитељских састанака у 

сваком одељењу 

2. 

Укључивање 

родитеља и 

старатеља у 

наставне и 

остале 

активности 

школе 

Укључивање 

родитеља у све 

тимове и пројекте 

који се у Школе 

реализују 

(безбедност 

ученика, сарадња са 

породицом, сарадња 

са локалном 

заједницом, 

професионална 

оријентација, 

самовредновање, 

школско развојно 

планирање...) 

Директор и 

педагог Школе 

Координатори 

тимова 

континуирано 

током 

школске 

године 

У сваком тиму на нивоу 

Школе бар један члан је 

родитељ/старатељ 

Укључивање 

родитеља у 

организовање 

посета, екскурзија, 

излета. 

Тим за сарадњу 

са родитељима, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

континуирано 

током 

школске 

године 

У реализацији свих 

наведених активности 

учествовали су родитељи 

Ангажовање 

родитеља као 

сарадника у 

реализацији 

програма секција 

Наставници 

задужени за 

секције 

континуирано 

током 

школске 

године 

У рад секција укључени су 

родитељи 

Ангажовање 

родитеља у 

организацији 

приредби, изложби, 

спортских, 

хуманитарних и 

других активности 

у Школи 

Наставници, 

други 

запослени у 

школи 

континуирано 

током 

школске 

године 

У све ваннаставне 

активности су укључени 

родитељи 

Укључивање 

родитеља у тимове 

подршке у циљу 

израде и 

реализације 

индивидуалних 

образовних планова 

за ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

Тим за 

подршку 

инклузивном 

образовању 

континуирано 

током 

школске 

године 

У сваком тиму за подршку 

активно партиципира 

родитељ ученика коме је 

додатна подршка потрена 

3. 

Укључивање 

родитеља и 

старатеља у 

процес 

одлучивања 

Избор представника 

родитеља сваког 

одељења за Савет 

родитеља Школе 

Одељењске 

старешине 

Септембар 

2018. 

Формиран је савет 

родитеља Школе 

Укључивање 

родитеља у рад свих 

тимова на нивоу 

Директор 

Школе 

Координатори 

Септембар 

2018. 

Именовани су наведени 

тимови у чијем саставу се 

налазе представници 
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школе 

(самовредновање, 

развојно 

планирање, сарадња 

са локалном 

заједницом и 

породицом и сл.) 

тимова родитеља 

Испитивање 

потреба и 

очекивања 

родитеља 

анкетирањем 

Тим за сарадњу 

са породицом 

Наставници 

Остали 

запослени у 

школи 

Децембар 

2018. 

Јун 2019. 

Извршена је анализа 

потреба и очекивања 

родитеља/сарадника 

4. Едукација 

и 

саветодавни 

рад 

  

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

управа Школе 

континуирано 

током 

школске 

године 

Интензивиран 

индивидуални рад са 

родитељима/старатељима 

ученика 

Обезбеђивање 

коришћења 

школске 

библиотеке за 

заинтересовање 

родитеље/старатеље 

Александра 

Маринковић 

континуирано 

током 

школске 

године 

Родитељима је омогућено 

коришћење школске 

библиотеке 

Организовање 

радионица и 

трибина за 

родитеље/старатеље 

Чланови тим за 

сарадњу са 

породицом 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовање су трибине и 

радионице за 

родитеље/старатеље 

Образовање 

родитеља/старатеља 

Чланови тим за 

сарадњу са 

породицом 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовано је образовање 

родитеља/старатеља 

Родитељи као 

промотери 

одеђених 

професија/занимања 

Представници 

родитеља 

Одељењске 

старешине 7. и 

8. разреда 

Током другог 

полугодишта 

Реализовани су часови 

одељењског старешине у 

7.и 8.разреду на тему 

професионална орјентација 

5.Сарадња са 

осталим 

тимовима и 

стручним 

већима у 

школи. 

 

 

Обележавање 

Дечије недеље 

Припрема 

манифестације  

Школа-селу 

 

Тим за 

сарадњу са 

породицом, 

Тим РШП, и 

Тим за ШРП 

Октобар 

2018 

Јун 2019. 

 

Дечија недеља обележена у 

складу са  планираним. 

Манифестација је обележена у 

складу са планираним. 

 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Укључивање 

ученика, радника 

школе и  родитеља 

у друштвени 

живот школе и 

окружења 

(Песничке вечери 

завичајне поезије, 

Предавање д 

стране припадника 

МУП-а на тему 

Насиље у 

породици) 

ВТ, 

Ученички 

парламент, 

Тим за 

сарадњау са 

породицом. 

Други 

запослени. 

Родитељи 

ученика. 

Одређени 

субјекти 

 у друштвеној 

Током 

школске 

године 

Извештај о реализованим 

активностима у складу са 

дешавањима и сарадњом са 

друштвеном средином  
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средини са 

којима 

срађујемо. 

 

 

 

 

7.8. Програм сарадње са  друштвеном заједницом 

 

Ради што успешније интеграције Школе у друштвену средину, њено отварање за све позитивне 

утицаје друштва и обезбеђивање услова за свестрани развој ученика Школа остварује сарадњу 

Месец Тема Носилац активности Разред- родитељи 

Септембар 

-Зрелост детета за полазак у 

школу (психофизичке 

карактеристике )  

психолог, педагог. 

 

 

I разред 

 

-Развијање радних навика 

ученика  

-учитељи   

-наставници 

 

I – VIII разреда -Шта и како се оцењује код 

ученика 

Октобар 

-Како помоћи детету око 

израде домаћих задатака 
-учитељи 

-педагог 

-наставници 

 

I – VIII разреда 
-Значај сарадње са 

родитељима 

Новембар 

Значај породичног 

васпитања за развој детета 

-учитељи 

-наставници  

 

 

I – VIII разреда 

 

Тешкоће прилагођавања и 

поремећаји понашања код 

деце  

-лекар 
 

VII – VIII разред 

Фебруар 

Методе учења -педагог I – VIII разреда 

Моје дете у доба пубертета 
-одељењски 

старешина, лекар 
VI – VII разред 

Март 

Утицај породице и 

породичних односа на 

развој ученика 

психолог I – VIII разреда 

Април 
-Шта и како, куда после 

основне школе 

-педагог, 

-наставник 
 VIII разред 
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са друштвеним заједницама, месним заједницама, општином, републиком, радним 

организацијама, друштвеним, хуманитарним, културним, спортским и другим организацијама 

и друштвима. 

Субјекат у оквиру 

локалне заједнице 
Активност Носилац активности време 

Општинска управа 

-сарадња са 

лок.самоуправом 

(правна регулатива, 

социјално угрожени 

ученици, учешће на 

манифестацијама у 

орг.општине) 

-Сусрет са председником 

општине 

-сарадња око решавања 

проблема у 

лок.заједници 

 

 

 

 

 

-Ученици, 

Наст.грађанског 

Током целе 

године 

 

 

 

 

 

Новембар , 

јануар 

Месна заједница -уређивање школског -ученици, наставници, март-април 

 

 простора 

 

-организовање турнира у 

малом фудбалу 

 МЗ 

-директор, 

Чланови орг.одбора, 

Председник МЗ 

 

 

јун – јул  

Центар за соц. рад 

Мало Црниће  

-евиденција социјално 

угрожених категорија 

-директор, педагог 

-психолог Центра, 

-социјални радник 

-септембар 

Библиотека 

„Србољуб Митић“ 

-посета библиотеци 

-гостовање на 

књижевној вечери 

 

-библиотекар, 

Наст.српског језика 
април 

Центар за културу 

Мало Црниће 

-хуманитарно извођење 

позоришне представе за 

ученике других школа 

-ученици на драмској 

секцији 
Новембар, мај 

Црвени крст 

-хуманит.акција 

прикуп.помоћи 

 

-квиз знања за ученике 

 

-наставници, ученици, 

педагог, директор 

 

-ученици, руководилац 

Ц.Крста за школу 

децембар 

 

 

април 

Фолклорни ансамбл 

„Смољинац“ 

Учешће на „Сусретима 

села“ 

Ученици, чланови 

ансамбла 
јун 

Здравствени центар  
Едукативна предавања за 

родитеље и ученике 

Од.старешине, 

Родитељи, ученици 

Током целе 

године 

Удружење приватних 

предузетника у 

Смољинцу 

Хуманитарне акције за 

уређење школског 

ентеријера 

Директор, 

чланови удружења 

Током целе 

године 

 

 

 

 

 

7.9. Програм превенције малолетничке деликвенције 

 

          С обзиром на пораст малолетничке деликвенције и вршњачког насиља међу децом 

школског узраста, овај програм је неопходан као превентива оваквог понашања. Наша школа 

спада у мање школе, донекле изоловане од лоших утицаја, али је превентивно деловање у овом 

смислу неопходно. 
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Прoгрaм вoди пeдaгoг шкoлe у сaрaдњи сa oдeљeњским стaрeшинaмa и Цeнтрoм зa 

сoцијaлни рaд. 

Разред Садржај програма 
Носиоци 

активности 
Сарадници 

Време 

реализације 

I – IV 

1. фaктoри  кojи  утичу  нa  

сoцијaлни  и  мoрaлни  

рaзвoj  дeцe  (прeдaвaњe 

психoлoгa зa рoдитeљe), 

2. „Лeпo и ружнo 

пoнaшaњe" (рaд у мaлим 

групaмa - рaд учитeљa). 

Педагог 

школе 

 

 

 

 

Учитељи 

Директорка 

школе,  

одељењске 

старешине, 

родитељи 

 

Педагог 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

V - VIII 

- Кaрaктeристикe 

мoрaлнoг рaзвoja 

aдoлeсцeнтa 

(прeдaвaњe 

психoлoгa), 

- Пoрoдицa и личнoст 

мaлoлeтнoг дeликвeнтa 

(прeдaвaњe психoлoгa зa 

рoдитeљe), 

 

- Шкoлa и пoрoдицa у 

прeвeнцији прeкршaja и 

кривичних дeлa из 

oблaсти Зaкoнa o 

бeзбeднoсти у 

сaoбрaћajу. 

Педагог 

школе 

 

 

 

Педагог школе 

 

 

 

 

Педагог школе 

 

 

 

 

Директорка 

школе, 

одељењске 

старешине, 

Родитељи 

 

Директорка 

школе, 

родитељи, 

представници 

МУП-а Мало 

Црниће 

Током школске 

године 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

7.10. Програм превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција других 

облика ризичног понашања 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Стварање здравог, безбедног школског окружења, које ће омогућити правилан развој 

ученика и постигнућа у складу са потребама и способностима је један од најважнијих задатака 

школе. У складу са наведеним , као и са Општим протоколом о заштити деце  од насиља, 

злостављања и занемаривања и Приручника за примену посебног протокола за заштиту 

деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама , као и новог  Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискириминативног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности  (Сл 

гласник РС, бр.65/2018)  , једно од приоритетних  места у Годишњем плану рада заузима 

израда Акционог  плана за унапређивање безбедности ученика као и њихове заштите. О 

безбедности ученика старају се сви запослени у школи под руководством тима за безбедност и 

директора школе. 

 

 

 

Ове школске године Тим чине следећи радници: 

1. Тања Јеленковић, директор 

2. Даниела Митић, педагог 

3. Тамара Шкорић, секретар 

4. Миљан Милојковић, наставник физичког васпитања 

5. Зорица Перић, наставница српског језика 

6. Дарко Јовановић, наставник математике 

7. Тамара Белић, наставник разредне наставе  



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

8. Љубица Николић, наставник разредне наставе (Шапине) 

9. Берислав Илић,   домар 

Задаци тима су: 

1) анализа стања у остваривању равноправности и једнаких могућности, 

2) припрема програма превенције, 

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима подршке и помоћи, 

4) учествује у пројектима и обукама , 

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите , организује консултације, 

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности, 

7) прати и процењује ефекте предузетих мера, 

8) сарађује са школском управом и другим надлежним органима, 

9) води и чува посебну потребну документацију и евиденцију. 

 

Акциони план тима  за заштиту ученика од дискриминације , насиља, злостављања и 

занемаривања                                                            

Време одржавања Активности 
начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

септембар 

-формирање ТИМ-а за заштиту, 

-информисање о Протоколу и новим 

Правилнику о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног 

дискириминативног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности, 

-успостављање евиденције и 

неопходне документације, 

-превентивни програм - правила 

понашања у школи превенција свих 

облика ризичног и 

дискриминативног понашања у 

школи, 

-сарадња са школским полицајцем, 

саобраћајном полицијом и другим 

релевантним субјектима 

(предавања,интервентне 

активности). 

Састанци 

Дискусије 

евиденције 

срадња са др. 

институцијама 

и појединцима 

 

ТИМ за заштиту 

 директор, 

психолог 

педагог 

секретар 

наставници, 

ученици, 

родитељи 

у току целе 

школске године 

Октобар/новембар 

-информисање , разматрање 

проблематике на родитељским 

састанцима , парламенту и 

одељењским заједницама и органу 

управљања, (превентивни рад кроз 

информисање и саветовање), 

-консултације тима по потреби, 

-анализа и процена безбедоносне 

ситуације на нивоу школе, 

Састанци 

Дискусије 

евиденције 

срадња са др. 

институцијама 

 

Јануар/фебруар 

-анализа и процена ситуације и 

предлог мера за унапређивање-

периодично, 

-обука чланова вршњачке мреже, 

-анализа рада одељењских заједница 

по питањима превентивног 

програма, 

Састанци 

Дискусије 

извештаји 
 

Март/мај 

-превенција- промоција позитивних 

вредности( изложбе, 

радионице,акције солидарности, 

вршњачка подршка, 

плакати) на тему забране 

Састанци 

Дискусије 

евиденције 

срадња са др. 

институцијама 
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дискриминације, насиља и права 

деце на безбедан живот и 

школовање, 

-консултације тима у складу са 

потребама школе. 

јун 

-евалуација рада тима 

-мере за побољшање безбедности—

анализа и препоруке, 

-израда извештаја. 

Састанци 

Дискусије 

евиденције 

извештаји 

ТИМ,наставници, 

педагог 

,директор, 

Август 

-извештајно-аналитички послови, 

-анализа стања и препоруке за 

наредни период,  

-израда плана за наредну школску 

годину. 

Састанци 

Дискусије 

евиденције 

ТИМ,наставници, 

директор, 

педагог 

 

*ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

Р.БР. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

1. Пријављивање насиља (насиље се дешава или 

се сумња на насиље) 

ученици, наставници, 

родитељи 

2. Укључивање свих потребних актера и процена 

нивоа ризика 

Тим за безбедност 

3. Стална евиденција о починиоцима, врстама 

насиља и оних који трпе насиље 

стручни сарадник 

4. Рад и подршка ученицима који трпе насиље 

(разговор, радионице...) 

стручни сарадник, 

одељењски старешина, 

родитељи, наставници 

5. Рад са ученицима који врше насиље (разговор, 

радионице...) 

стручни сарадник, 

одељењски старешина, 

родитељи, наставници 

6. Заједнички рад са ученицима који трпе и врше 

насиље 

Тим за безбедност 

7. Обавештење и саветодавни рад са родитељима 

чија деца трпе и врше насиље (индивидуални, 

групни, фронтални) 

одељењске старешине, 

Тим за безбедност 

8. Доследна примена дефинисаних правила и  

последице кршења истихф 

директор 

9. Хитне акције (сарадња са МУП-ом, Домом 

здравља, Центром за социјални рад...) 

Тим за безбедност 

10. Континуирано праћење насиља у школи 

(запажања, анкете...) 

Тим за безбедност 

 

 
*УНУТРАШЊА МРЕЖА ЗАШТИТЕ КАО ИНТЕРВЕНТНА АКТИВНОСТ ЗА 

ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ 

ДЕЖУРНИ 

НАСТАВНИК 

-дежура у складу са распоредом; 

-уочава и пријављује случај; 

-покреће процес заштите детета; 

(реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од 

стратегија); 

-обавештава одељењског старешину; 

-евидентира случај; 

-сарађује са тимом за безбедност ученика; 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

-уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

-учествује у процесу заштите деце; 

-разговара са учесницима насиља; 
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-информише родитеље и сарађује са њима; 

-по потреби сарађује са тимом за безбедност; 

-прати ефекте предузетих мера; 

-евидентира случај и води документацију; 

-по потреби комуницира са релевантним установама; 

ПЕДАГОГ 

-уочава случајеве насилног понашања; 

-покреће процес заштите ученика, реагује одмах; 

-обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

-по потреби сарађује са родитељима; 

-обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте  

предузетих мера; 

-по потреби сарађује са другим установама; 

-евидентира случај; 

ПОМОЋНО – 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

      -дежура по распореду; 

-прекида насиље; 

-уочава и пријављује случајеве насилног понашања; 

УЧЕНИЦИ 

-уочавају случајеве насилног понашања; 

-траже помоћ одраслих; 

-пријављују одељењском старешини; 

-за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

-учествују у мерама заштите; 

 
 

 *ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 Запослени у установи (одељењски старешина, стручна служба, директор) у обавези 

су да воде евиденцију о појавама насиља. У ту сврху ће бити вођена евиденција у све три школе 

(у издвојеним одељењу у Шапину биће вођена у посебним свескама), а евиденцију ће водити 

чланови Тима за безбедност. У свесци ће евиденција бити вођена на следећи начин: 

 

1. Датум, место и време 

2. Процена да ли се ради о томе да се насиље, злостављање или занемаривање дешава 

3. Где се насиље, злостављање или занемаривање дешава – у школи или ван ње 

4. Ко су учесници насиља, злостављања или занемаривања 

5. Облик и интензитет насиља, злостављања или занемаривања 

  

   На крају полугодишта ће се у школи у Смољинцу објединити евиденција из свих издвојених 

одељења и правити збирни приказ о безбедности ученика у школи.  

 

Задужени за поменуту активност су: 

-Драгана Стојковић (учитељ) 

-Јелена Стојмировић (наставник енглеског језика) 

-Ивана Пауновић (наставник историје) 

-Зорица Перић (наставник српског језика) 

-Дарко Јовановић (наставник математике) 

-Даниела Митић, Јелена Савић (педагог) 

-Љубица Николић (учитељ) 

-Тамара Белић (учитељ) 

Неопходно је чувати документацију на сигурном месту ради обезбеђивања 

поверљивости података. 
 

С обзиром да је у смислу превенције вршњачког насиља неопходно развијати свест о 

толеранцији међу ученицима, усвојен је: 

 

Образовни програм за толеранцију, хуманост и сарадњу међу ученицима 

Разред Садржај програма 
Носиоци 

активности 
Сарадници 

Време 

реализације 
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7.11. Програм примене Конвенције о правима детета 

ПРОГРАМ УПОЗНАВАЊА УЧЕНИКА СА ПОВЕЉОМ ДЕЧЈИХ ПРАВА УН 

Садржај активности Носиоци активности Време за реализацију 

1. Организовање часова 

одељенских старешина на тему 

Повеље дечјих права УН. 

Одељењске старешине Септембар-октобар 

2. Упознавање ученика са 

Повељом дечјих права кроз 

организовање  акција у  склопу 

часова уметничких предмета. ( 

ликовни и литерарни  

Учитељи 4. разреда, 

предметни наставници 

уметничких предмета и 

језика 

 

Октобар  

3. радови на тему дечјих  

права) 

 

Учитељи, 

Зорица Перић, Јелена 

Стојмировић 

Октобар 

I-IV 

рaзрeд 

 

Вaспитaњe другaрствa и 

мeђусoбнe сoлидaрнoсти 

 

 

 

Учитељице 

 

Учитељице 

 

Учитељице 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

библиотекар 

Наставници 

друштвених 

група предмета 

Педагог, 

библиотекар  

 

 

 

 

Током школске 

године 

Током школске 

године 

Током године 

- Вaспитaњe другaрствa и 

мeђусoбнe сoлидaрнoсти 

- Право и лажно другарство 

- Нeгoвaњe другaрствa и 

сoлидрнoсти измeђу 

дeвojчицa и дeчaкa. 

 

Oплeмeњивaњe мeђуљудских 

oднoсa 

 

- нeгoвaњe нaвикa 

љубaзнoсти и учтивoсти 

прeмa другoвимa и 

стaријимa. 

Учитељице 

Представници 

Ученичког 

парламента 

Током година 

V - 

VIIIрaзрeд 

 

- Развијање осећања и 

смисла за заједнички живот 

и рад 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине 

Одељенске 

старешине 

 

Одељенске 

старешине 

Ученички 

парламент, 

педагог, 

директор 

 

 

Педагог 

 

 

 

Педагог  

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

- Хармонија и дисхармонија 

у одељенском колективу 

- Анализа односа појединаца 

према колективним 

нормама 

- Васпитање за хумане 

односе у браку и породици 

- Срећан брак и породица 
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4. Презентација радова  

             на тему дечјих права. 

Зорица Перић,  

Горан Стевић 

 

Октобар 

5. Организовање активности на  

часовима грађанског 

васпитања о популаризацији 

повеље УН о дечјим правима. 

      Даниела Митић 

Весна Миленковић 

 

Новембар 

 

 

6. Спровођење анкете међу 

ученицима од 1-8 разреда о 

упознатости деце са Повељом 

о дечјим правима. 

Педагог, одељенске           

старешине 

Септембар – октобар 

 

7. Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

резултатима анкете. 

Педагог Новембар 

8. Укључивање чланова 

Ученичког парламента у 

промовисању Повеље о дечјим 

правима УН. 

Председник УП и сви 

чланови 
Током године 

9. Праћење и евидентирање 

остварености дечјих права 

кроз програм рада тима за 

заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања. 

Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током године 

 

 

7.12. Програм рада Ученичког парламента 

 

ОПШТИ ЦИЉ: оспособљавање ученика за живот и рад у демократском друштву, за активно 

учешће у животу и раду школе и активну улогу у сопственом образовању и васпитању. 

ЗАДАЦИ: 

 да ученици добију информацију о њиховим правима и обавезама и другим питањима која 

су од посебног значаја за њихово школовање, 

 оспособити ученике за  

- самостално и слободно изношење мишљења, предлога, сугестија 

- активно учешће у животу и раду школе 

- активну улогу у сопственом образовању и васпитању 

- креативно изражавање 

- доношење важних одлука, сарадњу и договор са другима 

 усмерити развој ученика у правцу развоја демократских вредности – самоинцијатива, 

самопоуздање, одлучност, одговорност, поштовање других и њихових права. 

 

План рада Ученичког парламента  

Садржај рада 
Време 

реализације 
Сарадници и извршиоци 

-конституисање ново Ученичког 

парламента 

-избор руководства парламента 

Септембар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 
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-разно (осмишљавање огласне табле) 

-реализација пројекта „Чувар тајни“ 

-педагог 

-предлози ученика за побољшање 

безбедности ученика у школи 

-Обележавање дечје недеље 

-Помоћ у организовању предавање на 

теми Здрава храна од стране Дома 

здравља 

-права и обавезе ученика 

-припреме за прославу Дана школе 

Октобар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

- извештај о прослави Дана школе 

-Обележавање Светског дана 

толеранције 

-Помоћ у предавању Болести зависности 

од стране Дома здравља Мало Црниће 

-анализа успеха на тромесечју 

-Вршњачка помоћ (формирање тимова за 

пружање помоћ у учењу ученицима 

којима је помоћ потребна) 

Новембар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

- хунамитарна акција (,,Чепом до 

осмеха``) 

-избор „најлепше новогодишње жеље“ у 

склопу припрема за прославу Нове 

године 

-дружење са Ученичким парламентима 

из школа у окружењу 

  -Новогодишња журка 

Децембар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

-представници парламента из 

суседних школа 

-организација школске славе Свети Сава 

-гостовање родитеља из Савета родитеља 

-разно 

Јануар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

-преставници Савета 

родитеља 

- анализа успеха из првог полугодишта 

-промоција лепог понашања у школи и 

пројекта Буди фин- говори лепе речи 

-Кутија ,,Смета ми кад....'' 

-укључивање у школска такмичења 

Фебруар 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

-представници парламента из 

суседних школа 

-посета директора школе  

-изостанци ученика 

-јавна тема (тему бирају чланови 

парламента)  

Март 

-представници ученичког 

парламента VII и VIIIразреда 

-директор 

- анализа успеха на крају 3. тромесечја 

-мере за побољшање успеха 

-екологија-рециклажа (акција)  

- квиз знања 

Април 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

-Помоћ око организовању Дечјег вашара 

-резултати са такмичења 

-испраћај матураната 

Мај 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 

- извештај о остварености плана и 

прогтама парламента 

-план (предлози за измене и допуне за 

следећу школску годину)  

Јун 

-представници ученичког 

парламента VII и VIII 

разреда 
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Циљ рада Ученичког парламента је да се ученици активније укључе у изношење 

мишљења и предлога који треба да унапреди рад школе. Ученички парламент чине по 

два представника седмог и осмог разреда. 

Чланови Ученичког парламента су: 

Софија Стојићевић, 8. разред 

Јована Петковић, 8. разред 

Михајло Милошевић, 7. разред 

Јована Пацић, 7. разред 

Председник  Ђачког парламента је:  представник 8. разреда. 

 

 

 

 
VIII.   САМОВРЕДНОВАЊЕ  И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у 

школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског 

живота. Школски развојни план, даје подршку професионалном развоју наставника 

која се у школама остварује путем интерно и екстерно стручно усавршавање, а 

квалитет рада наставника се одређује помоћу професионалних компетенција.  

Развојно планирање је стваралачки процес који подразумева препознавање 

аутентичних потреба школе, а састоји се у истраживању тих потреба и осмишљавању 

начина да се оне задовоље. Овај процес се одвија од постојећег до жељеног стања, 

тако да се стратешки правци, циљеви и задаци њиме одређени, одвијају постепено, 

један за другим. Све ово захтева стрпљење и ангажовање већине актера школског 

живота, а промене траже детаљну анализу и прерасподелу улога и задатака школе и 

запослених у образовању. Школа постаје јединица промене јер све њене интересне 

групе граде и развијају заједничку мисију и визију којој теже. Реформа образовања 

отвара простор за активно учешће заинтересованих за процес образовања, подстиче 

аутономију школе и обезбеђује услове за квалитет исхода образовања 

Да би остварила своју функцију, школа нужно мора да следи промене у друштву, а 

понекад  да иде и испред њих. Као значајна друштвена институција, школа је 

свакодневно изложена различитим очекивањима и притисцима споља и изнутра. 

Промене у окружењу утичу на мењање интересовања ученика, њихове спремности за 

одређене начине учења, модела комуникације. 

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и стручних 

сарадника, представници јединица локалне самоуправе и представници Савета 

родитеља. Стручни актив именује Школски одбор коме и одговара за свој рад. 
 

Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног плана школе, праћење 

реализације истог и предлагање нових и бољих критеријума за вредновање 

планираних активности. 

Чланови Актива су: 

1.Душица Цветковић, наставник хемије – члан 

2. Миљан Милојковић, наставник физичког васпитања – члан 

3. Даниела Митић, педагог школе – координатор 
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4. Јарослав Огњановић , представник Школског одбора 

5. Јелена Станојевић, представник Савета родитеља 

6. Јована Пацић, представник ученика 

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада 

школе. 

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

документа. 

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

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 

 1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности 

установе. 

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

проценама квалитета рада установе. 

 1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика. 

 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи. 

 1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним 

планом и годишњим календаром. 

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

сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског 

програма и уважене су актуелне потребе школе. 

 1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и 

пројектују промене на свим нивоима деловања. 

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

механизме за праћење рада и извештавање током школске године. 

 1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и 

усклађен је са садржајем годишњег плана рада. 

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

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметих и предметних компетенција. 

 1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 

стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе. 
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 1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 

засновано је на праћењу постигнућа ученика. 

 1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 

интересовања ученика. 

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

истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног 

окружења. 

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

напомене о реализацији планираних активности. 
ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА : 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 1.1.: 

Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе. 

1.1.1.  
Школски програм се заснива на прописаним начелима за 

израду овог документа. 

1.1.2.  

У изради Развојног плана установе учествовале су кључне 

циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, 

ученици, родитељи, локална заједница). 

1.1.3.  
Садржај кључних школских докумената одржава 

специфичности установе. 

1.1.4.  
Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе. 

1.1.5.  
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 

специфичне потребе ученика. 

СПЕЦИФИЧН

И ЦИЉ 1.2.  
Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада у школи. 

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

развојним планом и годишњим календаром. 

1.2.2. 

У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 

стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из 

развојног плана и школског програма и уважене су актуелне 

потребе школе. 

1.2.3. 
Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада 

и пројектују промене на свим нивоима деловања. 

1.2.4. 

Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и извештавање током 

школске године. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ    1.3. 

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на 

развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних компетенција. 

1.3.1. 

Наставници користе међупредметне и предметне компетенције 

и стандарде за глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање наставе. 

1.3.2.. 

У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 

припремама видљиве су методе и технике којима је планирано 

активно учешће ученика на часу. 
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1.3.3. 
Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално 

и засновано је на праћењу постигнућа ученика. 

1.3.4. 
У планирању слободних активности уважавају се резултати 

испитивања интересовања ученика. 

1.3.5. 

Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног окружења. 

1.3.6. 

Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 

наставника и/или напомене о реализацији планираних 

активности. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

1)  – 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ/ ЕТОС / НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ  

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕ

ТА 
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Специфич

ни циљ 

1.1.Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

Критеријум успеха 

 

1.1.1.Школс

ки програм 

се заснива 

на 

прописаним 

начелима за 

израду овог 

документа. 

Анализа 

постојећег 

Школског 

програма и 

доношење 

анексе на Нове 

планове и 

програме 

настава и учења 

за 2. и 6. разред 

као и за 7. 

разред за 

предмете 

Техника и 

технологија, 

Информатика и 

рачунарство и 

физичко и 

здравствно 

васпитање. 

Директо

р, 

стручни 

сарадни

ци Тим 

за развој 

школско

г 

програм

а. 

Школск

а 

2018/19.

, и 

септемб

ар 2019. 

Школски програм 

садржи све прописане 

сегменте и је у складу са 

изменама у Закону о 

основама система 

образовања и васпитања 

као и са Законом о 

основном образовању. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

Критеријум успеха 

 

1.1.2.Развојн

и план 

школе 

омогућава 

даљи развој 

квалитетног 

рада школе. 

Израђен је 

Анекс на 

акциони план 

Развојног плана 

школе за трећу 

годину 

имплементациј

е. 

У 

изради 

Развојно

г плана 

установе 

учествов

але су 

кључне 

циљне 

Школск

а 

2018/20

19. и 

септемб

ар 2019. 

Развојни план школе 

садржи потребне анексе 

због измена Закона и 

правилника насталих у 

време трајања донетог 

Развојног  плана школе. 
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групе 

(наставн

ици, 

стручни 

сарадни

ци, 

директо

р, 

ученици, 

родитељ

и, 

локална 

заједниц

а). 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

Критеријум успеха 

 

1.1.3.Садржа

ј кључних 

школских 

докумената 

одражава 

специфично

сти 

установе. 

Акциони 

планови 

Актива, већа, 

тимова и 

комисија 

израђују се на 

основу 

резултата 

самовредновањ

а школе и 

специфичности 

школе, средине 

у којој 

егзистира, 

структура 

ученика и 

њихових 

родитеља. 

Чланови 

актива, 

већа, 

тимова и 

комисиј

а. 

Током 

шк.2018

/19. 

почетак 

нове 

шк.годи

не 

(септем

бар 

2019.) 

Израђени су сви 

Програми и акциони 

планови и саставни су 

део Новог годишњег 

плана рада школе. 

Рад школе је ефикаснији 

и  квалитетнији, 

резултати рада су на 

виши ниво у оносу на 

предходне године. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

Критеријум успеха 

 

1.1.4.Програ

мирање рада 

заснива се 

на 

аналитичко-

истраживачк

им подацима 

и проценама 

квалитета 

рада 

установе. 

Израђени су 

протоколи за 

самопроцењива

ње рада 

наставника, 

стручних 

сарадника, 

директора 

школе и 

осталих 

запослених 

Ученици 

добијају савете 

и упутства на 

који начин да 

сами просењују 

своје знање и 

залагање. 

Стручни 

сарадни

ци, 

наставни

ци. 

Током 

шк. 

2019-20. 

године. 

У школи уводи се 

обавеза за 

смопроцењивање личног 

рада запослених и 

напредовање ученика  

Сви запослени 

користепротоколе за 

самопроцену рада, и на 

основу резултата мењају 

свој рад, методе, облике 

и средства за рад. 

Ученици знају реално да 

процене своје знање и 

напедовање. 

 
Развојн

и 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

Време 

реализа
Критеријум успеха 
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задатак сти ције 

 

1.1.5.У 

програмира

њу рада 

уважавају се 

узрасне, 

развојне и 

специфичне 

потребе 

ученика. 

Организовати 

додатне обуке 

за наставнике 

из области 

развојне 

психологије, 

интерно 

усавршавање 

наставника из 

области 

педагошке 

психологије 

Интерно 

усавршавање 

наставника о 

развојним 

карактеристика

ма ученика у 

односу на 

узраст, 

њихових 

специфичних 

потреба и 

интересовања. 

Стручни 

сарадни

ци, 

наставни

ци. 

Током 

шк.2019

/20. год. 

Наставници имају боља 

знања о 

специфичностима 

ученика у зависности од 

узраста, њиховим 

потребама и 

способностима, и у 

својим плановима и 

припремама уносе те 

елементе. 

Специфичн

и циљ 1.2. 

Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Критеријум успеха 

  

Чланови и 

координатори 

органа, тела и 

тимова, врше 

анализу стања, 

резултата и 

успешности 

рада школе и 

на основу тих 

резултата 

израђују нове 

ефикасније 

планове и 

програме. 

Чланови 

органа, 

тела и 

тимова, 

стручни 

сарадни

ци, 

директо

р школе. 

Август-

септемба

р 2019. и 

током 

шк.2019/

20. год. 

Планови рада свих 

органа, тела и тимова 

садрже конкретне и 

остварљиве циљеве и 

активности Извештаји 

на крају школске 

године садрже 80% 

остварених циљева у 

раду свих органа, тела и 

тимова. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активност

и 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Критеријум успеха 

  

1.2.1. 

Годишњи 

план рада 

донет је у 

складу са 

школским 

програмом, 

развојним 

планом и 

годишњим 

календаром. 

Врши се 

анализа свих 

предходно 

донетих акти и 

школски 

документи, 

прате се измене 

у законима и 

правилницима 

и Годишњи 

план рада 

Директо

р школе, 

координ

атори 

стручни

х већа и 

актива, 

правна и 

стручна 

служба 

школе. 

Август-

септемба

р и током 

школске 

2019/202

0. год. 

Годишњи план рада 

израђује се према 

Развојном плану школе, 

Школском програму и 

календару рада школе. 

Годишњи план рада 

школе -изглед и 

садржај годишњег 

плана рада школе 

омогућава свим 

актерима у раду школе 
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школе се 

израђује у 

сагласности са 

тим изменама и 

документима. 

брз преглед и увид у 

раду школе. 

 

 

 

  

  

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активност

и 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Критеријум успеха 

 

1.2.2.У 

оперативним

/ 

акционим 

плановима 

органа, тела, 

тимова, 

стручних 

сарадника и 

директора 

конкретизова

ни су циљеви 

из развојног 

плана и 

школског 

програма и 

уважене су 

актуелне 

потребе 

школе. 

Врши се увид у 

оперативним/а

кционим 

плановима 

свих органа, 

тела, стручних 

већа, тимова, 

стручних 

сарадника, 

директора 

школе. 

У свим 

плановима 

имплементираћ

е се циљ 

Развојног 

плана 

(планирање, 

програмирање, 

обавештавање), 

планови и 

програми 

допунске, 

додатне 

наставе, 

слободних 

активности, 

ваннаставних 

активности, 

недеља 

школског 

спорта, 

Стручна 

служба, 

директо

р, 

координ

атори и 

чланови 

органа, 

тела, 

већа, 

актива, 

тимова и 

комисиј

а. 

Август-

септемба

р 

2019/202

0. и 

током 

школске 

године. 

Рад у школи реализује 

све планиране обавезне 

и изборне активности, 

екскурзије и 

рекреативна настава 

Оперативни/акциони 

планови садрже 

конкретизоване циљеве 

из развојног плана и 

школског програма: 

Донет је распоред рада, 

распоред додатних и 

допунских часова, 

ваннаставних и 

слободних активности, 

план екскурзија и 

рекреативна настава. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Критеријум успеха 

 

1.2.3.Планов

и органа, 

тела и 

тимова јасно 

одсликавају 

процесе рада 

и пројектују 

промене на 

свим 

нивоима 

деловања. 

Врши се увид у 

оперативним/а

кционим 

плановима 

свих органа, 

тела, стручних 

већа, тимова, 

стручних 

сарадника, 

директора 

школе.  

Стручна 

служба, 

директо

р, 

координ

атори и 

чланови 

органа, 

тела, 

већа, 

актива, 

Током 

школске 

године и 

даље. 

Ученици показују боље 

резултате у учењу, воле 

да долазе у школу и да 

уче, имају боље 

резултате на 

такмичењима као и на 

завршном испиту; 

Наставници разумеју 

потребе ученика и 

имају компетенције да 

одговоре на захтеве 
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Планови 

органа, тела и 

тимова 

предвидеће све 

промене у раду 

и развоју 

школе, 

побољшање 

успеха и 

ангажовања 

ученика, боље 

резултате на 

завршном 

испиту и 

такмичењима 

на свим 

нивоима; 

наставници 

усавршаваће 

своје 

компетенције 

за учење и 

поучавање, 

комуникацију 

и све остале 

компетенције 

кроз интерно и 

екстерно 

стручно 

усавршавање; 

Школа подићи 

ће на виши 

ниво сарадњу 

са локалном 

заједницом 

организовањем 

заједничких 

активности на 

подизању 

еколошке 

свести. 

тимова и 

комисиј

а. 

које поставља рад  у 

основној школи. 

Усвојен је и реализован 

план о потреби за 

очување животне 

средине и подизање 

целокупне еколошке 

свести акцијом 

озељењавања површина 

које је локална 

заједница одредила. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Критеријум успеха 

 

1.2.4.Операт

ивно 

планирање 

органа, тела 

и тимова 

предвиђа 

активности и 

механизме за 

праћење рада 

и 

извештавање 

током 

школске 

године. 

Израђују су 

евалуационе 

листе и 

протоколи за 

праћење и 

процену рада 

свих актива, 

тимова, 

комисија, 

органа и тела 

који су 

примењљиви и 

мерливи.  

Стручна 

служба 

школе. 

Током 

школске 

године. 

У школи користе се 

израђене и усвојене 

листе и протоколи 

Извештаји органа, тела, 

актива, тимова и 

комисија садрже све 

елементе које се мере и 

процењују. 
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Специфичн

и циљ 1.3. 

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општим међупредметим и предметним компетенцијама 

   

 

Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 

 

1.3.1.Наставн

ици користе 

међупредмет

не и 

предметне 

компетенције 

и стандарде 

за глобално 

планирање 

наставе као и 

исходе 

постигнућа за 

оперативно 

планирање 

наставе. 

Наставници су 

упознати са 

стандардима за 

предмет, 

исходима које 

треба ученик 

да постигне, 

као и са 

међупредметн

им 

компетенцијам

а које ће стећи 

учећи 

предмете у 

школи. 

Сви 

предмет

ни 

наставни

ци, 

учитељи 

и 

стручна 

служба. 

Август 

2019. и 

током 

шк.201

9/20. 

год. 

У годишњим плановима 

наведени су стандарди за 

предмет; 

У месечним и 

оперативним плановима 

наведени су исходи које 

ученик треба да оствари 

на крају школске године 

из предмета, 

У Школском програму и 

годишњим плановима 

наведене су 

међупредметне 

компетенције које ће се 

остварити учећи. 

конкретне теме и 

предметеУченици стичу 

знања и знају да их 

повежу и примене у 

различитим школским 

предметима. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 

 

1.3.2.У 

оперативним 

плановима 

наставника и 

у њиховим 

дневним 

припремама 

видљиве су 

методе и 

технике 

којима је 

планирано 

активно 

учешће 

ученика на 

часу. 

Наставници се 

усавршавају у 

примени 

савремених 

метода и 

облика рада и 

планирају 

технике 

помоћу којих 

уче ученике да 

активно 

учествују у 

раду на часу  

Наставници у 

својим 

плановима 

имају 

испланорано 

методе, 

технике и 

активности за 

активно 

учешће свих 

ученика у раду 

на часу. 

Сви 

предмет

ни 

наставни

ци, 

учитељи 

и 

стручна 

служба. 

Август 

2019. и 

током 

шк.201

9/20. 

год. 

Ученици активно 

учествују у раду на часу и 

стичу технике за 

самостално и активно 

учење. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 
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1.3.3. 

Планирање 

допунске 

наставе и 

додатног 

рада је 

функционалн

о и засновано 

је на праћењу 

постигнућа 

ученика. 

Наставници 

редовно 

одржавају 

допунске и 

додатне часовe 

који су 

планирани у 

распореду рада 

и за које су и 

ученици и 

њихови 

родитељи 

информисани. 

Сви 

предмет

ни 

наставни

ци, 

стручна 

служба, 

директо

р. 

Током 

шк.201

9/20. и 

даље. 

Допунски и додатни 

часови организују се по 

принципима 

индивидуалног и 

прилагођеног рада са 

малим групамаученика 

Ученици имају прилику 

да поправе свој успех и да 

имају позиивне оцене. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 

 

1.3.4.У 

планирању 

слободних 

активности 

уважавају се 

резултати 

испитивања 

интересовања 

ученика. 

Припремљене 

су анкете о 

заинтересован

ошћу ученика 

за укључивање 

у секцијама  

Ученици 

су 

анкетиран

и и 

формиран

е су 

секције. 

Предмет

ни 

наставни

ци, 

педагози 

школе. 

Септем

бар. 

Продукти секција су 

видљиви и доступни свим 

актерима школског 

живота и локалне 

заједнице. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 

 

1.3.5.Планира

ње васпитног 

рада са 

ученицима 

засновано је 

на 

аналитичко-

истраживачк

им подацима, 

специфичним 

потребама 

ученика и 

условима 

непосредног 

окружења. 

Школа 

планира и 

реализује 

превентивне 

активности за 

спречавање 

насилног и 

нетолернатног 

понашања 

ученика, 

културно и 

васпитано 

понашање и 

поштовање 

свих учесника 

школског 

живота  

Током 

школске 

године 

припремају се 

и организују 

радионице за 

освешћивање 

ученика о 

значају 

Педагоз

и школе, 

одељенс

ке 

стареши

не, 

предмет

ни 

наставни

ци, 

библиот

екар 

школе, 

спољни 

сарадни

ци. 

Током 

шк.год

ине и 

даље. 

У школи је смањено 

непримерено понашање 

ученика, смањено је или 

непостоји вршњачко 

насиље, не воде се 

дисциплинско-васпитни 

поступци. 
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толерантног, 

културног и 

ненасилног 

понашања у 

школи и ван 

ње. 

 
Развојни 

задатак 

Опис 

активности 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Критеријум успеха 

 

1.3.6. 

Припреме за 

наставни рад 

садрже 

самовреднова

ње рада 

наставника 

и/или 

напомене о 

реализацији 

планираних 

активности. 

Припремају се 

евалуационе 

листе за 

самовреднова

ње и процена 

сопственог 

рада. 

Педагоз

и школе. 

Током 

целе 

школск

е 

године. 

Сви облици припреме за 

рад обавезно садрже 

питања за анализу и 

самовредновање рада на 

часу и о остварености 

планираног рада на крају 

месеца.Наставници 

реално процењују свој 

рад и на основу тих 

процена мењају начин 

припрема и рад и 

остварују бољи 

резултати. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

КЉУЧНА 

ОБЛАСТ: 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 

Програмирање и планирање образовно-васпитног рада и извештавање о 

ономе што је остварено 

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА 

Програмирање и планирање образовно-васпитног рада и извештавање у 

функцији квалитета рада школе 

  

ПОКАЗАТЕЉИ 

АКТИВНОСТИ 

НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИ

Х  

ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

  

ЕВАЛУ

АЦИЈА 

  

  

  

 

ПРОГРАМИРАЊ

Е ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА У 

ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

програм се 

заснива на 

прописаним 

начелима за 

израду 

документа. 

У изради 

Развојног плана 

установе 

учествовале су 

кључне циљне 

групе 

(наставници, 

стручни 

сарадници, 

ученици, 

родитељи, 

представници 

локалне  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

тимови, стручна 

већа, ученици,  

родитељи,предс

тавници локалне 

самоуправе 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирање

, 

попуњавањ

е чек-листа, 

увид у 

документац

ију 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

31. 8. 

2020. 
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ПЛАНИРАЊЕ 

РАДА ОРГАНА, 

ТЕЛА И 

ТИМОВА У 

ФУНКЦИЈИ 

ЕФЕКТИВНОГ И 

ЕФИКАСНОГ 

РАДА 

УСТАНОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

УСМЕРЕНО НА 

РАЗВОЈ И 

ОСТВАРИВАЊЕ 

ЦИЉЕВА 

ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА, 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА/

самоуправе). 

Садржај 

кључних 

школских 

докумената 

одражава 

специфичност 

установе. 

Програмирање 

рада заснива се 

на аналитичко-

истраживачким 

подацима и 

процени 

квалитета рада 

установе. 

 

Годишњи план 

рада донет је у 

складу са 

Школским 

програмом, 

Развојним 

планом школе и 

годишњим 

календаром. 

Уоперативним/а

кционим 

плановима 

органа, тела, 

тимова, 

стручних 

сарадника и 

директора 

конкретизовани 

су циљеви из 

Развојног  

плана и 

Школског 

програма и 

уважене су 

актуелне 

потребе школе. 

Планови органа, 

тела и тимова 

јасно 

одсликавају 

процесе рада и 

пројектују 

промене на свим 

нивоима 

деловања. 

Оперативно 

планирање 

органа, тела и 

тимова предвиђа 

актуелности и 

механизме за 
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ИСХОДА У 

НАСТАВНИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

И ОПШТИХ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НИХ И 

ПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

А 

праћење рада и 

извештавање 

током школске 

године. 

Годишњи 

извештај садржи 

релевантне 

информације за 

рад школе и 

усклађен је са 

садржајем 

годишњег плана 

рада. 

 

Наставници 

користе 

међупредметне 

и предметне 

компетенције за 

глобално 

планирање 

наставе и исходе 

и постигнућа за 

оперативно 

планирање 

наставе. 

У оперативном 

планирању 

наставника и у 

њиховим 

дневним 

припремама 

видљиве су 

методе и 

механизми 

активног учења 

ученика на часу. 

Планирање 

допунске 

наставе и 

додатног рада је 

функционално и 

засновано је на 

праћењу 

постигнућа 

ученика. 

У планирању 

слободних 

активности 

ученика 

уважавају се 

испитивања 

интересовања 

ученика. 

Планирање 

васпитног рада 

са ученицима 

засновано је на 



      Годишњи програм рада ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, школска 2019/20.г. 

 
 

 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

аналитичко-

истраживачким 

подацима, 

специфичним 

потребама 

ученика и 

условима 

непосредног 

окружења. 

Припреме за 

наставни рад 

садрже 

самовредновање 

рада наставника 

и/или напомене 

о реализацији 

планираних 

активности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНЕ 

ПОТЕШКОЋЕ 

ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

И 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

МЕРЕ ЗА 

ПРЕВАЗИЛАЖ

ЕЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

Не очекују се значајније потешкоће у релизацији овог плана. 

  

НАПОМЕНЕ 

Акциони план за унапређивање рада установе у области Програмирање, 

планирање и извештавање сачињен је у складу са Правилником о 

стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник РС – Просветни 

гласник бр. 14/2018). 

  

КОРЕЛАЦИЈЕ:  корелација са Тимом за развојно планирање школе. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Тања Јеленковић,  директор 

Владан Стојимировић, представник лок.самоуправе 

Весна Ивковић, представник Савета родитеља 

Александра Маринковић, координатор 

Јелена Савић, педагог 

Даниела Митић, педагог 

Сандра Степановић, члан 

Михајло Милошевић, представник Уч.парламента 

 

                                                                   Координатор Тима: Александра Маринковић                                                                                                                                                        
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КЉУЧНА 

ОБЛАСТ: 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА 
Успешна организација рада школе и обезбеђивање услова за рад. 

  

ПОКАЗАТЕЉИ 

АКТИВНОСТИ 

НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИ

Х  

ПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

  

ЕВАЛУА

ЦИЈА 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ 

ДИРЕКТОРА У 

ФУНКЦИЈИ 

УНАПРЕЂЕЊА 

РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ШКОЛИ 

ПОСТОЈИ 

СИСТЕМ ЗА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Постоји јасна 

организациона 

структура са 

дефинисаним 

процедурама и 

носиоцима 

одговорности. 

Формирана су 

стручна тела и 

тимови у 

складуса 

потребама 

школе и 

компетенцијама 

запослених. 

Директор прати 

делотворност 

рада стручних 

тимова и 

доприноси 

квалитету 

њиховог рада. 

Директор 

обезбеђује 

услове за 

запослене, 

Ученички 

парламент и 

Савет родитеља 

активно 

учествују у 

доношењу 

одлука у циљу 

унапређења 

рада школе. 

Директор 

користи разне 

механизме за 

мотивацију 

запослених. 

 

Директор 

редовно 

остварује 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

тимови, 

стручна већа, 

ученици,  

родитељи,пре

дставници 

локалне 

самоуправе, 

директор и 

управа школе 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирање, 

попуњавање 

чек-листа, 

увид у 

документациј

у 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

31. 8. 

2020. 
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РАДА. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИДЕРСКО 

ДЕЛОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА 

ОМОГУЋАВА 

РАЗВОЈ ШКОЛЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКИ 

РЕСУРСИ СУ У 

ФУНКЦИЈИ 

КВАЛИТЕТА 

РАДА ШКОЛЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктивни 

надзор и увид у 

образовно-

васпитни рад. 

Стручни 

сарадници и 

наставници у 

звању прате и 

вреднују 

образовно-

васпитни рад и 

предлажу мере 

за побољшање 

квалитета рада. 

Тим за 

самовредновање 

остварује 

самовредновање 

рада у циљу 

побољшања 

квалитета. 

У школи се 

користе подаци 

из јединственог 

информационог 

система 

просвете за 

унапређење 

рада. 

Директор ствара 

услове за 

континуирано 

праћење и 

вредновање 

дигиталне 

зрелости школе. 

Директор 

предузима мере 

за унапређење 

образовно-

васпитног рада 

на основу 

резултата 

праћења и 

вредновања. 

 

Директор својом 

посвећеношћу 

послу и 

понашањем даје 

пример другима. 

Директор 

показује 

отвореност за 

промене и 

подстиче 

иновације. 

Директор 
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МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИ 

РЕСУРСИ 

КОРИСТЕ СЕ 

ФУНКЦИОНАЛН

О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

ПРЕУЗИМА 

ИНИЦИЈАТИВУ 

И РАЗВИЈА 

ПРЕДУЗЕТНИЧК

И ДУХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планира лични 

професионални 

развој на основу 

резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања 

свог рада. 

 

Директор 

подстиче 

професионални 

развој 

запослених и 

ствара услове за 

његово 

остваривање у 

складу са 

могућностима 

школе. 

Запослени у 

складу са 

резултатима 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања 

планирају и 

унапређују свој 

професионални 

развој. 

Наставници, 

наставници са 

звањем и 

стручне службе 

сарадњом 

унутар школе и 

умрежавањем са 

другим школама 

вреднују и 

унапређују 

наставу и учење. 

Запослени 

примењују 

стечена знања 

из области из 

којих су се 

усавршавали. 

 

Директор 

обезбеђује 

материјално-

техничке 

ресурсе. 

Наставници 

континуирано 

користе 

наставна 

средства у циљу 
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побољшања 

наставе. 

Материјално-

технички 

ресурси ван 

установе (друге 

установе и 

институције) 

користе се у 

функцији 

побољшања 

наставе и учења. 

 

Директор 

развија сарадњу 

и мрежу са 

другим 

установама, 

привредним и 

непривредним 

организацијама 

и локалном 

заједницом у 

циљу развијања 

предузетничких 

компетенција 

ученика. 

У школи се 

подржава 

реализација 

пројеката у 

којима се 

развијају 

међупредметне 

и опште 

компетенције. 

Школа кроз 

школске 

пројекте развија 

предузимљивост

, оријентацију 

ка 

предузетништву 

и предузетничке 

компетенције 

ученика и 

наставника. 

Директор 

развија 

међународну 

сарадњу и 

пројекте 

усмерене ка 

кључним 

компетенцијама 

и целоживотно 

учење учњника 

и наставника. 
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ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

установе; прати остваривање школског програма; стара се о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа; развоја компетецнија; вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 

прати и утврђује резултате рада и ученика и одраслих. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе састоји се од следећих чланова: 

1. Координатор – Јелена Савић 

2. Директор Тања Јеленковић  

3. Координатор СВ за разредну наставу – Драгана Стојковић 

4. Координатор Тима за самовредновање -  Александра Маринковић 

5.  Координатор Тима за Развојни план школе – Даниела Митић 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНЕ 

ПОТЕШКОЋЕ 

ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

И 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

МЕРЕ ЗА 

ПРЕВАЗИЛАЖЕ

ЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

Не очекују се значајније потешкоће у релизацији овог плана. 

  

НАПОМЕНЕ 

Акциони план за унапређивање рада установе у облсти Програмирање, 

планирање и извештавање сачињен је у складу са Правилником о 

стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник РС – Просветни 

гласник бр. 14/2018). 

  

КОРЕЛАЦИЈЕ:  корелација са Тимом за развојно планирање школе. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Тања Јеленковић,  директор 

Владан Стојимировић, представник лок.самоуправе 

Весна Ивковић, представник Савета родитеља 

Александра Маринковић, координатор 

Јелена Савић, педагог 

Даниела Митић, педагог 

Сандра Степановић, члан 

Михајло Милошевић, представник Уч.парламента 

                                                                              Координатор Тима: Александра Маринковић 
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6.  Координатор Тима за пројектно планирање – Миљан Милојковић 

7. УП – Софија Стојићевић 

8. Представник лок.самоуправе- Владан Стојимировић 

 

План рада тима: 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЕВАЛУАЦИЈА 

АВГУСТ/ 

СЕПТЕМБАР  

2019. 

- формирање тима на 

седници  НВ 

- израда плана рада 

тима 

- чланови тима 

- састанак тима 

са 

наставницима 

- индивидуални  

контакти   

чланова тима са 

наставницима  

према потреби 

Записници 

тимова 

 

Послати 

материјали 

путем имејла 

 

Фото 

документација. 

 

 

Документација 

на сајту школе 

Током школске 

2019/2020. 

 

Развој методологије 

самовредновања 

усмерене на 

стандарде квалитета 

рада установе. 

 

Ученичка задруга 

 

Праћење развоја 

школског програма 

(праћење остваривања 

стандарда постигнућа, 

исхода и 

међупредметних 

компетенција). 

 

 

Коришћење 

аналитичко – 

истраживачких 

података  за даљи 

развој установе 

 

Давање стручних 

мишљења у 

поступцима за 

стицање звања 

наставника и 

стручних сарадника 

 

Праћење развоја 

компетенција 

(екстерно и интерно 

усавршавање) 

наставника и 

стручних сарадника у 

односу на захтеве 

квалитетног 

образовно-васпитног 

рада, резултате 

самовредновање и 

спољашњег 

вредновања 

 

Праћење напредовања 

 

Чланови тима 

 

 

 

Чланови тима 

и чланови СА 

за развој 

школског 

програма 

 

 

Чланови тима 

за СВ и актива 

за РП. 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

Чланови тима 

за СВ и актива 

за РП. 

 

 

 

 

Чланови тима и 

УП 
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и остварених 

резултата ученика у 

процесу наставе – 

учења.  

Унапређивање 

наставе и учења 

Реализација угледних, 

огледних часова и 

међупредметно 

повезивање 

(хоризонтално и 

вертикално, тематско, 

пројектно) 

Чланови Тима, 

педагози, 

учитељи, 

наставници, 

директор 

Припреме за 

часове 

Дискусије 

након 

реализације 

Унапређивање 

техничких и 

педагошких услова за 

рад  како у 

централној школи, 

тако и у издвојеним 

одељењима. 

Обезбедити клима 

уређај у канцеларији 

педагога и у 

учионицама у 

Шапину. 

Обезбедите несметан 

рад на Ес дневницима 

– појачан wifi у 

централној школи. 

Докупити 1 рачунар 

за канцеларије 

Обезбедити 5 таблет 

рачунара.  

Климатизовање 

мањих учионица у 

централној школи. 

Тим, 

руководство 

школе 

Финансијским 

планом и 

пројектима 

реализовано. 

Унапређивање 

техничких и 

педагошких 

услова за рад  

како у 

централној 

школи, тако и 

у издвојеном 

одељењу у 

Шапину. 

 

Побољшање 

безбедности ученика 

Допуна видео надзора 

у централној школи (1 

камера на «ученички 

улаз» у школско 

довориште  

Замена прозора на 

фискултурној сали у 

централној школи. 

Поправка прозора у 

Шапину 

Сређивање платоа на 

улазу у школи. 

Тим, 

руководство 

школе,  

П служба, 

наставници, 

учитељи, 

родитељи, 

сарадници 

Финансијским 

планом и 

пројектима 

реализовано 

Побољшани 

услови  

безбедности 

ученика у 

школи. 

Развијање 

инклузивног 

образовања и 

васпитања . 

Обезбедити простор 

за реализацију 

индивидуалних 

разговора, састанци 

Тим,  

П служба, 

наставници, 

учитељи, 

родитељи, 

сарадници 

Индивидуални 

контакти са 

представницима 

из области 

Квалитетнији 

рад из области 

инклузивног 

образовања 
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Тима за инклузивно 

образовање, набавка 

наставних средтава, 

израда ИОП-а, 

сарадња са Домом 

здравља и 

интерресорном 

комисијом 

Развој превентивних 

мера за сузбијање 

дискриминације, 

насиље, злостављања 

и занемаривања 

Радионице намењене 

часовима одељенских 

старешина 

Тим,  

П служба, 

наставници, 

учитељи 

Анкете, 

радионице 

Ученици 

познају врсте 

насиља и 

реагују у 

складу са 

Правилником 

ЈУЛ –АВГУСТ 

Израда извештаја о 

раду за школску 

2019/2020. 

 

Израда плана рада за 

школску 2020/2021. 

Чланови тима 

- састанак тима 

са 

наставницима 

- индивидуални  

контакти   

чланова тима са 

наставницима   

Записници 

тима 

 

Послати 

материјали 

путем имејла 

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Праћење планирања и реализације тематског повезивања наставних садржаја. 

Размена дилема и недоумица у погледу реализације међупредметних компетенција. 

Сарадња са стручним институцијама ради успешне примене истих. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

РепублициСрбији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција. 

 

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

очекује се да ће ученици на крају основног образовања: 

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

организације и заједнице. 

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

својим активностима; 

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

креативно мишљење и релевантна знања; 

 бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

 бити оспособљени за самостално учење; 

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

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

 бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
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Чланови тима 

1. Координатор – Зорица Перић 

2. Одељењски старешина седмог разреда - Дарко Јовановић 

3. Одељењски старешина осмог разреда - Јелена Стојмировић 

4. Златко Симонић, наставник физике 

5. Срђан Марковић, наставник технике и технологије 

6. Весна Ивковић, родитељ 

          У рад тима ће се укључити и учитељи  првог разред и предметни наставници петог 

разреда. 

 

Годишњи план рада Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

 ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 НОСИОЦИ 

АКТИВНО

СТИ 

 НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 ЕВАЛУАЦИЈА 

  

  

  

АВГУСТ 

  

- формирање тима 

на седници  НВ 

  

- упознавање тима 

са МПК (материјали 

са обуке) 

- израда плана рада 

тима 

- упознавање 

наставника са МПК 

  

- давање упутстава 

наставницима 

  у вези са 

имплементацијом 

МПК 

  у Планове наставе 

и учења 

 - пружање подршке 

наставницима 

  у вези са 

имплементацијом 

МПК 

  у Планове наставе 

и учења 

  

  

- чланови 

тима 

  

  

- састанак тима са 

наставницима 

- 

индивидуални  ко

нтакти  

  чланова тима са 

наставницима 

  према потреби 

  

Записници тима 

  

  

Послати 

материјали путем 

имејла 

  

  

  

СЕПТЕМБАР 

 

ОКТОБАР 

  

- прегледање 

израђених Планова  

  наставе и учења 

- давање повратне 

информације 

  наставницима о 

извршеном 

  прегледу 

- давање 

инструкција 

наставницима 

  у вези са 

евентуалним 

корекцијама 

  које је потребно 

извршити 

  

- директор 

и 

  педагог 

  

  

  

- чланови 

тима 

  

  

- прегледање 

планова 

  

- седница НВ 

  

  

- састанак тима са 

наставницима 

  

  

Увид у планове 

  

Сачињавање 

листе МПК које 

су заступљене по 

предметима и 

које су, 

евентуално 

изостале 
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НОВЕМБАР 

 

ДЕЦЕМБАР 

  

  

  

- сарадња са Тимом 

за професио - 

  налну оријентацију 

- сарадња са Тимом 

за професионал- 

  ни развој и 

стручно 

усавршавање 

- прикупљање идеја 

за организовање 

  семинара, обука, ... 

у вези са унап - 

  ређивањем 

реализације МПК 

  

представни

к 

  тима 

  

- заједнички 

састанак два тима 

  

  

  

- састанак тима 

  

Избор семинара 

или другог 

облика стручног 

усавршавања, 

који би 

задовољио 

потребе 

наставника и 

захтеве за 

имплементацијом 

МПК у 

насави/учењу 

ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТ

Е 2019-2020. 

  

- пружање подршке 

наставницима 

  у вези са 

имплементацијом 

МПК 

  у Планове наставе 

и учења 

  

Сарадња са СА за 

развој школског 

програма. 

  

Израда извештаја о 

раду за школску 

2019/2020. 

  

Израда плана рада 

за школску 

2020/2021. 

Чланови 

оба тима. 

Заједнички 

састанци. 

  

  

- 

индивидуални  ко

нтакти  

  

  чланови тима са 

наставницима 

  према потреби 

- седница НВ 

  

Анализа 

могућности и 

потешкоћа у 

области примене 

МПК у 

насави/учењу 

  

Израда извештаја 

о утврђеним 

потешкоћама и 

налажење 

стратегија за 

њихово 

превазилажење. 

Анализа ефеката 

похађаних 

семинара (у којој 

мери је помогло 

наставницима у 

пракси) 

 

 

ТИМ ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Тим се стара о учешћу наше школе у конкурсима општине, министарстава и страних 

амбасада. Заједничким напорима свих чланова тима школа је добила 2017.године средства на 

конкурсу Министарства правде за опремање школе ормарићима за све ученике, као и средства 

за организовање општинских такмичења у атлетици исте године (Клинци олимпијци 2017.), 

општинског такмичења у стоном тенису (Змајевац куп 2018.) и општинског такмичења у 

атлетици (Клинци олимпијци 2019.). Координатор и председник Тима је наставник физичког 

васпитања, Миљан Милојковић, уједно и виши педагошки саветник.  

Тим ради у следећем саставу: 

1. Координатор - Миљан Милојковић 

2. Директор Тања Јеленковић 

3. Зорица Перић 

4. Даница Пацикас 

5. Љубица Николић 

 

План активности Пројектног тима школе  

месец садржај рада извршиоци 

август- Израда плана активности и временске одреднице Сви чланови већа 
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септембар појединачних делова  

Активности на реализацији пројекта „Клинци 

олимпијци предолимпијски турнир 2019.“ 

Наставник физичког, сви 

чланови већа 

Разматрање даљих активности на изради предлога 

пројекта за реконструкције старе зграде у школи 

Директор школе, 

чланови већа 

Активности на реализацији пројекта „Европски 

школски спортски дан 2019.“ 

Наставник физичког, 

чланови већа 

октобар 

Завршне припреме и реализација пројекта „Клинци 

олимпијци- предолимпијски турнир 2019“ 

Сви чланови већа 

Израда и слање извештаја са активности „Европски 

школски спортски дан 2019.“ 

Координатор тима, 

остали чланови 

Израда и слање кварталног извештаја о реализацији 

пројекта 

општини Мало Црниће 

 

Председник Тима, 

директор школе, шеф 

рачуноводства 

Праћење и израда предлога пројеката страним 

амбасадама и 

другим донаторима по расписаном позиву 

Координатор, директор, 

чланови 

новембар 

Припрема и израда билтена са стоотениског турнира 

„Клинци олимпијци  2019.“  

Сви чланови већа 

Израда завршног извештаја финансијског и 

наративног о 

реализацији пројекта „Клинци олимпијци 

предолимпијски турнир 

2019.“ и слање општини 

 

 

 Израда предлога пројекта за позив општине Мало 

Црниће за 

2020. годину 

Сви чланови 

јануар 
Израда предлога пројекта за позиве републичких 

министарстава 

за 2020. годину 

Сви чланови већа 

фебруар Праћење свих расположивих извора информација о 

позивима за финансирање пројеката у областима од 

важности за унапређење развоја рада школе. 

Активности на изради предлога пројеката на позиве 

домаће и међународне. 

Израда годишњег извештаја о раду Пројектног тима 

школе.  

Израда Годишњег плана рада за 2020/21.годину 

Сви чланови већа 

март Сви чланови већа 

април Сви чланови већа 

мај Сви чланови већа 

јун Сви чланови већа 

 

 

 
 

IX.   ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника и на основу потреба школе и праћења реализације стручног 

усавршавања наставника у претходној години,  Комисија за унапређивање образовно-

васпитног рада и увођења иновација у настави донела је програм стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника који је на седници наставничког већа усвојен.  

Програм је урађен према финансијским могућностима општине и школе. 

Стручно усавршавање  обухвата интерно стручно усавршавање и екстерно стручно 

усавршавање. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА ИНТЕРНОМ НИВОУ 
Овај облик стручног усавршавања се односи на стручно усавршавање наставника у 

организацији  школе или Друштва учитеља општине Пожаревац, будући да су  учитељи школе 

и школски педагог чланови овог друштва.  

        Ако се на нивоу општине организује семинар за наставнике  позвани наставници ће у 

њему узети учешће. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА ЕКСТЕРНОМ  НИВОУ 

Стручна усавршавања наставника  ће бити планирана према Каталогу програма 

стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019. након одлука 

Педагошког колегијума. 

С обзиром на потребу  развијања различитих компетенција запослених у основним 

школама, планом стручног усавршавања акценат ће бити стављен на развијање следећих 

компетенција: 

 К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ 

НАСТАВЕ 

 К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

 К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

 К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

Приоритетне области 

1. превенција насиља, злостављање и занемаривање 

2. превенција дискриминације 

3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих 

група, као и индивидуални образовни план 

4. комуникацијске вештине 

5. учење да се учи и развијање мотивације за учење 

6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 

метода наставе и управљања одељењем 

7. сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима 

8. информационо-комуникацине технологије 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

У савременом друштву немогуће је бити успешан у обављању било које професије без 

сталног стручног усавршавања и професионалног развоја. Да бисмо имали компетентне 

наставнике, васпитаче и стручне сараднике неопходно је да се и они континуирано 

стручно усавршавају и професионално развијају. 

Стручно усавршавање запослених у образовању се односи како на усавршавање на 

личном плану, тако и на усавршавање у оквиру установе у којој неко ради. 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 

наставника,васпитача и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

Приправнички стаж 

Професионални развој током рада запосленог у образовању почиње запошљавањем, без 

обзира да ли је реч о сталном радном односу или раду на одређено време. 

Почетни период рада у трајању од једне до две године је период приправништва и 

http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k1
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k1
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k2
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k4
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увођења у посао. Завршава се полагањем испита за дозволу за рад-лиценцу. 

Стицање звања 

Део професионалног развоја је и развој каријере који је у образовном систему 

формализован кроз звања која су постављена хијерархијски: педагошки саветник, самостални 

педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. Стицањем звања 

запослени напредује и заузима виши ранг у професији. 

Професионални развој условљен је специфичностима професије, законским одредбама, 

социо -економским условима, специфичностима и потребама установе као и личним 

потребама и интересовањима. У образовном систему професионални развој нарочито 

 је битан због друштвене улоге и одговорности запослених, односно потребе за остваривањем 

квалитeтних образовно - васпитних резултата/постигнућа. 

Стручно усавршавање као стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање стручног рада је саставни део професионалног развоја. 

Стручно усавршавање је значајно јер, између осталог, омогућава: 

• оспособљавање запосленог за различите професионалне улоге; 

• оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање рада; 

• оспособљавање за иницарање различитих активности у образовном контексту; 

• активније учешће у унапређивању образовно васпитниг рада; 

• развијање отворености према сталном учењу; 

• активно учествовање у процесу целоживотног учења; 

Годишњи план стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника јесаставни 

део годишњег плана рада установе. Између осталог, он треба да буде у складу са: 

● Личним плановима професионалног развоја запослених; 

●Резултатима самовредновања и вредновања установе; 

● Приоритетима развојног плана установе; 

● Приоритетним областима стручног усавршавања важним за развој образовања и 

васпитања, које доноси министар. 

Годишњи план стручног усавршавања садржи следеће елементе: 

●основни подаци о запосленима; 

●компетенције кој е треба унапредити; 

● стручно усавршавање у установи и ван установе; 

●облици стручног усавршавања; 

●теме; 

● планирано време реализације. 

Обавеза свих наставника и стручних сарадника је да осим стручног усавршавања воде 

иевиденцију у оквиру својих портфолија, планирају развој својих компетенција и извештавају о 

реализацији на годишњем нивоу. 

Чланови тима: 

1. Даниела Митић, педагог школе,координатор 

2. Катарина Јовановић, наставник биологије 

3. Јелена Стојимировић, наставник енглеског језика 

4. Александра Маринковић, библиотекар 

5. Срђан Марковић, наставник Техничког и информатичког образовања 

6. Драгана Стојковић, учитељица 

7. Горан Стевић, наставник ликовне културе 

 

Годишњи план стручног усавршавања за 2019/2020.  годину 

Врста рада Програмски  садржаји 
Носилац 

задатка 
Време 
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Припремање 

приправника за 

успешан васп. 

образовни рад и 

полагање стручног 

испита 

Избор ментора за наставнике. 
директор и 

педагог 
IX  

1. Програм рада са 

приправником 

 

ментор IX - VI 

2. Присуство приправника 

огледним часовима код 

ментора 

млађи разреди у сваком 

разреду по 3 часа 

старији разреди у сваком 

разреду по 4 часа 

   

ментор 

приправник 

 

 

IX- VI 

3. Одржавање огледног часа и 

припрема ученика за огледни 

час 

 

педагог, 

приправник 
X- VI 

4. Индивидуална сарадња са 

приправником 

a) организација 

наставног рада 

b) ученици са 

тешкоћама у учењу и владању 

педагог 

педагог 
X - XII 

5. Укључивње приправника у 

стручне органе школе и 

прикупаање дидактичког 

материјала у оквиру СВ млађих 

разреда, односно ОВ старијих 

разреда 

 

ментор 

педагог 

руководилац 

ОВ и СВ 

 

у току целе 

године 

7. Вођење документације о 

раду са приправником. 

ментор  

педагог 

у току целе 

године 

Перманентно 

усавршавање 

наставника после 

положеног 

стручног испита –

унутрашње 

Програми на унапређивању 

вас. образ. рад. и стручног 

усавршавања наставника.  

 

 

 
 

Угледни и огледни часови: 

Предметна настава: 

- енглески језик 

 

Стручни 

актив  

 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

Унапређивање 

рада одељенског 

старешине 

1. Унапређење вас. обр. рада 

одељенских старешина од I до 

VIII разреда. 

- Израда идејне скице за час 

ОС. Консултације са 

наставницима 

- Рад са ОЗ од V - VIII 

разреда. 

Директорка 

педагог и 

одељењске 

старешине 

 

 

IX - X 

 

 

Усавршавање 

наставника за 

примену 

савремених метода 

рада - методе 

- Пројектна настава од 1. 

разреда 

- Групни рад на школским 

пројектима 

Наставници, 

педагог 

Током 

школске 

године 
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активно учење и 

коришћење 

дигиталних 

уџбеника, увођење 

пројектне наставе 

и упознавање 

ученика са 

различитим 

облицима рада са 

освртом на  рад у 

групама 

Семинари у оквиру 

министарства 

просвете и  

стручних друштава 

и удружења 

a)   Министарство 

просвете Одељење 

у Пожаревцу 

b) Друштво 

учитеља 

c) Регионални 

центар за стручно 

усавршавање 

 

1. Остваривање васпитне 

функције кроз рад одељенских 

колектива је и обавеза да се 

наставници стално стручно 

усавршавају. 

2. Наставници предметне и 

разредне наставе активно ће 

учествовати у свим видовима 

стручног усавршавања које 

организује Министарство 

просвете, науке и технолошког 

развоја преко Регионалног 

центра за стручно усавршавање 

наставника.  

 

 

 

директор , 

педагог 

у току целе 

школске 

године 

Стручна 

литература: 

а) Набавка ст. 

књига у којима се 

третира 

унапређење вас. 

обр. рада. 

На предлог СВ и ОВ школе 

биће разматран план набавке 

стручних књига и наставна 

средства. 

Библиотекар 

У току 

школске 

године 

б ) Прет. на 

стручне часописе: 

- Педагогија 

- Настава и 

васпитање 

- Методичка 

пракса 

- Иновације у 

настави 

- школа 

Садржај у часописима у 

зависности од наставне 

области, програмираће се 

једном месечно у програму 

рада СВ и ОВ. 

директор 

педагог  

комисија 

IX - X 

 

Стручно 

усавршавање 

путем семинара 

- Зимски сусрети учитеља,  

-Сабор учитеља, Учитељско 

друштво 

-Семинари у оквиру уже 

стручног усавршавања за 

наставнике предметне наставе 

(информатика, физика, 

математика и хемија) 

-Обука за директоре школа 

-Семинари за стручне 

сараднике-педагоге и 

Директор 

у току  

 школске 

године 
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наставнике за следеће 

приоритетне области: 
9. превенција насиља, 

злостављања и занемаривања 

10. превенција 

дискриминације 

11. комуникацијске вештине 

12. учење да се учи и 

развијање мотивације за учење 

13. јачање професионалних 

капацитета запослених, нарочито 

у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем 

14. сарадња са родитељима, 

ученицима, ученичким 

парламентима 

15. информационо-

комуникацине технологије 

-Трибине за наставнике 

разредне и предметне наставе 

(издавачке куће) 

Индивидуално 

стручно 

усавршавање 

наставника и ст. 

сарадника,  

педагошко 

инструктивни рад 

са наставницима 

1. Рад на самообразовању 

(путем стручне 

литературе,семинара, 

интернета...)  

2. Самообразовање кроз 

дидактичко-методичку 

припрему за свакодневни вас. 

обр. рад.  

3. Консултације са директором, 

педагогом и  после посећених 

часова: 

- Општи увид у ниво наставе 

- Сагледавање понашања 

ученика на часовима. 

- Присуство на часовима ОС, 

- Сагледавање извођења 

слободних активности. 

- Консул. инстр. рад са нас. у 

изради дидактич. матер. 

Наставници 

разредне и 

пред.наставе 

 

директор 

педагог 

 

директор 

педагог 

 

у току  

 школске 

године 

 

 

у току  

 школске 

године 

 

у току  

школске 

године 

 

после 

посећених 

часова 

 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

Евиденција о стручном 

усавршавању води се за сваког 

наставника и једном годишње 

упознати све наставнике на 

Наставничком већу. 

Директор 
На крају 2. 

полугодишта 
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X. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Праћење и oствaривaње зaдaтaкa прeдвиђeних годишњим планом рaдaшколе, вршићe сe 

плaнски и систeмaтски тoкoм цeлe школскe године.Праћeње сe врши путeм: 

 - евидeнциje одељењских старешина; 

 - евидeнциje рукoвoдиoцa стручних aктивa; 

- евидeнциje рукoвoдиoцa ученичких организaциja; 

- евидeнциje пeдaгoшкe службe; 

- евидeнциje дирeктoрa; 

         - реализација остварености акционих планова самовредновања; 

         - реализација остварености плана инклузивног образовања; 

         - утврђивање рeзултaтa рaдa у oквиру гoрe свих нaвeдeних органa; 

         - увидa у пeдaгoшку дoкумeнтaциjу одељењских старешина, пeдaгoшкe службe и 

директора школе; 

          -   путeм испитивaњa и aнкeтирaњa ученика, кoнтрoлних зaдaтaкa и тeкстoвa, смoтри, 

изложби, сусрета, такмичења и других видова доказивања и испитивања.  

НAПOМEНA: Наставници су дужни дa глoбaлнe плaнoвe рaдa прeдajу нa почетку школскe 

године  педагогу школе aoпeрaтивнe мeсeчнe плaнoвe рaдa уписуjу у припрeмe рaдa нa почетку 

свaкoг мeсeцa. 

Сагледавање рeaлизaциje гoдишњег плана рaдa школе oствaрићe сe прeкo слeдeћих садржајa: 

Р. бр Прeдмeт праћења Кo прaти Нaчин праћења 

1. 

Извршaвaње пoслoвa дирeктoрa пoсeбнo садржајa 

инструктивнo-педагошког рaдa и зaкoнитoсти у 

рaду 

ШО  

 Просветни 

сав.школ.упра 

aнaлизa, извештај 

дoкумeнтaциja 

2.  Извршавање пoслoвa стручних сaрaдникa 
дирeктoр  

нaстaв. Веће 

праћењерaдa 

ирeaл. про.рa 

3.  
Oбaвљaње aдминистрaтивнo финaнсиjских 

пoслoвa  

дирeктoр,  

фин. Служба 

праћење днeв. 

увид у дoкум. 

4. 

Извршавање пoслoвa нaстaвe у вeзи сa 

oствaривaњем свих плaнoвa рaдa сa ученицимa и 

рoдитeљимa ученика 

дир, пед, 

просветни  

саветници 

нeпoсрeдaн увид 

праћење дoкумeнт 

o рaду  

5.  
Oдржaвaње хигиjeнe, тeхнички пoслoви и  

oдржaвaње шк.имoвинe 

дирeктoр,  

сeкрeтaр 
нeпoсрeдни увид 

6.  
Aнкeтирaње рoдитeљa и учитељa рaди дoбиjaњa 

пoтрeбних инфo. o рaду шк 

дирeктoр,  

педагог 

aнaлизe, aнкeтe и 

инфo 

7.  Рaд стручних органa школе школски oдбор 
aнaл.рaдa и 

рeализације 

 

План праћења и евалуације годишњег плана рада школе 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начин праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Програм НВ Увид у записнике 
Прво и друго 

полугодиште 
Директор 

Програми 

одељењских већа 

Увид у записнике 

Одељ.већа и 

дневнике васп.-

образ.рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председ.већа 

Програми стручних 

већа 

Увид у записнике 

стручног већа 

разредне наставе и за 

области предмета 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председ.већа 

Стручни Актив за Увид у записнике Прво и друго Директор,председник 
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развој школског 

програма 

полугодиште струћног актива 

Стручни Актив за 

развојно планирање 
Увид у записнике 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор,председник 

струћног актива 

Програм рада 

педагошког 

колегијума 

Увид у записнике 
Прво и друго 

полугодиште 

Директор,председник 

струћног актива 

Програм рада 

стручног сарадника 

Увид у дневник рада у 

годишње и 

оперативне планове и 

педагошка 

документација 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, стручни 

сарадник 

    

Програм директора 

школе 

Увид у годишњи план 

и оперативне планове 

рада 

Прво и друго 

полугодиште 
Директор 

Програм рада ШО Увид у записнике У току шк.године 
Директор, секретар 

председник ШО 

Индивидуални 

планови наставника 

Увид у планове 

 
У току шк.год. 

Директор, педагог, 

предс.већа 

Програм 

ваннаставних 

активности 

Увид програме, увид у 

дневнику осталих 

облика васп.-образ. 

Рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, педагог, 

предс.већа 

Програми одељ. 

Старешина 

Увид у програме,увид 

и дневнике 

обр.васп.рада 

Прво и друго 

полугодиште 
Директор, педагог 

Програми ученичких 

организација 
Увид у записнике 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

координатори 

Програм за заштиту 

ученика од насиља 
Увид у записнике 

Прво и друго 

полугодиште 

Тим,Директор, 

педагог 

Програм 

здравственог 

васпитања 

Увид у дневник 

образ.васп. рада 

Прво и друго 

полугодиште 
Директор, педагог,  

Еколошки програм 
Увид у дневнику 

образ.васп. рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

координатор 

Програм стручног 

усавршавања 

наставника 

Увид у год.програма, 

евиденција код 

секретара школе, 

записник Педагошког 

колегијума 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, педагог, 

Педагошки 

колегијум 

Програм рада Савета 

родитеља 
Увид у записнике 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

Председник савета 

родитеља 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

 У евиденцију 

културних и јавних 

делатности школе 

Прво и друго 

полугодиште 
Директор 

 

Сaстaвни дeo oствaрeњa Гoдишњег плана рaдa види сe из слeдeћe дoкумeнтaциje: 

Рeд.бр Прeдмeт праћења Кo прaти Нaчин праћења 

1. Хрoнoлoгиja рaдa школе дирeктoр,  Стaлнo 

2. Вођење хрoнoлoгиje рaдa одељ.зајед. oдeљ.старешин Стaлнo 

3. Рeгистaр плана рaдa школе дирeктoр,  пед Стaлнo 

4. Рeгистaр извештајa o рaду дир,секретар  Месечно 

5. Фoтo-дoкумeнтaциja дoгaђaњa у школи Наставници Стaлнo 

6. Тeстoви, кoнтрoлни зaдaци,вeжбe пeдaгoг Стaлнo 

7. Зaписници Сeкрeтaр пo пoтрeби 
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8. 
Рeгистaр oпрeмaњa школе нaстaвним 

срeдствимa 

дирeктoр, 

фин.служба 
Стaлнo 

9. Извештаји о остварености посебних програма Стручни сарадник Стално 
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ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА за  2020. годину 
 

  
     

 1.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 
   

        

економска  

класификација 

РАСХОДИ - ИЗДАЦИ                                                                 

- ОПИС - 

БУЏЕТ   

ОПШТИНЕ 
УКУПНО 

410000 расходи за запослене 1,665,000.00 1,665,000.00 

413151 превоз на посао и са посла 650,000.00 650,000.00 

414300 отпремнине за запослене   0.00 

414400 

помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или члана уже породице 
70,000.00 70,000.00 

415100 трошкови превоза за запослене 850,000.00 850,000.00 

416100 јубиларне награде 95,000.00 95,000.00 

        

421000 стални трошкови 2,325,000.00 2,325,000.00 

421100 трошкови платног промета 72,000.00 72,000.00 

421200 

енергетске услуге   - трошкови електричне 

енергије, угља, огревног дрвета 
1,550,000.00 1,550,000.00 

421300 

трошкови комуналних услуга (услуге водовода, 

канализације, смећа, дератизација, чишћења) 
258,000.00 258,000.00 

421400 трошкови телефона, интернета, поште 125,000.00 125,000.00 

421500 трошкови осигурања имовине и запослених 320,000.00 320,000.00 

422000 трошкови путовања 2,280,000.00 2,280,000.00 

422100 

трошкови службеног путовања            

(дневнице, смештај и превоз) 
90,000.00 90,000.00 

422300 трошкови путовања у оквиру редовног рада 90,000.00 90,000.00 

422411 превоз ученика 2,100,000.00 2,100,000.00 

423000 услуге по уговору 600,000.00 600,000.00 

423200 
услуге израде и одржавања рачунарских 

програма 
120,000.00 120,000.00 

423300 

услуге образовања и усавршавања 

запослених котизације, стручни испити и 

лиценце 

130,000.00 130,000.00 

423400 

услуге информисања - билтени, односи са 

јавношћу и тендери 
30,000.00 30,000.00 

423500 стручне услуге 150,000.00 150,000.00 

423600 угоститељске услуге 100,000.00 100,000.00 

423700 

репрезентација и поклони 50,000.00 50,000.00 

423900 остале опште услуге 20,000.00 20,000.00 

424000 специјализоване услуге 60,000.00 60,000.00 

424300 

медицинске услуге  - санитарни преглед и 

анализа - 60,000.00 60,000.00 
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424600 

услуге очувања животне средине -геодетске 

у 
  0.00 

424900 остале опш.усл.   0.00 

 
       

425000 текуће поправке и одржавање 400,000.00 400,000.00 

425100 
текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
300,000.00 300,000.00 

425200 текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 100,000.00 

426000 материјал 780,000.00 780,000.00 

426100 канцеларијски материјал 110,000.00 110,000.00 

426300 

материјал за образовање и усавршавање 

запос 
120,000.00 120,000.00 

426400 гориво и мазиво 20,000.00 20,000.00 

426600 материјал за образовање 130,000.00 130,000.00 

426800 материјал за одржавање хигијене 300,000.00 300,000.00 

426900 
материјал за посебне намене - заставе, 

симболи 
100,000.00 100,000.00 

472000 накнаде за социјалну заштиту 40,000.00 40,000.00 

472700 накнаде за образовање 40,000.00 40,000.00 

482000 порези и обавезне таксе 20,000.00 20,000.00 

482200 обавезне таксе 20,000.00 20,000.00 

  
С В Е Г А  текући расходи  КЛАСЕ  4. 8,170,000.00 8,170,000.00 

511000 зграде и грађевински објекти 8,070,000.00 8,070,000.00 

511300 капитално одржавање зграда и објеката 7,870,000.00 7,870,000.00 

511400 пројектно планирање 200,000.00 200,000.00 

512000 машине и опрема 60,000.00 60,000.00 

51220 административна опрема 60,000.00 60,000.00 

512600 опрема за образовање   0.00 

515000 нематеријална имовина 10,000.00 10,000.00 

515100 
књиге у библиотеци, компјутерски 

програми 
10,000.00 10,000.00 

  
С В Е Г А  текући расходи  КЛАСЕ  5. 8,140,000.00 8,140,000.00 

      
  

У К У П Н А  С Р Е Д С Т В А                                                 

(Класа 4.  +  класа  5.) 
16,310,000.00 16,310,000.00 

      
  

      
  

    

   

 
  

 

 

     

  

      
  

У Смољинцу,                                                         Председник Школског одбора 

14. септембра 2019.г.                                             ____________________________ 

                                                                                      Владан Стојимировић 

 


