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ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН (1800 – 1849) 

 

Прешерн је рођен 1800. године у селу Врби, у тадашњој Аустрији. Основну школу 

је завршио близу родног места, а гимназију у Љубљани. Права је учио у Бечу, живећи 

оскудно. Радио је упоредо као наставник у једном васпитном заводу за племићке синове, а 

када је изгубио то место, јер се огрешио о строге религиозне назоре те школе, био је 

домаћи учитељ. По завршеним студијама Прешерн се вратио у Љубљану, као доктор 

права. У почетку је служио бесплатно као чиновник у државној администрацији, затим као 

адвокатски приправник у Љубљани. Касније је положио и адвокатски испит, али се његове 

материјалне прилике ни тада нису побољшале. Судбина никада није била наклоњена 

овоме великом песнику: живео је у беди до краја живота. Напаћен и разочаран, умро је 

1849. године у Крању.  

Прешерн је у животу имао једног великог пријатеља. То је Матија Чоп, његов друг 

из детињства. Чоп је у Прешерну видео великог песника, зато га је бранио и подстицао на 

стварање; Прешерн је опет у њему нашао свога учитеља и друга у борби. Чопова смрт је за 

њега била велики удар. Он му посвећује спев Krst pri Savici (Крштење код Савице) и 

елегију у спомен Матије Чопа.  

Поред великог пријатеља, Прешерн је имао и једну велику љубав, достојну помена 

због песама које је инспирисала песникa. Као Петрарка Лаури, тако је и Прешерн испевао 

Sonetni Venec (Сонетни венац) својој драгој. Сваки нови сонет почиње последњим стихом 

претходног. Тих четрнаест стихова који се понављају чине последњи, петнаести сонет — 

магистрале. Слова којима почињу стихови магистрала дају име његове драге: Примицови 

Јулији. Ту конвенционалну и виртуозну технику сонета Прешерн је мајсторски савладао и 

њоме изразио своју сетну и болну љубав уједно са снажним и племенитим родољубљем. 

То су најлепше љубавне песме у словеначкој књижевности, пуне топлине, нежности и 

отмене сете.   

Прешерн је писао и сатиричне песме, и то су прве сатиричне песме у словеначкој 

поезији. Оне су пуне духа и ироније, умерене и дискретне. У њима исмева лажни морал, 

књижевне цензоре и људе који служе туђину.  

Прешернова је заслуга за словеначку поезију огромна. Без претходника и узора, иако је у 

школи учио на туђем језику, он ствара савршен уметнички изражај из елемената народног 

говора, лирику која је садржајно значила победу субјективне и световне поезије у 

словеначкој књижевности.  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1800
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%83_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1849
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A7%D0%BE%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A7%D0%BE%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
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I УВОД И ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

1. СТАТУС ШКОЛЕ 

Oсновна школа „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ БЕОГРАД одлуком Министарства 

просвете регистрована je као ocмoгoдишњa основна школа. Школа се налази у нaceљy 

Миљакoвац, Општина Раковица, од 1969. године. Основана je за потребе МЗ Миљaкoвац.  

1.1.  Примарни задаци рада у овој школској години 

 У овој шкoлcкoj години посебну пажњу посветићемо подизању квалитета редовне наставе, 

допунске и додатне и редовном похађању припремне наставе за завршни испит. Радићемо 

на самовредновању рада школе и вредновању развојних циљева и приоритета. Спроводиће 

се стална анализа оцењивања, у складу са правилником, и усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика. 

Радиће се на побољшању материјално - техничких услова у којима ученици бораве 

у складу са материјалним могућностима у овој години. Расположива материјална средства 

усмериће се за набавку наставних средстава и стручне литературе у циљу унапређења и 

постизања квалитета наставе. 

Посебна пажња посветиће се дисциплини ученика и редовном похађању наставе.     

Настојаћемо да обогатимо садржаје ваннаставних активности. Кроз ваннаставне 

активности ствараће се услови да ученици учествују на такмичењима које организује 

МПН као и друге организације, да се баве спортом и другим делатностима знaчajним за 

област васпитања.  

У овој школској години, акценат ће бити на оспособљавању запослених ради 

укључивања и учешћа у међународним пројектима. Такође, наставиће се са усавршавањем 

дигиталне писмености запослених, како би се изашло у сусрет изазовима и потребама 

савременог друштва. 

На васпитном плану неговаће се толеранција за различитост, подстицаће се 

хуманост, дружење и сарадња, неговаће се култура понашања и осећај одговорности. 

Сарадња са родитељима ће се развијати у циљу активнијег укључења у рад школе. Такође, 

настојаћемо да јачамо сарадњу са родитељима чијој деци је потребна додатна подршка у 

образовању и родитељима даровите деце. 

Приоритет у овој школској години биће и унапређивање безбедности и сигурности 

ученика и запослених у школи. Промоција и маркетинг у циљу подизања угледа школе ће 

бити задатак на коме ћемо радити у овој школској години. 

2. КОНЦЕПЦИЈА И ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

 

Гoдишњи план рада школе je основни документ у коме се планиpajy педагошке 

активности, oдpeђyjy задаци, кoopдиниpajy све делатности васпитних чинилаца у школи и 

дpуштвeнoj средини, ради oбjeдињавањa утицaja на ученике, пoбoљшањa квалитета 

делатности и услова за рад.  

На основу тога, Гoдишњи план рада школе pacпopeђyje и кoнкpетизyje задатке, 

cинxpoнизyje радне делатности и oбeзбeђyje правовремено инфopмиcaњe о квалитету и 

квантитету извршених послова. У том погледу гoдишњи план рада служи и као основ за 

финансирање основне делатности.  
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Годишњи план рада школе са прилозима обухвата целокупну делатност школе. Основе за 

доношење Годишњег плана рада школе произилазе из: 

1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 

6/20) 

2. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18, 10/19) 

3. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл. гласник РС“ бр. 27/18) 

4. Закона о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

101/05 – др. закон, 30/10, 47/18, 48/18 – испр.) 

5. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 

основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 73/16, 45/18, 106/20, 115/20) 

6. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у Основној школи 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 

2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21) 

7. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и   

стручних сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 81/2017, 48/18) 

8. Правилника о ближим упутствима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање изборних програма образовно–васпитног рада у основним школама („Сл. гласник РС 

- Просветни гласник“ бр. 27/87) 

9. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл. 

гласник РС“ бр. 80/18) 

10. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ 

бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/16) 

11. Правилника о календару образовно – васпитног рада основних школа за школску 2021/2022. 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2021) 

12. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 74/2018) 

13. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Сл. гласник РС -  Просветни гласник“ бр. 46/19, 104/20) 

14. Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС 

- Просветни гласник“ бр. 22/16) 

15. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 

10/19) и осталих законских и подзаконских аката 

16. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник“ бр.  34/19, 59/20, 81/20) 

17. Постојећа кадровска и материјална ситуација у школи 

18. Извештај о раду школе и директора школе 

19. Статут Основне школе „Франце Прешерн". 

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

3.1.  Школски простор и наставна средства 

 

Школско земљиште 
Укупна површина школског земљишта je 15.000 m

2

. Површина дворишта за одмор и 

рекреацију ученика са приступним стазама је 11.892,52 m
2

. Школа има вежбалишта и 

спортске терене, без кружних атлетских стаза. Школа располаже са одвојеним тереном за 

рукомет, тенис, а за одбојку и кошарку користи један заједнички асфалтирани терен. 

Школско двориште захтева детаљну реконструкцију и сређивање, јер су бетонске стазе 
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пропале. Треба имати у виду да га осим ученика користе и становници насеља у коме се 

школа налази.  

 

Школска зграда 

Школа се cacтojи од jeднoг oбjeктa у оквиру кojeг су издвojeнa два крила, а једно је 

повезано са фискултурном салом. На оба крила школе као и изнад хола извршена је 

реконструкција крова и постављена громобранска инсталација за целу школу. 

Према намени и функцији, структуру школских просторија сачињавају следеће скупине 

просторија: наставне просторије (учионице опште намене, специјализоване учионице, 

школске радионице, сала за физичко васпитање и библиотека са читаоницом), просторије 

за опште потребе и друштвени живот школе (вишенаменске просторије, школска кухиња 

са трпезаријом, просторије за продужени боравак ученика и стоматолошка ординација), 

просторије за управу и особље (просторије за директора, педагога, психолога, за 

администрацију, зборница, просторије за помоћно особље и портирница школе) и помоћне 

просторије (гардероба, санитарије, спремишта, магацини и котларница за загревање 

просторија). За реализацију корективног педагошког рада са телесно инвалидним 

ученицима извршено је уклапање или ублажавање архитектонских препрека како би се 

овим ученицима омогућио лакши приступ школској згради, учионици, санитарном чвору, 

кретање ходницима. У школи немамо таквих ученика. 

 

Наставне просторије 

Школа располаже са укупно 32 пpocтopиje, од тога je 26 нaмeњeнo настави што је 

дoвoљнo за извoђeњe редовне наставе. 26 учионица у укупној површини од 1.904 m
2

, 

задовољава основне просторне потребе за рад у две смене. Недостају: (1) спортска сала за 

извођење физичког васпитања у млађим разредима, (2) свечана сала, и (3) простор за 

предшколско образовање. У школи функционише продужени боравак са пет група. 

 

Учионице  

  Школа користи 6 учионица за извођење разредне наставе, док се у 17 учионица 

изводи предметна настава. Специјализоване учионице су за српски језик, енглески језик, 

руски језик, ликовну културу, музичку културу, историју, географију, математику и 

верску наставу.   

Школа располаже са четири кабинета - један за биологију, један за физику и хемију 

од по 60 m
2

, које имају припремне просторије од по 18 m
2

, које су са њима повезане 

вратима, дигитални кабинет и кабинет за информатику. 

Школа има две школске радионице за извођење наставе технике и технологије. 

Три учионице се користе за организацију продуженог боравка. 

 

Сала за физичко васпитање 

Школа има салу за физичко васпитање од 448,00 m2.  са следећим пратећим 

просторијама: просторија за справе, просторија за наставника, без посебне просторије за 

гардеробу, туш-а и тоалета, две свлачионице, два купатила (тушеви, лавабои, тоалети), од 

којих су по једна свлачионица и по једно купатило повезани и одвојени за ученике, 

односно за ученице. Током претходне школске године фискултурна сала је комплетно 

реновирана.  
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Библиотека и остале просторије 

Школа располаже са библиотеком која се састоји се од две просторије – књижнице 

и читаонице површине 75 m
2

.  

 Школа нема вишенаменски простор за одржавање масовних састанака, приредби и других 

јавних манифестација, па за те потребе користи читаоницу, зборницу и хол школе. 

 

Просторије за управу и особље 

Школа располаже: 

  Просторијом за директора школе, психолога и педагога, просторијом за рад дефектолога 

(сарадници Средње занатске школе „Петар Лековић“), просторијом за наставно особље 

(зборница), две канцеларије за администрацију школе, просторијом за техничко особље, 

просторијом за домара истоматолошком ординацијом. 

 

Наставна средства 

  По броју и врстама наставних средстава, школа у довољној мери располаже 

наставним средствима, која су очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са 

ученицима, али је континуирано потребно набављати нова наставна средства која ће бити 

прилагођена образовним програмима и која ће пратити савремене токове наставе. 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

4.1.  Наставни кадар 

 Наставницима у школи је омогућен њихов професионални развој, јасни су им циљеви и 

приоритети у њиховом стручном усавршавању, док се наставници приправници поступно 

уводе у рад уз одговарајућу подршку ментора и стручне службе школе.  

Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се реализује у 

складу са Школским програмом и Планом стручног усавршавања за сваку школску 

годину. Подстичу на самообразовање кроз додатно стручно усавршавање. Школа 

учествује у реализацији пројеката различитих институција које се баве унапређењем 

наставе (Министaрство просвете, факултети, институти, стручна друштва).  

Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане   Правилником. 

У школи је запослен потребан број кадрова.  

4.2.  Ненаставни кадар 

По броју и структури ненаставни кадар одговара процесу рада школе. Ненаставни 

кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и благовременим 

обављањем послова из делокруга свога рада.  

4.3.  Кадровски услови рада 

Степен стручне спреме НК II III IV VI VII СВЕГА 
Директор       1 1 
Педагог      1 1 
Психолог      1 1 
Библиотекар      1 1 
Секретар      1 1 
Рачуновођа      1 1 
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Благајник и 
административни  радник 

   
1   1 

Разредна настава     7 6 13 
Предметна настава     5 24 29 
Боравак      3 3 
Домар   1    1 
Пoмoћнo ocобљe 2 1 3 3   9 

Свега 2 1 4 4 12 39 62 

5. ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ 

 

Школа има разноврсне изворе финансијских средстава (буџет, локална самоуправа, 

сопствени приходи). Финансијски план и расподела средстава у складу су са 

приоритетима школе.  

6. РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 Расположиви ресурси локалне средине се максимално користе за потребе наставних и 

ваннаставних активности. Одржавају се контакти са културним, научним институцијама и 

спортским организацијама. Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју 

школе и локалне заједнице. Општина Раковица својим активностима значајно подржава 

образовно - васпитни рад. 

Београд као културни, образовни и привредни центар пружа све мoryћнocти за 

peализациjy програмских cадpжaja (музеји, галерије, бибилиотеке, споменици...).  

У току године посетићемо са ученицима неке значајније музеје и историјске споменике у 

граду, јер инсистирамо на томе да ђаци што боље упознају град у коме живе. 

У области културе користићемо услуге Културног Центра Раковица, позориштa, 

музеја, градске библиотеке, библиотеке на општини, биоскопа  и друго.  

Остварује се редовна сарадња са Црвеним крстом, Пријатељима деце Раковице, 

Домом здравља, Канцеларијом за младе и др. 

Остварену сарадњу са свим основним и средњим школама на нашој општини као и 

са предшколским установама, наставићемо да унапређујемо и развијамо. 

II ОРГAНИЗAЦИJA ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

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

току два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у 

петак, 30. децембра 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у 

уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2022. 

године за ученике од првог до седмог разреда. 

Дан школе биће обележен у петак, 3. децембра 2021. године. Дан школе биће 

надокнађен 27. новембра 2021. године, у суботу. 



 

 

12 

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, 

остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

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

седмице, односно 170 наставних дана. 

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

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  Сваки дан у седмици 

неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута. 

Дана 10. новембра 2021. године (среда) радиће се по распореду за петак, чиме се 

изједначава број дана у недељи. 

Отворена врата наставника, када родитељи могу да дођу на разговор са свим 

наставницима који предају њиховом детету и стручним сарадницима, одржаваће се по 

следећем распореду: 

 30. 09. 2021. (четвртак)      

 29. 10. 2021. (петак) 

 30. 11. 2021. (уторак) 

 28. 02. 2022. (понедељак) 

 30. 03.2022. (среда) 

 20. 04. 2022. (среда) 

 31. 05. 2022. (уторак) 

У децембру због завршетка првог полугодишта и јуну због завршетка школске 

године отворена врата се неће одржати. Такође, неће ни у јануару зато што имамо само 

пет наставних дана. 

У току школске године ученици ће имати три распуста – зимски, пролећни и летњи 

распуст. 

Зимски распуст траје 24 дана. Почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а 

завршава се у недељу, 23. јануара 2022. године. 

Пролећни распуст, како прописује школски календар, практично траје 12 дана, од 

22. априла до 4. маја. Први радни дан је среда, 4. мај. 

Летњи распуст, за ученике од 1. до 7. разреда, почиње у среду, 22. јуна. Матуранти 

се распуштају 14 дана раније, јер је њима последњи наставни дан 7. јун. 

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 2021. 

године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. 

маја 2022. године, Видовдан 28. јуна 2022. 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. 

  У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 

11. новембар 2021. године као Дан примирја у Првом светском рату, 21. фебруар 2022. 
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године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на 

Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

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

раде у дане следећих верских празника, и то: 

 православци – на први дан крсне славе; 

 припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан 

Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

 припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом 

Кипура; 

 припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

 припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића; 

 припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно 

са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; 

православни од 22. до 25. априла 2022. године). 
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада и то ће бити 30. децембра 2021. 

године у 17.00 часова – 1, 3, 5. и 7. разред, а у 18.00 часова - 2, 4, 6. и 8. разред.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома за ученике 8. разреда, 

школа утврђује годишњим планом рада и то ће бити у уторак, 28. јуна 2022. године у 18.00 

часова. 

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

другог полугодишта, обавиће се у уторак 28. јуна 2022. године у 16.00 часова – 1, 3, 5. и 7. 

разред, а у 17.00 часова - 2, 4. и 6. разред.  

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. 

године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, 

у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 
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Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину: 

 

 

 



 

 

15 

 

 

 

2. БРОЈНО СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
Разред Број ученика Број одељења Просек у одељењу 
1.  97 4 24,25 

2.  86 3 28,66 

3.  65 3 21,66 

4.  78 3 26 

Укупно 1 – 4. р. 326 13 25,07 

5.  82 3 27,33 

6.  73 3 24,33 

7.  76 3 25,33 

8.  74 3 24,66 

Укупно 5 – 8. р. 305 12 25,41 

 

Укупно у школи 631 25 25,24 

2.1.  Распоред одељења по сменама 

 

Ученици предметне наставе ће ићи само пре подне у школу, док ће ученици 

разредне наставе као и до сада мењати смене сваких недељу дана. 

У преподневној смени груписана су одељења и то: 

 

 Сва одељења петог разреда       5/1, 5/2, 5/3 

 Сва одељења шестог разреда    6/1, 6/2, 6/3 

 Сва одељења седмог разреда    7/1, 7/2, 7/3, 

 Сва одељења осмог разреда      8/1, 8/2, 8/3 

 

Ученици разредне наставе смењују се на недељном нивоу, а у смени су сва 

одељења првог и трећег разреда, односно другог и четвртог. 

2.1.1. Организација рада школе у ванредним условима  

 

С обзиром на то, да школа, у школској 2021/2022. години, почиње са радом у 

делимично измењеној организацији и под другачијим условима, Годишњи план рада 

школе неће бити могуће реализовати у потпуности. Све планиране активности, колико је 

то могуће, прилагођаваће се актуелној епидемиолошкој ситуацији, односно препорученим 

мерама од стране надлежних органа и институција. Промене које могу да утичу на 

значајно одступање од планираног, биће уређене анексима овог документа и чиниће његов 

саставни део. 

Настава ће се у оба циклуса одвијати свакодневно, непосредно у школи, према 

првом моделу, који је прописан Стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно – васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години. Наставне и 

ваннаставне активности ће се одвијати у неопосредном раду са ученицима, а у складу са 
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Годишњим планом рада школе. У случају промене модела, настава ће се реализоваће 

преко платформе Мајкрософт Тимс. 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, добијена упутства и просторне 

капацитете школе, а у циљу што веће безбедности и ученика и запослених, продужени 

боравак ће користити ученици чији родитељи немају ниједну алтернативу за збрињавање 

деце.  

За ученике првог циклуса образовања предвиђен је „споредни“ (бочни) улаз школе, 

док је за ученике другог циклуса образовања предвиђен „главни“ улаз школе. за улазак и 

излазак. Организација подразумева да свако одељење има своју учионицу, коју ће мењати 

само у случају одласка у информатички кабинет, односно фискултурну салу. 

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика 

обављаће се у току непосредног образовно – васпитног рада у складу са прописима којима 

се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Наставници ће и у 

својој педагошкој документацији формативно пратити напредовање ученика и пружати 

јасне повратне информације, са неопходним препорукама за даље напредовање. У случају 

промене модела наставе, напредак ће се пратити преко одабране платформе. 

Директор и стручни сарадници стараће се о реализацији Оперативног плана, 

пратити остваривање наставе кроз непосредне посете часова и предузимати одговарајуће 

мере. Такође, имаће приступ виртуелним учионицама, онлајн часовима и другим 

облицима наставе на даљину, према потребама. Дежурни наставници ће током доласка и 

одласка ученика, као и малих и великих одмора, водити рачуна да ученици излазе и улазе 

на предвиђене улазе и поштују препоручене епидемиолошке мере. 

 

2.2.  Ритам радног дана у школи 

 
ПРВА СМЕНА ДРУГА  СМЕНА 

Време Активност 
Време Активност 

600 730 
Припрема пpocтopиja за 

почетак наставе  
800 Пoчетак наставе за прву смену  1315 Почетак наставе за другу смену  
800 845 1. час  1315 1400 1. час  
845 850 Одмор 5 мин.  1400 1405 Одмор 5 мин.  
850 935 2. час  1405 1450 2. час  
935 955 Oдмор 20 мин.  1450 1510 Одмор 20 мин.  
955 1040 3. час  1510 1555 3. час  

1040 1045 Одмор 5 мин.  1555 1600 Одмор 5 мин.  
1045 1130 4. час  1600 1645 4. час  
1130 1135 Oдмор 5 мин.  1645 1650 Одмор 5 мин.  
1135 1220 5. час 1650 1735 5. час  
1220 1225 Одмор 5 мин  1735 1740 Одмор 5 мин.  
1225 1310 6. час  1740 1825 6. час  
1310 1315 Одмор 5 мин.    

1315 1400 7. час    
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1230 1315 

Часови допунског, 

додатног рада, слободних 

активности, секција, 

припрема прocтopијa за 

другу смену  

До 2130 часова школа се припрема за следећи 

радни дан 

У случају потребе, трајање часова може бити краће, одлуком директора школе. 

Распоред активности у продуженом боравку  

 

НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ НАСТАВА ПОСЛЕ ПОДНЕ 

Време Активност Време Активност 
700-730 Јутарње прихватање ученика 1135- 1200 Долазак са редовне наставе 
730-735 Јутарња фискултурна рекреација 1200-1230 Ручак 
735-755 Доручак ученика 1230-1300 Слободно време ученика 

755-815 
Одлазак супротне групе на 

редовну наставу 
1300-1315 Рекреативна пауза 

815-1000 
Самосталан рад ученика који 

остају у боравку 
1315-1530 

Самостални рад ученика, израда 

домаћих задатака 
 1530-1630 Креативна пауза  
1000-1100 Слободне активности ученика 1630-1700 Слободне активности ученика 
1100-1130 Ручак 1700-1730 Рекреативна пауза 
1130-1230 Слободно време ученика 1730 Завршетак послеподневног рада 

1230-1300 
Одмор и припрема за одлазак на 

редовну наставу 
1315-1735 РЕДОВНА НАСТАВА 

1315 Завршетак преподневног рада   

3. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

3.1.  Разредна настава и боравак 

Р.Б. Име и презиме Разред Рад [%] 

1. Миленка Братић 1/1 100 
2. Наташа Тончев Благојевић 1/2 100 
3. Нина Петровић 1/3 100 
4. Драгана Крстић 1/4 100 
5. Наташа Јаредић 2/1 100 
6. Маја Динић   2/2 100 
7. Сања Стајић  2/3 100 
8. Горан Мутавџић 3/1 100 
9. Гордана Бранковић 3/2 100 
10. Ката Чучковић 3/3 100 
11. Маријана Михајловић 4/1 100 
12. Драгана Тасић Стојановић 4/2 100 
13. Виолета Учур 4/3 100 
14. Марјан Антић  Боравак 100 
15. Снежана Соковић Боравак 100 
16. Јована Вучељић Боравак 100 
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3.2.  Предметна настава 

Редни 

број 
Предмет Име и презиме 

Предаје у 

одељењима 

Одељ. 

старешина 

Рад 

(%) 

1. Српски језик Снежана Милић 5/1, 5/2 

6/3 
6/3 77,78 

2. Српски језик Јелена Палавестрић 6/1, 6/2 

7/1, 7/2, 7/3 
6/2 111,11 

3. Српски језик Јелена Трошић 5/3 

8/1, 8/2, 8/3 
8/3 94,44 

4. Енглески језик 

 

Селена Шљиванчанин 1/1, 1/3, 1/4 

5/1, 5/2, 5/3 
 63,33 

5. Енглески језик Биљана Вишњић 6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

7/1 100 

6. Енглески језик Адријана Јовић 1/2 

2/1, 2/2, 2/3 

3/1, 3/2, 3/3 

4/1, 4/2, 4/3 

 100 

7. Руски језик Тања Тадић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 100 

8. Руски језик Ксенија Дрецун 7/1, 7/2, 7/3  33,33 

9. Математика Бојана Божић 7/1, 7/2, 7/3 

8/1 
8/1 88,88 

10. Математика 

 

 

Информатика 

Невена Петровић 6/1 

8/2, 8/3 

 
(6/1, 6/2, 6/3 - 

по једна 

група) 

(7/3 - једна 

група) 

 

66,66 

 

 

20 

11. Математика Миланка Вучељић 5/1, 5/2, 5/3 

6/2, 6/3 
 111,11 

12. Биологија 

 

 

 

 

Чувари природе 

Тијана Морић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/2 

 

6/1 

7/2 

100 

 

 

 

 

5 (0) 

13. Биологија 

 

Чувари природе 

Марија Шапоњић 8/1, 8/3 

 

6/2, 6/3 

 

20 

 

10 

14. Историја Добрила Кузмановић 5/1, 5/2 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

5/1 100 

15. Историја Светлана Петровић 5/3  5 

16. Географија Биљана Смарс 5/1, 5/2, 5/3 
6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 105 

17. Грађанско васпитање Бојана Нијемчевић (5/1) 

(5/2, 5/3) 

(6/1, 6/2, 6/3) 

 

 

15 
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18. Грађанско васпитање Тамара Трифуновић 

Живковић 

(7/1, 7/3 – 

дечаци) 

(7/2, 7/3 – 

девојчице) 

(8/1, 8/2 – деч) 

(8/2 – дев, 8/3) 

 20 

19. Физика 

 

 

Техника и технологија 

Јелисавета Хрњаковић 6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 

7/3 

7/3 

 

90 

 

 

10 

20. Хемија 

 

Снежана Николић 7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 
 60 

21. Техника и технологија Јелена Беседић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/2 

5/3 100 

22. Техника и технологија Јелена Новаковић 8/1, 8/3  20 

23. Техника и технологија Душан Зарић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2 

8/1, 8/2, 8/3 

5/2 110 

24. Музичка култура 

 

 

 

 

Хор и оркестар 

Данијела Живанчевић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 
5/1, 5/2, 5/3 

 

75 

 

 

 

15 

25. Ликовна култура 

 

 

 

 

Цртање, сликање и 

вајање 

Тања Ђокић 5/1, 5/2, 5/3 

6/1, 6/2, 6/3 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

 

75 

 

 

 

 

30 (25) 

26. Физичко и здравствено 

васпитање 

 

ОФА 

Стефан Станојевић 5/1, 5/2, 5/3 

 
5/1, 5/2, 5/3 

6/2, 6/3 

 

30 

 

40 

27. Физичко и здравствено 

васпитање 

Маја Милошевић 6/1 

7/1, 7/2, 7/3 

8/1, 8/2, 8/3 

6/1 100 

28.  Физичко и здравствено 

васпитање 

 

ОФА 

Игор Симић 6/2, 6/3 

 

 

6/1 

 

20 

 

 

5 

29. Верска настава 

 

Лела Мирковић (1/1, 1/2) 

(1/3, 1/4) 

(2/1, 2/2 –

дечаци) 

(2/2 –дев, 2/3) 

(4/1, 4/2) 

(4/3) 

(5/1, 5/3) 

(5/2) 

 70 



 

 

20 

 

(6/1, 6/2) 

(6/3) 

(7/1) 

(7/2, 7/3) 

(8/1, 8/3) 

(8/2) 

30. Информатика Огњен Томић (5/1, 5/2, 5/3 

по цело 

одељење) 

(6/1, 6/2, 6/3 - 

по једна 

група) 

(7/1, 7/2 - цела 

одељења) (7/3 

- једна група) 

(8/1, 8/2, 8/3 - 

по цело 

одељење) 

 100 

4. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

4.1. Структура 40-часовне радне недеље – разредна настава 

4.2. Структура 40-часовне радне недеље – предметна настава 

40-casovna resenja 

6.9.21..xlsx

 

 

* У штампаној верзији Годишњег плана рада школе преглед 40-часовне радне недеље 

разредне и предметне наставе налази се у прилогу. 
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5. ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА – ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО, СТУЧНА ВЕЋА 

И ТИМОВИ 

 

5.1.  Одељењске старешине и групе изборних предмета  

 

Разредна настава 

 

Предметна настава 

 
Разред 
Одељење 

 

Име и 

презиме 

одељењског 

старешине 

Број 

ученика 
Верска 

настава 
Грађанско 

васпитање 
Чувари 

природе 
Хор и 

оркестар 

Сликање, 

цртање, 

вајање 

Деч. Дев. Деч. Дев. Деч. Дев. Деч. Дев. Деч. Дев. Деч. Дев. 

5/1 Добрила 

Кузмановић 

12 15 3 5 9 10 / / 12 15 / / 

5/2 Душан 

Зарић 

12 15 7 13 5 2 / / 12 15 / / 

5/3 Јелена 

Беседић 

15 13 7 8 8 5 / / 15 13 / / 

6/1 Маја 

Милошевић 

9 14 6 10 3 4 9 14 / / / / 

6/2 Јелена 

Палавестрић 

13 12 7 6 6 6 13 12 / / / / 

6/3 Снежана 12 13 11 8 1 5 12 13 / / / / 

Разред 
Одељење 

 

Име и презиме 

одељењског старешине 

Број 

ученика 
Верска 

настава 
Грађанско 

васпитање 

Деч. Дев. Деч. Дев. Деч. Дев. 
1/1 Миленка Братић 12 12 5 7 7 5 

1/2 Наташа Т. Благојевић 11 14 4 6 7 8 

1/3 Нина Петровић 11 12 5 4 6 8 

1/4 Драгана Крстић 11 14 6 8 5 6 

2/1 Наташа Јаредић 11 18 2 11 9 7 

2/2 Маја Динић 15 13 4 7 11 6 

2/3 Сања Стајић 15 14 5 4 10 10 

3/1 Горан Мутавџић 11 12 / / 11 12 

3/2 Гордана Бранковић   10 12 / / 10 12 

3/3 Ката Чучковић 9 11 / / 9 11 

4/1 Маријана Михајловић 12 13 4 7 8 6 

4/2 Драгана Т. Стојановић 12 15 5 10 7 5 

4/3 Виолета Учур 13 13 11 12 2 1 
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Милић 

7/1 Биљана 

Вишњић 

11 13 9 12 2 1 / / / / 11 13 

7/2 Тијана  

Морић 

13 13 9 8 4 5 / / / / 13 13 

7/3 Јелисавета 

Хрњаковић 

14 12 1 4 13 8 / / / / 14 12 

8/1 Бојана 

Божић 

9 14 6 6 3 8 / / / / 9 14 

8/2 Тања  

Ђокић 

10 15 6 10 4 5 / / / / 10 15 

8/3 Јелена  

Трошић 

11 15 4 11 7 4 / / / / 11 15 

5.2. Подела задужења по већима, тимовима и комисије  
Руководиоци разредних већа: 

1. разред – Миленка Братић 

2. разред – Сања Стајић 

3. разред – Ката Чучковић 

4. разред – Виолета Учур 

5. разред – Јелена Беседић 

6. разред – Јелена Палавестрић 

7. разред – Тијана Морић 

8. разред – Бојана Божић 

Рукoвoдиoци стручних већа:  
1. Стручно веће разредне наставе – Маја Динић, наставник разредне наставе 

2. Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације – Тања Тадић, наставник руског 

језика 

3. Стручно веће математике и технологије – Миланка Вучељић, наставник математике 

4. Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета – Лела Мирковић, 

наставник верске наставе 

5. Стручно веће природних наука – Снежана Николић, наставник хемије       

6. Стручно веће вештина – Стефан Станојевић, наставник физичког и здравственог 

вапитања 

7. Стручно веће продуженог боравка – Марјан Антић, наставник разредне наставе 

Педагошки кoлeгиjyм:  
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Сузана Николић, педагог 

3. Душица Трајковић, психолог 

4. Руководиоци стручних већа 

Стручни актив за развојно планирање: 
1. Биљана Смарс, наставник географије – координатор 

2. Биљана Благојевић, директор 

3. Сузана Николић, педагог 

4. Душан Зарић, наставник технике и технологије 

5. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе  

6. Јована Вучељић, наставник разредне наставе 

7. Миа Дамњановић, представник Ученичког парламента 

8. Горан Глигорић, представник родитеља 

9. Владимир Митић, представник локалне заједнице 



 

 

23 

 

Стручни актив за развој школског програма: 
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Сузана Николић, педагог 

3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика 

4. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства 

5. Нина Петровић, наставник разредне наставе 

Тим за културну и jaвнy делатност школе: 
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности  

3. Тамара Трифуновић Живковић, наставник српског језика и књижевности - 

координатор 

4. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности 

5. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности 

6. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе 

7. Тања Ђокић, наставник ликовне културе 

8. Марјан Антић, наставник разредне наставе 

9. Снежана Соковић, наставник разредне наставе 

10. Јелена Беседић, наставник технике и технологије 

Савет poдитeљa школе: 
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Маја Динић, наставник разредне наставе 

3. Смењивање руководиоца разредних већа предметне наставе, по састанку 

Црвени крст: 
1. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе – координатор 

2. Селена Шљиванчанин, наставник енглеског језика  

Пријатељи деце: 
1. Драгана Крстић, наставник разредне наставе – координатор 

2. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе  

Вршњачки тим:  
1. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности –- координатор 

2. Сузана Николић, педагог 

Тим за инклузивно образовање: 
1. Душица Трајковић, психолог – координатор 

2. Биљана Благојевић, директор 

3. Сузана Николић, педагог 

4. Ката Чучковић, наставник разредне наставе 

5. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе 

6. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике 

7. Јована Вучељић, наставник разредне наставе 

8. Милица Ковачевић, представник Ученичког парламента 

9. Слободан Ковачевић, представник родитеља 

10. Горан Клемчић, представник локалне заједнице 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

1. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике – координатор 

2. Сања Стајић, наставник разредне наставе 

3. Биљана Благојевић, директор школе 

4. Миланка Вучељић, наставник математике 

5. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика 

6. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе 

7. Сузана Николић, педагог 

8. Душица Трајковић, психолог 
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9. Тања Тадић, наставник руског језика 

10. Катарина Шотић Илић, представник родитеља 

11. Урош Митов, представник Ученичког парламента 

12. Нађа Вучуровић, представник Ученичког парламента 

13. Горан Клемчић, представник локалне заједнице 

Тим за самовредновање: 
1. Сузана Николић, педагог – координатор 

2. Биљана Благојевић, директор 

3. Снежана Соковић, наставник разредне наставе 

4. Бојана Божић, наставник математике 

5. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства 

6. Маја Динић, наставник разредне наставе 

7. Ана Варек, представник родитеља 

8. Исидора Павловић, члан Ученичког парламента 

9. Лара Борисављевић, члан Ученичког парламента 

10. Владимир Митић, представник локалне заједнице 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 
1. Биљана Благојевић – директор 

2. Сузана Николић, педагог 

3. Бојана Божић, наставник математике - координатор 

4. Руководиоци свих тимова 

5. Марко Тимотић, представник Ученичког парламента 

6. Љиљана Јелић Латиновић, представник родитеља 

7. Владимир Митић, представник локалне заједнице 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Сузана Николић, педагог 

3. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе  

4. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања 

5. Марјан Антић, наставник разредне наставе  

6. Добрила Кузмановић, наставник историје – координатор 

7. Биљана Смарс, наставник географије 

8. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе 

9. Мара Ковачевић, представник Ученичког парламента 

10. Јелена Сабовљевић, представник родитеља 

11. Владимир Митић, представник локалне заједнице 

Тим за професионални развој: 
1. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе – координатор 

2. Невена Петровић, наставник математике 

3. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе 

4. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања 

Ученички парламент: 

                     1.   Адријана Јовић – координатор 

Тим за Професионалну оријентацију: 
1. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе 

2. Душица Трајковић, психолог 

3. Нина Петровић, наставник разредне наставе - координатор 

4. Марија Милошевић, наставник биологије 

5. Миа Нешић, представник Ученичког парламента 

6. Марија Радановић, представник родитеља 

7. Горан Клемчић, представник локалне заједнице 
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Тим за међународну сарадњу: 

1. Биљана Благојевић, директор 

2. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор 

3. Адријана Јовић, наставник енглеског језика 

4. Добрила Кузмановић, наставник историје 

5. Драгана Крстић, наставник разредне наставе  

Тим за маркетинг и сајт школе: 
1. Биљана Благојевић, директор 

2. Тамара Трифуновић Живковић, наставник српског језика и књижевности 

3. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе  

Летопис: 
1. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе 

2. Миленка Братић, наставник разредне наставе 

Тим за преглед педагошке документације: 
1. Сузана Николић, педагог 

2. Биљана Благојевић, директор 

3. Одељењске старешине 
Тим за израду часописа: 

1. Биљана Благојевић, директор 

2. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности – координатор 

3. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика 

4. Добрила Кузмановић, наставник историје 

5. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе 

6. Тања Ђокић, наставник ликовне културе 

7. Тијана Морић, наставник биологије 

8. Виолета Учур, наставник разредне наставе 

9. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе 

 

6. СПИСАК УЏБЕНИКА 

 

1. РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА "РЕЧ ПО РЕЧ" - 1Р Станковић-Шошо, 

Костић/ЛОГОС 

 
БУКВАР СА СЛОВАРИЦОМ - 

1Р 

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ 

БУКВАР - 1Р 

Математика 
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 

ИЗ 4 ДЕЛА - 1Р 

Ива Иванчевић, Сенка 

Тахировић/ЛОГОС 

Свет око нас 

СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК - 

1Р 
Стокановић, Лукић, 

Симић/ЛОГОС 

 
СВЕТ ОКО НАС РАДНА 

СВЕСКА - 1Р 

Музичка култура 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

УЏБЕНИК + 2ЦД-а - 1Р 

Михајловић-Бокан, 

Ињац/ЛОГОС  

Ликовна култура 
ЛИКОВНА КУЛТУРА "СВЕТ 

У МОЈИМ РУКАМА" - 1 Р 
Сања Филиповић/КЛЕТ 
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ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Енглески језик 

OUR DISCOVERY ISLAND 

STARTER УЏБЕНИК + ЦД + 

КОД ЗА ИГРИЦЕ - 1Р 

Tessa Lochowski, Jeannr 

Perrett/АКРОНОЛО 

OUR DISCOVERY ISLAND 

STARTER РАДНА СВЕСКА - 

1Р 

 

2. РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА "УЗ РЕЧИ 

РАСТЕМО"- 2Р 

Шошо, Костић/ ЛОГОС 

ГРАМАТИКА "ДАР РЕЧИ" - 

2Р 

Јелена Срдић/ ЛОГОС 

РАДНА СВЕСКА СРПСКИ 

ЈЕЗИК - 2Р 

Шошо, Костић/ ЛОГОС 

ЛАТИНИЦА - РАДНИ 

УЏБЕНИК - 2Р 

Душанка Милић, Татјана 

Митић/ ЛОГОС 

Математика 
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 

ИЗ 4 ДЕЛА - 2Р 

Тахировић, Иванчевић/ 

ЛОГОС 

Свет око нас 

СВЕТ ОКО НАС- УЏБЕНИК - 

2Р 

Стокановић, Лукић, Субаков, 

Си/ ЛОГОС 

СВЕТ ОКО НАС- РАДНА 

СВЕСКА - 2Р 

Музичка култура 
МУЗИЧКА КУЛТУРА- 

УЏБЕНИК + 2 ЦД-А - 2Р 

Михајловић-Бокан, Ињац/ 

ЛОГОС 

Ликовна култура 
ЛИКОВНА КУЛТУРА- 

УЏБЕНИК - 2Р 

М. Мићић, Г. Мићић/ ЛОГОС 

Енглески језик  

ОUR DISCOVERY ISLAND 1 

УЏБЕНИК +CDR + КОД ЗА 

ИГРИЦЕ - 2Р 

Ansel Erocak, Perrett/ 

АКРОНОЛО 

ОUR DISCOVERY ISLAND 1 

РАДНА СВЕСКА - 2Р 

Ansel Erocak/ АКРОНОЛО 

 

3. РАЗРЕД 
ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА ,, У СВЕТУ РЕЧИ,, Станковић, Шошо , 

Костић/ЛОГОС  

Јелена Срдић /ЛОГОС 

Станковић, Шошо, Костић 

/ЛОГОС 

ГРАМАТИКА ,, ДАР РЕЧИ ,, 

РАДНА СВЕСКА СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Математика 
МАТЕМАТИКА - УЏБЕНИК Тахировић, Иванчевић 

/ЛОГОС 

Природа и друштво 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3Р Мунитлак, Шикл 

Ерски/ЛОГОС 

Мунитлак, Шкил 

Ерски/ЛОГОС 

ПРИРОДА И ДРУСТВО - 

РАДНА СВЕСКА 

Музичка култура 
УЏБЕНИК 3Р Михаиловић, Бокан , 

Ињац/ЛОГОС 
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Ликовна култура УЏБЕНИК 3Р М . Мићић , Г. Мићић/ЛОГОС 

Енглески језик 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК SMILES 3 

УЏБЕНИК - 3Р 

Џени Дули/ФРЕСКА 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК SMILE 3 

РАДНА СВЕСКА - 3Р 

 

4.  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА “БЕСКРАЈНЕ 

РЕЧИ” - 4 Р 

Наташа Станковић, Јелена 

Срдић, Зорана Петковић/ 

ЛОГОС ГРАМАТИКА “ДАР РЕЧИ” - 4 

Р 

РАДНА СВЕСКА - 4 Р 

Математика 
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 

ИЗ 4 ДЕЛА - 4Р 

Сенка Тахировић Раковић, Ива 

Иванчевић Илић/ ЛОГОС 

Природа и друштво 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

УЏБЕНИК - 4 Р 

Александар Кандић, Гордана 

Субаков Симић, Жељко 

Васић,Ивана Петровић, Иван 

Матејић/ ЛОГОС 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

РАДНА СВЕСКА - 4 Р 

Музичка култура 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

УЏБЕНИК - 4 Р 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац/ ЛОГОС 

Ликовна култура 
ЛИКОВНА КУЛТУРА “СВЕТ 

У МОЈИМ РУКАМА” - 4 Р 

Данка Деспотовић Андрић/ 

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО 

Енглески језик 

PROJECT 1 FOURTH EDITION 

УЏБЕНИК 4 Р. 

Tom Hutchinson/ENGLISH 

BOOK 

PROJECT 1 FOURTH EDITION 

РАДНА СВЕСКА 4 Р. 
Tom Hutchinson, Janet Hardy 

Gould/ ENGLISH BOOK 

 

5.  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА ,,ПОХВАЛА” ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Снежана Божић, Снежана 

Милосављевић Милић, Јелена 

Јовановић, Мирјана Бојанић 

Ћирковић/ГЕРУНДИЈУМ 

2020. 

УЏБЕНИК ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА ,,ПОХВАЛА 

ЈЕЗИКУ” ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Маја Вукић, Сузана Јовановић, 

Јулијана Ћоровић, Снежана 

Петровић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

Математика 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Синиша Јешић, Александра 

Росић 

Јасна/Благојевић/ГЕРУНДИЈУ

М, 2020. 
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Биологија  БИОЛОГИЈА ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Дејан Бошковић/БИГЗ, 2020. 

Географија  ГЕОГРАФИЈА ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Марко Јоксимовић/ЛОГОС 
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Историја  

ИСТОРИЈА ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Бранка Бечановић, Александар 

Крстић, Олга 

Шимшић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

Енглески језик 

ENGLISH PLUS 1, УЏБЕНИК Бен Вец, Џенет Харди 

Гулд/ЛОГОС, 2020. 

Џенет Харди Гулд/ЛОГОС, 

2020. 

ENGLISH PLUS 1, РАДНА 

СВЕСКА 

Руски језик 

ОРБИТА 1, РУСКИ ЈЕЗИК ЗА 

5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Марина Петковић, Предраг 

Пипер, Светлана 

Мирковић/ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ, 2020. 

Предраг Пипер, Светлана 

Мирковић, Марина 

Петковић/ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ, 2020. 

ОРБИТА 1, РАДНА СВЕСКА 

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Техника и технологија 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, 

УБЕНИК ЗА 5. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић, Клет, 2020. 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић/КЛЕТ, 2020. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ  ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Информатика и 

рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ДАТА СТАТУС, 2020. 

Музичка култура 

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан/ЛОГОС, 2020. 

Ликовна култура 
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 5. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
Јован Мрђановачки/ЕДУКА, 

2020. 

 

6.  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ЧИТАНКА  ,,ИЗАЗОВ” - 6. Р. Божић, Милић, Јовановић, 

Ћиро 

Вукић, Шофранац, Којић/ 

ГЕРУНДИЈУМ 

УЏБЕНИК ,,ИЗАЗОВ РЕЧИ” 

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - 6. Р. 

Математика 

МАТЕМАТИКА  УЏБЕНИК 6 

Р. 

Јешић, Игњатовић, Мишић 

Јешић, Игњатовић, Мишић/ 

ГЕРУНДИЈУМ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ 6 Р. 

Биологија  БИОЛОГИЈА - ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Морић, Благојевић, 

Јовановић/ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Географија  
ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК - 

ЛОГОС 

Вујадиновић, Голић/ЛОГОС 

Историја  
ИСТОРИЈА УЏБЕНИК 6.Р -

ГЕРОНДИЈУМ 

Крстић, Бечановић/ 

ГЕРУНДИЈУМ 
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Енглески језик 

ENGLISH PLUS 2  УЏБЕНИК 

6.Р 

Бен Вец                           

Џенет Харди-Гулд/ЛОГОС 

ENGLISH PLUS 2  РАДНА 

СВЕСКА 6.Р 

Руски језик 

РУСКИ ЈЕЗИК ОРБИТА 2 + 

ЦД УЏБЕНИК    

Пипер, Петковић, Мирковић/ 

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

РУСКИ ЈЕЗИК ОРБИТА 2 

РАДНА СВЕСКА 

Физика  

ФИЗИКА УЏБЕНИК БФИ12-

6.Р 

Стевановић, Крнета, Тошовић/ 

БИГЗ 

ФИЗИКА ЗБИРКА 

ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 

БФИС2- 6.Р 

Техника и технологија 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

УЏБЕНИК -6.Р 

Стаменковић, Вучићевић/ 

КЛЕТ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ -6.Р 

Информатика и рачунарство 
ИНФОРМАТИКА 6 

УЏБЕНИК  -6.Р 

ДАТА СТАТУС 

Музичка култура 

МУЗИЧКА КУЛТУРА “У 

СВЕТУ МУЗИКЕ” 

608,УЏБЕНИК СА 2 ЦД-А  

Смрекар, 

Станковић,Динић/ЕДУКА 

 

Ликовна култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 

6.РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ, 

Драган Ђорђевић, Зоран 

Игњатовић/ЕДУКА 

 

7.  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ГРАМАТИКА, СРПСКИ 

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 

7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

 Весна Ломпар, Клет 2020. 

Зона Мркаљ и Зорица 

Несторовић, Клет 2020. 

Зона Мркаљ, Весна Ломпар и 

Зорица Несторовић/КЛЕТ 2020 ЧИТАНКА ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

РАДНА СВЕСКА УЗ 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ, 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Математика 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Синиша Јешић, Јасна 

Благојевић, Герундијум, 2020. 

Синиша Јешић, Тања Њаради, 

Јасна 

Благојевић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА 7. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Биологија  БИОЛОГИЈА ЗА 7.РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Дејан Бошковић/БИГЗ 2020. 

Географија  
ГЕОГРАФИЈА ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Дејан Шабић, Снежана 

Вујадиновић/ЛОГОС, 2019. 
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Историја  

ИСТОРИЈА ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Александар Растовић, Предраг 

М. Вајагић, Бранка Бечанвић, 

Бојана 

Лазаревић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

Енглески језик 

ENGLISH PLUS 3, УЏБЕНИК  Бен Вец, Катарина Гомли, 

Нови Логос, 2020. 

Кејт Малерш/ЛОГОС , 2020. 
ENGLISH PLUS  3, РАДНА 

СВЕСКА 

Руски језик 

ОРБИТА 3, УЏБЕНИК ЗА 7. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предраг Пипер, Марина 

Петковић, Светлана 

Мирковић/ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ, 2020. 
РАДНА СВЕСКА  ЗА 7. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Физика  

УЏБЕНИК ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Катарина Стојановић, Марија 

Крнета, Јелена 

Радовановић/БИГЗ, 2019. 

Катарина Стојановић, Марија 

Крнета, Радмила 

Тошовић/БИГЗ 2019. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

ФИЗИКЕ СА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ 

ВЕЖБАМА 

Хемија  

ХЕМИЈА ЗА 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Јасна Адамов, Наталија 

Макивић, Станислава Олић 

Нинковић /ГЕРУНДИЈУМ , 

2020. 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 

СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ 

ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Техника и технологија 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић, Клет, 2020. 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић/КЛЕТ, 2020. МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 7 

Информатика и рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО З 7. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предраг Ћурковић/ДАТА 

СТАТУС, 2019. 

Музичка култура 

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 7, 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Јасмина Чолић, Маријана 

Савов Стојановић/ВУЛКАН, 

2020. 

Ликовна култура 
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 7. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,  

Сања Филиповић/КЛЕТ 

 

 

8. РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ АУТОРИ/ИЗДАВАЧ 

Српски језик и књижевност 

ГРАМАТИКА, СРПСКИ 

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 

8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

 Весна Ломпар, Клет 2020. 

Зона Мркаљ и Зорица 

Несторовић/КЛЕТ 2020. 

ЧИТАНКА ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
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РАДНА СВЕСКА УЗ 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ, 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Зона Мркаљ, Весна Ломпар и 

Зорица Несторовић/КЛЕТ 2020 

Математика 

МАТЕМАТИКА ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Синиша Јешић, Јасна 

Благојевић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

Јешић, Росић Милетић, 

Мишић/ГЕРУНДИЈУМ, 2020. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА 8. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Биологија  БИОЛОГИЈА ЗА 8.РАЗРЕД 

ОИСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Дејан Бошковић/БИГЗ, 2020. 

Географија  
ГЕОГРАФИЈА ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Дејан Шабић, Снежана 

Вујадиновић/ЛОГОС, 2020. 

Историја  

ИСТОРИЈА ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Александар Растовић, Предраг 

М. Вајагић,  Бојана 

Лазаревић/ГЕРУНДИЈУМ, 

2020. 

Енглески језик 

ENGLISH PLUS 4, УЏБЕНИК  Бен Вец, Дајана Пај/ЛОГОС, 

2020. 

Џенет Харди Голд, Џемс 

Стирлинг/ЛОГОС, 2020. 

ENGLISH PLUS  4, РАДНА 

СВЕСКА 

Руски језик 

ОРБИT;А 4, УЏБЕНИК ЗА 8. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предраг Пипир, Марина 

Петковић, Светлана 

Мирковић/ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА, 2020. 

РАДНА СВЕСКА  ОРБИТА 4 

ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Физика  

УЏБЕНИК ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Ј. Радовановић, В. 

Младеновић/БИГЗ , 2020. 

ЗБИРКА СА ЗАДАЦИМА  ИЗ 

ФИЗИКЕ СА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ 

ВЕЖБАМА 

Хемија  

ХЕМИЈА ЗА 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Јасна Адамов, Соња 

Велимировић, Гордана Гајић , 

Снежана 

Каламковић/ГЕРУНДИЈУМ , 

2021. 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 

СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ 

ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Техника и технологија 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић/КЛЕТ, 2020. 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић, Ђуро 

Пађан/КЛЕТ, 2020. 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 8 

Информатика и рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО ЗА 8 . 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Драган Маричић, Драгољуб 

Васић, Миодраг 

Стојановић/ДАТА СТАТУС , 

2020. 
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Музичка култура 
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 

8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Александра Станковић/КЛЕТ, 

2020. 

Ликовна култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 

8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ, 

Сања Филиповић/КЛЕТ, 2019. 

 

III ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, СТРУЧНИ ОРГАНИ И ШКОЛСКИ ТИМОВИ 

1. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ 

1.1. Школски одбор 

Школски одбор је орган управљања у школи. Школски одбор именује разрешава. 

Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године.  

Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова су 

предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.  

 

Чланови Школског одбора су:  

1. Владимир Митић, локална самоуправа ГО Раковица  

2. Горан Клемчић, локална самоуправа ГО Раковица  

3. Марија Михајловић, локална самоуправа ГО Раковица  

4. Недељко Вуковић, представник Савет родитеља  

5. Милена Тасић, представник Савет родитеља  

6. Тања Трифуновић Урошевић, представник Савет родитеља  

7. Сања Стајић, наставник разреде наставе 

8. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике 

9. Тијана Морић, наставник биологије 

10. Калина Котарски, представник Ученичког парламента 

11. Вељко Латиновић, представник Ученичког парламента 

 

План рада Школског одбора 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Школског одбора 

Усвајање Извештаја о раду школе у школској 

2020/21.  

Чланови Школског одбора 

Усвајање Извештаја о раду директора у школској 

2020/21. 

Чланови Школског одбора 

Усвајање Извештаја о стручном усавршавању у 

школској 2020/21. години 

Чланови Школског одбора 

Извештај о самовредновању Чланови Школског одбора 

Доношење Годишњег плана рада за школску 

2021/2022.  

Чланови Школског одбора 

Именовање Стручног актива за развојно планирање Чланови Школског одбора 

Доношење Плана стручног усавршавања за школску 

2021/2022. 

Чланови Школског одбора 

Доношење одлуке о закупу школског простора Чланови Школског одбора 
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Текућа питања Чланови Школског одбора 

I 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Школског одбора 
Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину Чланови Школског одбора 
Доношење Предлога финансијског плана за 2022. 

годину 

Чланови Школског одбора 

Текућа питања Чланови Школског одбора 

II 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Школског одбора 
Разматрање успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта и предузимање мера за 

побољшање рада школе у школској 2021/2022. 

Чланови Школског одбора 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе на 

полугодишту школске 2021/2022. 

Чланови Школског одбора 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 

на полугодишту школске 2021/2022. 

Чланови Школског одбора 

Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије 

за 2021. годину 

Чланови Школског одбора 

Разматрање и усвајање годишњег финансијског 

извештаја – Завршни рачун за 2021. годину  

Чланови Школског одбора 

Доношење Финансијског плана за 2022. Чланови Школског одбора 
Доношење Плана уписа за школску 2022/2023. Чланови Школског одбора 

Текућа питања Чланови Школског одбора 
 

 

V 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Школског одбора 
Доношење одлуке о формирању нове групе 

продуженог боравка у другом разреду 

Чланови Школског одбора 

Текућа питања Чланови Школског одбора 

VI 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Школског одбора 
Усвајање Анекса Чланови Школског одбора 

Разматрање успеха и владања ученика, остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа на крају школске 2021/2022. И 

резултатат са такмичења, предузимање мера за 

побољшање рада и остваривања образовно-

васпитног рада 

Чланови Школског одбора 

Анализа завршног испита Чланови Школског одбора 
Текућа питања Чланови Школског одбора 

 

1.2. Директор школе 

  Директор руководи радом образовно – васпитне установе, односно школе. 

Директора установе именује министар, на период од четири године. Директор се бира на 

основу конкурса, који расписује орган управљања установе, односно школски одбор. 

Надлежности и одговорности директора школе прописане су и уређене законом. 

 

План рада директора 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

Планирање и организовање остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности 
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Током септембра 

интензивно, 

током целог 

периода 

Организација, свакодневно праћење образовно 

васпитног рада школе и решавање текућих проблема  

Директор школе 

Током целог 

периода 

Прикупљање података и консултације са просветним 

саветником, другим директорима, ПП службом 

школе, руководиоцима стручних већа, 

координаторима тимова и осталим наставницима за 

израду Годишњег плана рада школе за текућу 

школску годину 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Организовање и стални увид у рад правне, 

финансијске, административне и ПП службе 

Директор школе, секретар, 

шеф рачуноводства, ПП 

служба 

Током целог 

периода 

Организовање и праћење реализације активности из 

Годишњег плана рада школе, школског програма и 

ШРП-а 

Директор школе, ПП служба, 

координатори тимова 

IX 

Презентовање Годишњег плана рада школе на 

Наставничком већу, Савету родитеља и Школском 

одбору 

Директор школе 

IX 

Презентовање Извештаја о раду школе и Извештаја о 

раду директора школе на Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском одбору 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Праћење реализације часова редовне, допунске, 

додатне, изборне наставе и ваннаставних активности 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња и саветодавни рад са ученицима, 

одељењским заједницама, Ученичким парламентом, 

Тимовима 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке 

документације наставника и одељењских старешина 

Директор школе, ПП служба 

Током целог 

периода 

Унапређивање школске евиденције и документације Директор школе, ПП служба 

Током целог 

периода 

Стално прегледање Књиге дежурства Директор школе, ПП служба 

Током целог 

периода 

Присуство и учешће у седницама Школског одбора  Директор школе 

Током целог 

периода 

Припремање, организовање и вођење седница 

Наставничког већа и састанака запослених 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Учешће у седницама Одељењских већа и разредних 

већа 

Одељењске старешине 

Током целог 

периода 

Припремање, организовање и вођење седница 

Педагошког колегијума 

Директор школе, ПП служба 

Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређења образовно – васпитног рада 
Током целог 

периода 

Развој и реализација осигурања квалитета рада 

установе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Праћење успеха и изостајања ученика и предлагање 

мера 

Директор школе, ПП служба, 

одељењске старешине 

Током целог 

периода 

Предлагање и праћење мера за унапређење рада 

школе 

Директор школе, ПП служба, 

координатори тимова 

Током целог Развијање и промовисање вредности учења и Директор школе, наставно 

особље 
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периода целоживотног учења 

Током целог 

периода 

Унапређивање квалитета наставе и васпитног процеса Директор школе, наставно 

особље, ПП служба 

Током целог 

периода 

Стварање безбедног и здравог окружења, јачање 

међуљудских односа 

Директор школе, наставно 

особље, ПП служба 

Током целог 

периода 

Обезбеђивање услова и подстицања процеса 

квалитетног образовања и вапитања за све ученике 

Директор школе, наставно 

особље, ПП служба 

Током целог 

периода 

Организовање и активно учествовање у раду 

стручних органа школе 

Руководиоци стручних већа 

Током целог 

периода 

Координиран је рад одељењских старешина – 

термини отворених врата и начин сарадње са 

родитељима, поступак правдања изостанака и сл. 

Директор школе, наставно 

особље, ПП служба 

Током целог 

периода 

Посете часовима редовне наставе Директор школе 

XI - III 
Праћење и предлагање мера након отварања „Кутије 

поверења“ 

Директор школе, ПП служба 

Током целог 

периода 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима Директор школе 

Током целог 

периода 

Учешће и присуство састанцима Тима за 

самовредновање 

Координатор Тима 

Остваривање развојног плана установе 
Током целог 

периода 

Учешће и присуство састанцима Тима за развојно 

планирање  

Координатор Тима 

Током целог 

периода 

Отваривање циљева ШРП кроз различите активности 

(сарадња са ученицима, родитељима, колегама, 

локалном самоуправом…) 

Координатор Тима, директор 

школе 

Коришћење средстава утврђених финансијским планом 

Током целог 

периода 

Праћење и контрола коришћења средстава са главног 

– буџетског рачуна, рачуна сопствених прихода и 

средства родитеља 

Шеф рачуноводства, 

директор школе 

XII 
Анализа финансијских извештаја претходних година 

за потребе израде финансијских планова 

Шеф рачуноводства, 

директор школе 

XII 
Наменска средства МПНТР за набавку књига за 

библиотеку 

Библиотекар 

Током целог 

периода 

Учествовање у изради финансијских докумената 

(тромесечни, шестомесечни, деветомесечни и 

годишњи извештај, предлози финансијских планова за 

наредну годину)  

Шеф рачуноводства, 

директор школе 

Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 
Током целог 

периода 

Припремање, организовање и учешће и седницама 

Школског одбора 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са Министарством просвете и Школском 

Управом  

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са Градским секретаријатом за образовање Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са Општином Раковица и Канцеларијом за 

младе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња и саветодавни рад са Домом здравља 

Раковица 

Директор школе 

Током целог Сарадња са другим школама у општини и граду, Директор школе 
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периода као и са предшколском установом Раковица  

Током целог 

периода 

Сарадња са просветном  инспекцијом  Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са осталим инспекцијским службама  

(противпожарна заштита, санитарна инспекција, 

комунална испекција… ) 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са Градском чистоћом и Градским 

зеленилом 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Стална сарадња са  медијима поводом разних 

активности у школи  

Директор школе 

Током целог 

периода 

Подржавање сарадње са организацијама: Црвени крст 

Раковице, Дечји савез Београда, Пријатељи деце, 

ДКЦ Београда, Руски дом… 

Координатори тимова 

Током целог 

периода 

Сарадња са спортским клубовима (кошарка, одбојка, 

рукомет…) 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Сарадња са уметничким клубовима ( фолклор, хип– 

хоп, глума…) 

Директор школе 

Током целог 

периода 

*** тим  са школом „Франце Прешерн“ из Крања, 

Марибора, Чреншоваца и Рибнице, са школама ОШ 

„Мехмедалија Мак Диздар“ из Сарајева, ОШ „Пале“ 

са Пала и ОШ „Небојша Јерковић“ из Буђановаца код 

Руме 

Директор школе, наставно 

особље 

Организација и педагошко – инструктивни увид у праћењу квалитета образовно – васпитног 

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

сарадника 
Током целог 

периода 

Пружање помоћи наставницима у планирању и 

програмирању наставе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Увид у рад наставника (и преко ППслужбе) Директор школе 

Током целог 

периода 

Педагошко – инструктивни и  саветодавни рад са 

одељењским стрешинама кроз посете часовима и 

појединачне састанке (упознавање са Правилицима, 

васпитно – дисциплински проблеми, инклузија, 

настава у природи, екскурзије…) 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Организовање, праћење и подстицање стручног 

усавршавања наставника (Семинари у школи, 

индивидуални семинари ) 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Анализа и праћење реализације глобалних и 

оперативних планова свих облика наставе, заједно са 

ПП службом 

ПП служба 

Септембар, 

децембар, јануар, 

август 

Анализа и израда извештаја о раду директора и 

тимова за потребе стручних, саветодавних и управних 

органа школе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Анализе и извештаји за потребе Министарства, 

Градске управе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Стварање позитивне атмосфере и подржавање радне 

атмосфере 

Директор школе, наставно 

особље 

Током целог 

периода 

Систематско праћење и вредновање рада запослених 

и мотивисање за реализовање активности 

Директор школе 

Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања 
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наставника и стручних сарадника, лично усавршавање 
Током целог 

периода 

Организовање, праћење и подстицање стручног 

усавршавања наставника (индивидуални семинари ) 

Наставник 

Током целог 

периода 

Упознавање са новим законима и правилницима Директор школе 

Током целог 

периода 

Стално праћење прописа на којима се заснива рад 

школе и руковођење школом 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Посета часовима – редовних, размена искустава Директор школе 

Током целог 

периода 

Праћење стручне литературе и часописа (Службени и 

Просветни гласник, Образовни информатор, 

Просветни саветник, Директор…) 

Директор школе 

Мере у случајевима повреда забрана из чл. 110. До 113. Закона о основама система образовања 

и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и 

ученике; 
Током целог 

периода 

Реализација мера у случајевиа повреда забрана Директор школе 

Предузете мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника 
Током целог 

периода 

Реализација мера у случајевима редовног и ванредног 

инспекцијског налога 

Директор школе 

Благовремености тачност уноса и одржавања ажурности базе података о установи у оквиру 

јединственог информационог система просвете 
Током целог 

периода 

Редовно ажурирање базе података о установи у 

оквиру јединственог информационог система ЈИСП  

Секретар школе 

Благовременост објављивања и обавештавање запослених, ученика и родитеља односно 

старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе 

и ових органа 

Током целог 

периода 

Информисање запослених, родитеља и ученика школе 

путем огласне табле, сајта школе, фб странице, 

маилом, писаним и усменим упутствима, вибер 

групом, на састанцима Педагошког колегијума, 

Наставничко гвећа, Разредних већа, стручних већа, 

Савета родитеља, Школског одбора 

Директор школе 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа 
Током целог 

периода 

Припремање, организовање и вођење седница 

Наставничког већа  и састанака запослених 

Директор школе 

Стручна тела и тимови, усмеравање и усклађивање рада стручних 

органа у установи 

Током целог 

периода 

Активно учествовање у раду Тима за инклузивно 

образовање, Тима за заштиту ученика од  

дискриминације, насиља, злостављања  и 

занемаривања, Тима за професионалну оријентацију 

ученика, Ученичком парламенту, Вршњачког тима, 

Тима за самовредновање 

Руководиоци тимова 

Током целог 

периода 

Праћење рада и пружање подршке у раду Стручним 

већима, Стручном активу за развојно планирање,  

Стручном активу за развој школског програма 

Руководиоци акива 

Током целог 

периода 

Активно учествовање у раду Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, 

Руководиоци тимова 
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Тима за професионални развој 

Сарадња са родитељима 
Током целог 

периода. 

Припремање, организовање и учешће у састанцима 

Савета родитеља 

Председник Савета родитеља 

Током целог 

периода 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика Директор школе 

Током целог 

периода 

„Кутија поверења“ у холу школе за родитеље Директор школе, ПП служба 

Подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања , најмање два пута 

годишње 

IX – II  
Подношење извештаја о раду директора и раду 

установе за претходну и текућу школску годину 

Директор школе 

Одлуке о правима, обавезама и одговорностима ученика у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и посебним законима 

Током целог 

периода 

Доношење одлука о правима запослених (обим 

задужења свих запослених у школској години, пријем 

нових радника, престанку радних односа, годишњим 

одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о 

исплатама зарада и отпремнинама и другим правима) 

у складу са овим и посебним законима и колективним 

уговором у сарадњи са синдикатом 

Директор школе 

Током целог 

периода 

На седницама стручних органа одлучивање о 

похвалама  за ученике, о васпитним мерама за 

ученике који се не придржавају правила понашања у 

школи 

Одељењска већа, 

наставничко веће, директор 

Током целог 

периода 

Вођење васпитно-дисциплинских поступака Директор школе 

Безбедност ученика 
Током целог 

периода 

Организација дежурства наставника у школи Директор школе 

Током целог 

периода 

Интензивна сарадња са МУП Раковица (школски 

полицајац, одељење за 

малолетнке), ГО Раковица, Центар за социјални рад... 

Директор школе, ПП служба 

Током целог 

периода 

Примена Протокола о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

директор школе 

Током целог 

периода 

Осигурање ученика и запослених - осигурање 

ученика (Миленијум осигурање), запослених (ДДОР 

Нови Сад), осигурање школе 

Директор школе 

Током целог 

периода 

Контрола примене Правилника о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и 

др.активности које организује ОШ „Франце 

Прешерн“; Примена Правилника о процени ризика на 

радном месту код послодаваца 

Директор школе 



 

 

39 

 

2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Послове стручних сарадника обављају: педагог, психолог и библиотекар. 

2.1. Педагог 

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 стручног сарадника – педагога:     

 Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно – 

васпитног рада      

 Праћење и подстицање целовитог развоја ученика 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовно – 

васпитног 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. 

 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  

Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

VIII - IX 
Израда Годишњег плана рада школе педагог, психолог, 

руководиоци разредних и 

стручних већа, координатори 

тимова, секретар, директор 

 
Израда оперативних планова рада школе за потребе 

комбинованог модела наставе и наставе на даљину 

педагог 

током школске 

године 

Припремање и израда годишњих и оперативних 

планова рада педагога 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у планирању, 

развијању програма и документовању васпитно – 

образовног рада, у складу са потребама и 

интересовањима ученика 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Учествовање у припреми и изради индивидуалног 

образовног плана за ученике (израда ИОП-а) 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Учешће у планирању и организовању појединих 

облика сарадње наставника и родитеља 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Учешће у планирању и организовању појединих 

облика сарадње са другим институцијама 

педагог, психолог, 

библиотекар 

током школске 

године 

Планирање и учешће у набавци стручне литературе, 

педагошко-психолошке литературе за ученике, 

дидактичког материјала и наставних средстава 

педагог, психолог, директор, 

учесници у пројектима 
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VIII - IX 

Учествовање у планирању пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене 

педагог, психолог, директор, 

чланови већа и тимова 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Праћење реализације образовно – васпитног рада педагог, психолог, 

директор 

током школске 

године 

Систематско праћење и вредновање наставног 

процеса, развоја и напредовања ученика 

педагог, психолог, 

директор 

током школске 

године 

Праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, као и њихове ефикасности  

педагог, психолог, 

директор 

током школске 

године 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана (ИОП-а) 

педагог, психолог, 

директор 

током школске 

године 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао наставника 

приправника 

педагог, ментор, приправник 

током школске 

године 

Учествовање у праћењу реализације остварености 

исхода 

педагог 

класификацион

и периоди 

Праћење анализе успеха и владања ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера 

за њихово побољшање 

педагог 

током школске 

године 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршном испиту 

педагог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање мера за побољшање школског успеха 

педагог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика педагог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда педагог, психолог 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

почетак 

школске године 

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака образовно – 

васпитног рада 

педагог 

током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у усклађивању 

програмских захтева са специфичностима контекста 

(индивидуалним карактеристикама ученика, 

породичног окружења) 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Пружање стручне помоћи наставницима  на 

унапређивању квалитета наставе увођењем иновација 

и иницирањем коришћења савремених метода  и 

облика рада (уз проучавање програма и праћење 

стручне литературе) 

педагог, психолог, 

библиотекар, директор 

током школске 

године 

Информисање и мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање и напредовање у 

струци 

педагог, психолог, директор 
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током школске 

године 

Анализирање часова редовне наставе и других 

облика образовно – васпитног рада, давање предлога 

за њихово унапређење 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 

Праћење начина вођења педагошке документације 

наставника и евиденције образовно – васпитног рада 

педагог, директор 

током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада 

са ученицима којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју) 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Упознавање одељењских старешина и одељењских 

већа са релевантним карактеристикама нових 

ученика 

педагог, психолог, наставници 

разредне наставе 

током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у остваривању свих 

форми сарадње са породицом 

педагог, психолог,  

родитељи, наставници 

током школске 

године 

Прикупљање и припрема материјала и активности за 

рад са ученицима на часу одељењског старешине 

педагог, психолог 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

IV - VI Тестирање деце за  упис  у основну   школу педагог, психолог 

током школске 

године 

Праћење развоја и напредовања ученика педагог,  

психолог, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Саветодавни рад са ученицима педагог,  

психолог, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Стварање оптималних услова за индивидуални развој 

ученика, пружање континуиране помоћи и подршке 

педагог,  

психолог, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и понашању 

педагог, психолог, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Рад на професионалној оријентацији ученика  педагог, психолог, 

одељењске старешине, 

координатор Тима 

током школске 

године 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење  слободног  времена 

педагог, психолог 

током школске 

године 

Промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова живота 

педагог, психолог,  

родитељи,  

стручњаци надлежних 

институција 

током школске 

године 

Учествовање у изради педагошког профила и 

индивидуалног образовног плана, за ученике којима 

је потребна додатна подршка 

педагог,  

психолог, 

одељењске старешине, 

родитељи 

током школске 

године 

Учествовање у планирању активности појачаног 

васпитног и друштвено – корисног рада, за ученика 

који испољавају неадаптивно понашање или врше 

повреду правила понашања у школи  

педагог,  

психолог, 

одељењске старешине, 

родитељи, директор 

током школске 

године 

Презентација едукативних садржаја, презентација и 

других материјала на актуелне теме 

педагог, 

психолог 

РАД СА РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 
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IV - VI 

Сарадња са родитељима (давање повратне 

информације о самом тестирању, понашању деце на 

истом, техничке информације о формирању одељења 

и поласку у школу) педагошко – инструктивни рад 

(препоруке за даље напредовање и припрему за 

школу), по потреби, приликом тестирања деце за 

упис у први разред 

педагог,  

психолог 

током школске 

године 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем образовно – васпитног рада 

педагог, психолог, одељењске 

старешине, директор 

III 
Организовање и учествовање у Дану отворених врата 

за родитеље будућих првака 

педагог, психолог, наставници 

разредне наставе, директор 

током школске 

године 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду 

са  ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју 

педагог,  

психолог, 

одељењске старешине, 

родитељи 

током школске 

године 

Упознавање родитеља, старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, протоколима о заштити 

деце, односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој деце, односно ученика у циљу 

представљања корака и начина поступања установе 

педагог,  

психолог, 

одељењске старешине, 

родитељи, директор 

током школске 

године 

Пружање подршке и помоћи родитељима  у 

осмишљавању слободног времена  ученика 

педагог, психолог, родитељи 

током школске 

године 

Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету 

педагог, психолог, родитељи, 

директор 

XI - XII 
Реализација обуке за родитеље „ДА, позитивном 

родитељству, НЕ, телесном кажњавању деце“ 

педагог, 

наставник разредне наставе 

Н.Т.Благојeвић 

током школске 

године 

Планирање активности појачаног – васпитно и 

друштвено – корисног рада 

педагог, психолог, родитељи 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Сарадња на истраживању постојеће образовно – 

васпитне праксе, предлагање мера за  унапређење 

рада 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 
Сарадња  у оквиру рада разредних и стручних већа, 

школских тимова и комисија  

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 

Сарадња на заједничком планирању активности, 

анализи и извештавању о раду школе 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 
Сарадња на формирању одељења и расподели 

одељењских  старешинстава 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 

Сарадња на формирању тимова, актива и већа, као и 

распоређивању руководиоца и координатора истих 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 

Сарадња на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 
Сарадња на пружању подршке ученицима  за које се 

доноси индивидуални образовни план 

педагог, психолог, директор 
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током школске 

године 

Сарадња са директором по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања 

педагог, психолог, директор 

током школске 

године 

Сарадња у изради портфолиа школе, ради полагања 

лиценце за рад директора 

педагог, психолог, директор 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Учествовање у раду  Наставничког већа, Педагошког 

колегијума (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, 

предавањима и других активности од значаја) 

педагог, психолог, 

руководиоци, директор 

током школске 

године 

Руковођење и учествовање у раду тимова, већа и 

актива на нивоу установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта.  

педагог, психолог, 

руководиоци, директор 

током школске 

године 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе 

педагог, психолог, 

руководиоци, директор 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Сарадња са Министарством просвете и науке, 

Школском управом, Интерресорном комисијом, 

Домом здравља “Канарево брдо”, Центром за  

социјални рад Раковица, МУП-ом Раковица, ПУ 

„Раковица“ и другим релевантним институцијама. 

педагог, психолог, 

представници институција 

током школске 

године 

Сарадња са Средњом занатском школом „Петар 

Лековић“ 

педагог, психолог, 

дефектолози 

током школске 

године 

Сарадња са „Центром за права детета“ педагог, наставник разредне 

наставе Н.Т. Благојевић, 

представници институција 

      ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ                                            
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу; 

педагог 

током школске 

године 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе, 

педагог 

током школске 

године 

Прикупљање података о ученицима и чување  

материјала  који садржи личне податке о ученицима 

у складу са етичким кодексом педагога, 

педагог 

током школске 

године 

Индивидуално стручно усавршавање у установи и 

ван ње: праћењем стручне  литературе и периодике, 

похађањем акредитованих семинара. 

педагог 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 
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X 

Социометријско истраживање односа унутар 

одељењске заједнице и анализа упитника о 

адаптацији ученика на прелазак са разредне на 

предметну наставу, 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Самовредновање рада школе. Тим, координатори тимова за 

инклузију, кбалитет рада 

установе и развојно 

планирање. 

 

2.2. Психолог 

 

Циљ 

Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као 

науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у 

складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа 

ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним 

законима. 

Задаци 

 Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног 

рада,  

 Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

 Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја, 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера 

које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 

установе, 

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање, 

 Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља,  

 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 

 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 Рад на Годишњем плану школе, Школском програму и Развојном плану школе. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

VIII – IX 
Учествовање у припреми концепције и изради 

годишњег плана рада школе 

психолог, педагог, директор, 

руководиоци разредних и 

стручних већа, координатори 

тимова,, секретар 

VIII – IX Учествовање у планирању часова дефектолога из 

СЗШ са ученицима којима је та врста подршке 

потребна 

психолог, педагог, 

дефектолози 

VIII – IX Учествовање у структуирању одељења 1. разреда и 

распоређивању новопридошлих ученика 

психолог, педагог 
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VIII – IX Учествовање у осмишљавању и предлагању 

пројеката који могу допринети унапређивању 

квалитета образовања и васпитања, конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и 

учествовање у њиховој реализацији 

психолог, педагог, директор, 

чланови већа и тимова 

током школске 

године 
Учествовање у припреми и изради 

индивидуализације и ИОП-а  

психолог, педагог 

током школске 

године 

Учествовање у избору дидактичког материјала и 

наставних средстава, односно психолошко - 

педагошке литературе за рад са ученицима 

психолог, педагог, директор, 

библиотекар 

током школске 

године 

Учествовање у планирању и организовању појединих 

облика сарадње са другим институацијама 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Припремање плана посете психолога образовно - 

васпитним наставним и ваннаставним активностима 

у школи 

психолог, педагог 

током школске 

године 
Припремање и израда годишњег и месечних планова 

рада психолога  

психолог 

током школске 

године 

Припремање и израда плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

психолог 

током школске 

године 

Учествовање у припреми и организовању прослава 

унутар школе и полагања завршног испита 

психолог, педагог, директор, 

чланови већа и тимова 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Учествовање у праћењу образовно - васпитног рада и 

предлагање мера за побољшање успешности рада 

школе 

психолог, педагог, директор 

током школске 

године 
Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања ученика у развоју и учењу 

психолог, одељењске 

старешине 

квалификациони 

периоди 

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана за ученике 

психолог, чланови тима за ИО 

током школске 

године 

Учествовање у праћењу адаптације ученика првог 

разреда на школске услове, динамику одељења, 

адаптације ученика 5. разреда при преласку са 

разредне наставе на предметну наставу  

психолог, педагог 

током школске 

године 
Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката 

психолог, учесници у 

пројектима 

током школске 

године 

Иницирање различитих истраживања ради 

унапређивања образовно - васпитног рада школе 

психолог 

током школске 

године 
Учествовање у истраживањима која се спроводе у 

оквиру самовредновања рада школе 

психолог 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 
Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких 

услова за подстицање целовитог развоја ученика 

психолог 
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током школске 

године 

Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно - васпитног рада 

са ученицима (примена различитих техника учења;  

вредновање ученичких постигнућа; стварање 

подстицајне атмосфере на часу; развијање 

конструктивне комуникације и демократских односа 

на у одељењу) 

псиохолог, педагог 

током школске 

године 

Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба и проблема, 

подршка развоју личности ученика, учење 

психолог 

током школске 

године 

Саветовање и пружање подршке наставницима за рад 

са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка 

психолог, педагог, дефектолог 

током школске 

године 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 

изузетних способности, кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју 

психолог 

током школске 

године 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, односно законским заступницима и 

остваривању свих форми сарадње 

психолог, педагог, 

наставници, родитељи 

током школске 

године 

Саветодавни рад са наставницима давањем 

повратних информација о посећеном часу 

психолог, наставници 

током школске 

године 

Пружање подршке наставницима менторима и 

саветодавни рад са приправницима у процесу 

увођења у посао и лиценцирања 

психолог, педагог, наставници 

IX 

Упознавање одељењских старешина са релевантним 

карактеристикама ученика 1. и 5. разреда и нових 

ученика  

психолог, педагог, одељењске 

старешине 

VIII – IX 

Информисање и пружање помоћи наставницима у 

организацији предавања и радионица о одговорном 

односу према здрављу за родитеље и ученике 

психолог, педагог, директор,  

одељењске старешине 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

IV - VI Провера спремности за полазак детета у школу  психолог, педагог 

током школске 

године 

Учешће у тимском идентификовању ученика којима 

је потребна подршка у процесу образовања и 

васпитања, праћење реализације индивидуалног 

приступа у раду са ученицима, као и ученика са 

изузетним способностима и пружање подршке 

таквим ученицима за њихов даљи развој 

психолог, педагог, чланови 

тима за ИО 

током школске 

године 

Саветодавно - инструктивни рад са ученицима који 

имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме у понашању и предлагање одговарајућих 

мера за превазилажење проблема 

психолог, педагог, одељењске 

старешине 
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током школске 

године 

Рад са ученицима на унапређивању кључних 

компетенција, ставова и вредности потребних за 

живот у савременом друштву (социјалне вештине, 

здрави стилови живота, стратегије учења и 

мотивације за учење, ментално здравље)   

психолог, педагог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 
Пружање психолошке помоћи ученику, групи, 

односно одељењу у акцидентним кризама 

психолог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем 

психолог, педагог, тим за ПО 

током школске 

године 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила понашања у школи 

психолог, педагог, директор, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Учествовање у припреми и презентовању 

едукативних садржаја, презентација и других 

материјала на актуелне теме  

психолог, педагог 

IX - X 

Учествовање у истраживању и анализи,  припреми  и 

презентовању о одговорном односу према здрављу, 

менталном здрављу 

психолог, педагог,  директор, 

одељењске старешине 

РАД СА РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

IV- V 

Прикупљање података од родитеља, односно 

законских заступника који су од значаја за 

упознавање детета приликом процене способности за 

полазак у 1. разред, као и давање повратне 

информације о процени и препоруке за даљи рад и 

напредовање детета 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Саветодавни рад са родитељима, односно законским 

заступницима ученика који имају тешкоће у развоју, 

учењу и понашању; чија деца врше повреду правила 

понашања у школи и одређен им је појачано - 

васпитни, односно друштвено - корисни рад; чија се 

деца школују по индивидуалном образовно плану 

психолог, педагог, директор, 

родитељи, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Оснаживање родитеља, односно законских 

заступника да препознају карактеристике своје деце 

које указују на њихове изузетне способности и 

подршка у подстицању и усмеравању њиховог 

општег и професионалног развоја 

психолог, педагог, родитељи 

током школске 

године 

Учествовање у реализацији програма сарадње школе 

са родитељима, односно законским заступницима и 

ученицима (општи и групни, односно одељењски 

састанци, дани отворених врата и остало) 

психолог, педагог, директор, 

одељењске старешине 

током школске 

године 

Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету 

психолог, педагог,  директор, 

чланови Савета родитеља 

током школске 

године 

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно 

законским заступницима, чија су деца у акцидентној 

кризи 

психолог 

током школске 

године 
Планирање активности појачано - васпитног и 

друштвено - корисног рада 

психолог, педагог, родитељи 
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IX - X 
Радионице са родитељима, односно законским 

заступницима о одговорном односу према здрављу 

психолог, педагог, директор 

педагог, одељењске 

старешине, родитељи 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ЛИЧНИМ ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе, прегледа, извештаја 

и анализа 

психолог, педагог, директор, 

библиотекар 

током школске 

године 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у 

организовању трибина, предавања, радионица за 

ученике, запослене, родитеље 

психолог, педагог, директор, 

библиотекар 

током школске 

године 

Сарадња са педагогом на припреми и реализацији 

разних облика стручног усавршавања у оквиру 

установе (предавања, презентације, радионице, 

прикази стручних чланака) 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Сарадња са директором и педагогом по питању 

приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно законских заступника на оцену из предмета 

и владања 

психолог, педагог, директор 

током школске 

године 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника 

психолог, педагог, директор 

током школске 

године 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим сарадницима у 

установи (педагог, директор, библиотекар, 

дефектолог) 

психолог, педагог, директор, 

библиотекар, дефектолог 

током школске 

године 

Сарадња са личним пратиоцем ученика на 

координацији активности у пружању подршке 

ученицима који се школују по индивидуалном 

образовном плану 

психолог, педагог, директор, 

лични пратилац 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Учествовање у раду Наставничког већа и Педагошког 

колегијума (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за 

образовно - васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција) 

психолог, пегагог, директор, 

наставници, руководиоци 

током школске 

године 

Учествовање и руковођење у раду тимова, стручних 

актива ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта 

психолог, пегагог, директор, 

наставници, руководиоци 

током школске 

године 
Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе 

психолог, пегагог, директор, 

наставници, руководиоци 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 
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током школске 

године 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање 

циљева образовно - васпитног рада и добробити 

ученика (ДЗ “Раковица” и “Канарево брдо”, 

Школском управом Београд, Интерресорном 

комисијом, Центром за социјални рад Раковица, 

МУП-ом Раковица, ПУ “Раковица”, Прихватилиштем 

за децу Београда) 

психолог, педагог, директор, 

представници институција 

током школске 

године 

Сарања са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање образовно - 

васпитног рада и добробити ученика ( Надел, Завод 

за патологију говора, Институт за психологију) 

психолог, педагог, директор, 

представници институција 

током школске 

године 
Сарадња са Средњом занатском школом  психолог, педагог, 

дефектолози 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током школске 

године 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу (дневник рада 

психолога и психолошки досије/картон ученика) 

психолог 

током школске 

године 

Вођење евиденције о извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким тестирањима, 

посећеним часовима и др.) 

психолог 

током школске 

године 

Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садржи личне податке о 

ученицима 

психолог 

током школске 

године 

Стручно усавршавање у установи и ван ње праћењем 

стручне литературе, учествовањем у активностима 

струковног удружења  (Друштво психолога Србије), 

похађањем акредитованих семинара, похађањем 

симпозијума, конгреса и стручних скупова, писањем 

чланка за сајт школе и школски часопис “Сонет”, 

присуствовање угледним часовима, истраживањем 

образовно - васпитне праксе 

психолог 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

X 

Социометријско истраживање односа унутар 

одељењске заједнице и анализа упитника о 

адаптацији ученика на прелазак са разредне на 

предметну наставу 

психолог, педагог 

IX 
Социјална карта ученика и њихових родитеља, 

односно законских заступника 

психолог, педагог 

IX 
Анкетирање и обрада података о менталном здрављу 

ученика 8. разреда 

психолог, педагог 

током школске 

године 

Самовредновање рада школе Тим, координатории тимова за 

инклузију, квалитета рада 

установе и развојног 

планирања 
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2.3. Библиотекар 

 

Циљеви: 

Циљ школског библиотекара у 2021/2022. години је да повезује наставу и 

библиотеку, да унапређује образовно-васпитни рад, да учествује у активностима Друштва 

школских библиотекара, да обавља библиотечко-информатичке послове из домена 

културних и уметничких аспеката образовања и да својим ангажовањем јача углед школе. 

Циљ школског библиотекара је да држи огледне часове из области језика и 

књижевности којима ће се промовисати читање, да помаже ученицима у учењу и развоју 

информатичке писмености, као и да реализује што више заједничких активности са 

наставницима у области наставе. 

Задаци: 

Развијање и неговање навике читања (овај задатак ће се реализовати кроз увођење 

ученика првог разреда у библиотеку, кроз читалачке радионице, такмичења, књижевне 

сусрете, посете, кроз огледне часове и пројекте, као и кроз различите активности које ће се 

реализовати кроз мале школске пројекте у које ће бити укључени и ученици и наставници и 

родитељи); 

Стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу  

(овај задатак ће се реализовати у сарадњи са наставницима у оквиру различитих пројеката 

и радионица, као и кроз часове који ће се организовати у библиотеци); 

Праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју (овај задатак ће се реализовати укључивањем ученика у представе 

које ће се реализовати у току школске године/прослава Дана школе, Светог Саве, 

такмичења драмског стваралаштва у оквиру Пријатеља деце, укључивањем у радионице и 

пројекте, у ликовне и литерарне конкурсе, у пројекте и друге активности које води 

школски библиотекар); 

 Стварање услова за непосредан и једноставан приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика (овај задатак ће се реализовати кроз свакодневно оплемењивање 

и уређење библиотечког простора, кроз паное обавештења и кроз слободан и једноставан 

приступ књижном фонду); 

 Вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови); 

 Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима; 

Заштита и чување библиотечке грађе и богаћење библиотечког фонда планираном 

набавком у договору са директором школе, ученицима и наставницима (Сајам књига). 

 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

библиотекар, наставници, 

педагог, директор 

током  школске 

године 

Израђивање годишњег плана, месечних и 

оперативних планова, као и вођење дневника рада 

школског библиотекара 

библиотекар, наставници, 

педагог, директор 
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током  школске 

године 

Планирање и програмирање рада са ученицима у 

школској библиотеци 

библиотекар, наставници, 

педагог, директор 

током  школске 

године 
Прилагођавање библиотечког простора за 

реализацију наставних процеса, као и за одвијање 

различитих културних дешавања 

библиотекар, наставници, 

педагог, директор 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

Вођење аутоматизованог библиотечког пословања 

(електронски програм библиотечког пословања 

Библисофт) 

библиотекар 

током  школске 

године 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе 

за разне образовно-васпитне активности 

библиотекар 

током  школске 

године 

Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, 

научно проверене методе и резултата сопственог 

истраживачког рада 

библиотекар 

током  школске 

године 

Побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности 

библиотекар 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 
Договор у вези са набавком лектире, монографских 

публикација, стручне литературе и периодике 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Сарадња са наставницима у оквиру реализације 

програма Пријатеља деце 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 
Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире и коришћења 

наставничко-сарадничког дела библиотеке 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Сарадња са наставницима у оквиру организације и 

реализације различитих културних дешавања и 

посета 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Координисање у оквиру различитих ликовних и 

литерарних конкурса 

библиотекар, наставници 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

Припремање (обучавање) ученика за самостално 

коришћење библиотечког фонда школске 

библиотеке  

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Помоћ ученицима у савладавању наставног 

процеса, подршка, информисање, упућивање на 

различите изворе информација 

библиотекар, наставници 
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током  школске 

године 

Развијање позитивног односа према читању и 

важности разумевања текста, као и стимулисање 

ученика на додатни рад и проширење знања  

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Развијање навика код ученика да долазе у школску 

библиотеку, позајмљују и чувају књиге, да узимају 

учешће у културно-просветним активностима 

библиотеке (секције, пројекти, представе, читање, 

беседништво, такмичења, квизови, стваралаштво...) 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 
Подстицање информационе, информатичке и 

медијске писмености ученика 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Рад са ученицима у радионицама и школским 

пројектима 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 

Организовање књижевних сусрета, прикупљање 

књига као добровољних поклона библиотеци, 

организовање квизова из области књижевности и 

опште културе, уређење паноа у библиотеци, 

обележавање различитих књижевних јубилеја, 

посете различитим културним дешавањима... 

библиотекар, наставници 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ТАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

IV – V 

Остваривање сарадње са родитељима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика у циљу развијања читалачких и 

других навика ученика и формирања личних и 

породичних библиотека 

библиотекар, родитељи, 

старатељи, директор, 

педагошко-психолошка 

служба 

током  школске 

године 

Заједнички пројекти са родитељима ради 

подстицања што веће информисаности ученика и 

заинтересованости ученика за читање и 

истраживање 

библиотекар, родитељи, 

старатељи, директор, 

педагошко-психолошка 

служба 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

IX (Сајам књига), 

током године у складу 

са календаром Дечјег 

савеза и МПНТР 

 

Сарадња око набавке књижевне и некњижевне 

грађе за школску библиотеку 

библиотекар, директор, 

педагог 

Учешће у припремању прилога за медије и 

интернет презентацију школе 

библиотекар, директор, 

педагог 

Припремање и организовање културних активности 

школе (књижевни сусрети, трибине, разговори, 

изложбе, конкурси, прославе Дана школе, Дана 

Светог Саве, Месеца књиге, Дечје недеље 

библиотекар, директор, 

педагог 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

У школској 2021/2022. години, школски 

библиотекар је ангажован као сарадник у раду 

Пријатеља деце 

библиотекар, наставници 
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током  школске 

године 

Библиотекар школе је координатор у Тиму за 

израду школског часописа, а члан је и осталих 

тимова у школи (Тим за међународну сарадњу, Тим 

за самовредновање, Тим за културну и јавну 

делатност). 

библиотекар, наставници 

током  школске 

године 
Школски библиотекар редовно присуствује 

седницама Наставничког већа 

библиотекар, наставници 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 

Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци (Извештај који се предаје 

Библиотеци града Београда на крају сваке 

календарске године) 

библиотекар 

током  школске 

године 

Свакодневно вођење документације о раду школске 

библиотеке и Дневника рада школског 

библиотекара – анализа и вредновање рада школске 

библиотеке у току школске године (полугодишњи 

и годишњи извештај) 

библиотекар 

током  школске 

године 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима; учешће на 

конкурсима 

библиотекар 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       
Време 

реализације 
Програмски садржај – активности Носиоци активности 

током  школске 

године 
 

Планирање културних садржаја и радионица 

(прослава Дана школе, обележавање Дечје недеље, 

Месеца књиге, важних годишњица, јубилеја, 

прослава Дана Светог Саве, обележавање дечјег 

драмског стваралаштва у Центру за културу 

Раковица, повезивање активности Пријатеља деце 

са активностима школе, организовање књижевних 

сусрета, читалачких и говорничких радионица...) 

библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Сарадња са Градском библиотеком „Миодраг 

Булатовић“ –  планирање заједничких активности, 

радионица, пројеката (колективно учлањење, 

бесплатан упис за ђаке прваке, заједнички 

пројекти) 

библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Сарадња са Дечјом библиотеком „Чика-Јова Змај“ библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Учешће у активностима Центра за културу и 

образовање Раковица 

библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Праћење културних садржаја које организује Дечји 

културни центар 

библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Укључивање у рад Књижевног друштва Раковице библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Сарадња са Културним центром Раковица библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 

Сарадња са дечјим позориштима библиотекар, ЦКО Раковица, 

ПД Раковица, КД Раковица 
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3. СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ УСТАНОВЕ 

  Стручни органи основне школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће 

за разредну наставу, стручна већа за области предмета, стручни активи за развојно 

планирање и развој школског програма и други активи и тимови, у складу са статутом 

школе.  

3.1. Наставничко веће 

  Наставничко веће чине наставници разредне и предметне наставе и стручни 

сарадници. 

 

План и програм рада Наставничког већа 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 

2020/2021. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Извештаја о раду директора за школску 

2020/2021. годину 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Годишњег плана рада за школску 

2021/2022. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање предлога за План стручног усавршавања 

у школској 2021/2022. години  

Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са законским одредбама и актуелним 

правилницима 

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

X 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Обрада стручне теме Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

XI 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Извештаја руководилаца разредних већа 

о реализацији наставног плана и програма 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа оптерећености ученика при преласку са 

разредне на предметну наставу 

Чланови Наставничког 

већа 

Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, 

као и реаговање у случају када се насиље деси 

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

XII 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Извештаја руководилаца разредних већа 

о реализацији програма наставе и учења  

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Чланови Наставничког 

већа 
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Мере за побољшање школског успеха и дисциплине Чланови Наставничког 

већа 

Активности превенције и интервенције за заштиту 

ученика од насиља 

Чланови Наставничког 

већа 

План семинара у току зимског распуста Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

I 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Припреме за прославу Дана Св. Саве Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

II 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Извештаја о реализацији полугодишњег 

рада школе за школску 2021/2022. годину 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање Извештаја о реализацији полугодишњег 

рада директора за школску 2021/2022. годину 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа стручног усавршавања наставника, 

остварене сарадње са родитељима, рада стручног 

већа за разредну наставу и за области предмета 

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

III 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа рада наставника и ученика на часовима 

допунске и додатне наставе, слободних активности 

Чланови Наставничког 

већа 

Припреме за организацију пробног завршног испита Чланови Наставничког 

већа 

Обрада стручне теме Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

IV 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 

2022/2023. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Реализација програма наставе и учења у трећем 

тромесечју 

Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са успехом и дисциплином ученика у 

трећем тромесечју  

Чланови Наставничког 

већа 

Мере за унапређивање образовно-васпитног рада Чланови Наставничког 

већа 

Анализа резултата вредновања за ученике који раде 

по ИОП-у 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа пробног завршног испита Чланови Наставничког 

већа 

Давање сагласности за отварање друге групе другог 

разреда продуженог боравка 

Чланови Наставничког 

већа 
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Обрада стручне теме Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

 

 

 
V 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања Чланови Наставничког 

већа 

Извештај о постигнутим резултатима на 

такмичењима 

Чланови Наставничког 

већа 

Утврђивање изборних програма и слободних 

наставних активности за школску 2022/2023. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

VI 

Разматрање извештаја руководиоца Разредног већа о 

реализацији Наставног плана 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање и усвајање предлога за доделу посебних 

диплома, похвала и награда ученицима 8. разреда  

Чланови Наставничког 

већа 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа успеха и владања ученика 8. разреда на 

крају школске године 

Чланови Наставничког 

већа 

Формирање комисије за избор ученика и спортисте 

генерације 

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

***  

Разматрање извештаја руководилаца Разредних већа 

о реализацији Програма наставе и учења од 1. до 7. 

разреда 

Чланови Наставничког 

већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика од 1. до 8. 

разреда за школску 2021/2022. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Чланови Наставничког 

већа 

Избор ученика генерације и спортисте генерације Чланови Наставничког 

већа 

Организација свечане поделе сведочанстава, 

диплома и награда ученицима  

Чланови Наставничког 

већа 

Организација и спровођење завршног испита Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

VII 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Извештај о завршном испиту Чланови Наставничког 

већа 

Подела задужења за школску 2022/2023. годину  Чланови Наставничког 

већа 

Утврђивање слободних радних места Чланови Наставничког 

већа 

Предлози за менторе за праћење рада приправника Чланови Наставничког 

већа 



 

 

57 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

VIII 

Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

Чланови Наставничког 

већа 

Извештај о самовредновању Чланови Наставничког 

већа 

Извештај рада Тима за школско развојно планирање Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са Анексом школског програма Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са Стручним упутством за организацију 

и реализацију образовно-васпитног рада у школској 

2022/2023. години  

Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са Упутством спречавања и уношења и 

преношења вируса у школама 

Чланови Наставничког 

већа 

Упознавање са препорукама за почетак образовно-

васпитног рада у школској 2022/2023. години  

Чланови Наставничког 

већа 

Давање сагласности на Предлог оперативног плана 

организације и реализације наставе у школској 

2022/2023. 

Чланови Наставничког 

већа 

Планирање, програмирање и припремање наставе за 

школску 2022/2023. годину  

Чланови Наставничког 

већа 

Усвајање програма плана рада Наставничког већа за 

школску 2022/2023. годину 

Чланови Наставничког 

већа 

Разматрање распореда часова наставе Чланови Наставничког 

већа 

Организација пријема ученика 1. и 5. разреда  Чланови Наставничког 

већа 

Оцена опремљености за рад Чланови Наставничког 

већа 

Текућа питања Чланови Наставничког 

већа 

3.2. Педагошки колегијум 

 

    Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава 

и руководи директор. 

 

План и програм рада Педагошког колегијума 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Исказивање потреба и сагледавање могућности за 

даље опремање школе 

чланови ПК 

Упознавање ПК са планом професионалног развоја 

и облика стручног усавршавања ван и унутар 

установе 

чланови ПК 

Анализа иницијалног тестирања чланови ПК 
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Извештавање руководиоца стручних већа о 

планираним активностима које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и предузетништва 

чланови ПК 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

планираним активностима које имају за циљ 

превенцију употреба дрога 

чланови ПК 

Упознавање чланова са Планом самовредновања чланови ПК 

X Усвајање ИОП-а чланови ПК 

XI 

Анализа успеха и владања ученика, на крају првог 

класификационог периода 

чланови ПК 

Сагледавање проблема у наставном процесу и мере 

за превазилажење 

чланови ПК 

Ток реализације самовредновања чланови ПК 

Вредновање процене остварености циљева и исхода 

утврђених ИОП-ом и усвајање нових ИОП-а 

чланови ПК 

I 

Анализа успеха и владања ученика, на крају првог 

полугодишта 

чланови ПК 

Анализа реализација осталих облика образовно – 

васпитног рада 

чланови ПК 

Извештавање о оствареним активностима у оквиру 

Развојног плана 

чланови ПК 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима које имају за циљ 

превенцију употреба дрога 

чланови ПК 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и предузетништва 

чланови ПК 

Вредновање процене остварености циљева и исхода 

утврђених ИОП-ом и усвајање нових ИОП-а  

чланови ПК 

План организације такмичења МПНТР, у школи чланови ПК 

Подношење Извештаја о раду Педагошког 

колегијума 

педагог  

IV 

Анализа пробног завршног испита чланови ПК 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода, мере за унапређивање 

рада 

чланови ПК 

 

 

 

VI 

Анализа завршног испита чланови ПК 

Извештавање о успеху и владању ученика на крају 

наставне године 

чланови ПК 

Извештавање Тима за професионални развој  чланови ПК 

Извештавање о реализованим активностима 

професионалне оријентације у оквиру стручних већа 

чланови ПК 

Извештавање о оствареним активностима у оквиру 

Развојног плана 

чланови ПК 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и предузетништва 

чланови ПК 
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Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима које имају за циљ 

превенцију употреба дрога 

чланови ПК 

Вредновање процене остварености циљева и исхода 

утврђених ИОП-ом 

чланови ПК 

Подношење Извештаја о раду Педагошког 

колегијума 

педагог 

VIII 

Израда плана рада Педагошког колегијума за 

наредну школску годину 

чланови ПК 

Сагледавање потребе за израду ИОП-а за следећу 

школску годину 

чланови ПК 

Планирање активности које имају за циљ  

обезбеђивање квалитета и развој установе 

чланови ПК 

 

3.3. Одељењска и разредна већа 

 

  Одељењско веће чине сви настваници који реализују наставу у одељењу и њима 

председава одељењски старешина. Разредно веће чине сви наставници који реализују 

наставу у једном разреду и њиме председава руководилац разредног већа.  

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа првог разреда  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX - X 

Пријем првака и припрема родитељског састанка чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

 

Договор о избору школског прибора, дечје штампе и 

потребних наставних средстава 

Организовање секција и слободних активности 

Усаглашавање критеријума описног оцењивања 

Евиденција ученика којима је потребна додатна 

подршка 

Евиденција ученика за допунску наставу и 

корективни рад 

XI - XII 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оствареност исхода на крају првог класификационог 

периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода, мере за унапређивање  

Анализа оптерећености ученика (размена искуства) 

Обележавање Дана школе 

Договор о учешћу у прослави Нове године 

Договор о међусобној посети часова и размени 

искуства 

I - II 

Анализа успаха и владања  ученика на крају првог 

полугодишта, мере за унапређивање 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оствареност исхода на крају првог полугодишта 

Евалуација напредовања ученика којима је потребна 

додатна подршка 
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Обележавање Дана Св. Саве 

III - IV 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оствареност исхода на крају трећег 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода, мере за унапређивање 

Реализација радионице „Упознај Београд од А до 

Ш“ 

Анализа процеса оспособљавања ученика за 

самостално учење и извршавање задатака 

V - VI 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оствареност исхода на крају школске године  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа успеха и владања ученика на крају школске 

године, мере за унапређивање 

Анализа реализације ваннаставних активности 

Предлог за похвале ученика 

Реализација излета и наставе у природи 

Избор дестинације за наставу у природи и излете за 

наредну школску годину 

VIII 

Анализа Плана рада већа у току школске 2021/2022. 

г. и планирање за следећу школску годину  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда глобалних и оперативних планова за 

школску 2022/2023. год. 

Упознавање са календаром образовно-васпитног 

рада основне школе за наредну школску годину 

Руководилац:  Миленка Братић 

 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа другог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Организовање секција и слободних активности чланови РВ, директор, 

ПП служба Договор о избору приручника, школског прибора, 

штампе за ученике и потребних наставних средстава 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Евиденција ученика којима је потребна додатна 

подршка  

Евиденција ученика за допунску наставу и 

корективни рад 

Договор о посетама биоскопу, позоришту, музејима 

X-XI 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода, мере за унапређивање  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оставреност исхода на крају првог класификационог 

периода 

Евалуација напредовања ученика којима је потребна 

додатна подршка 

Обележавање Дана школе 

Договор о учешћу у прослави Нове године 
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Договор о међусобној посети часова и размени 

искуства 

Реализација излета 

XII 

Анализа успаха и владања  ученика на крају првог 

полугодишта, мере за унапређивање 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оставреност исхода на крају првог полугодишта 

Евалуација напредовања ученика којима је потребна 

додатна подршка  

Припреме и обележавање дана Св. Саве 

IV 

Анализа успаха и владања  ученика на крају трећег 

класификационог периода, мере за унапређивање 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оставреност исхода на крају трећег 

класификационог периода 

Евалуација напредовања ученика којима је потребна 

додатна подршка 

Реализација радионице „Упознај Београд од А до 

Ш“ 

VI 

Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Анализа остварености програма наставе и учења и 

оставреност исхода на крају другог полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом (уколико их 

буде) 

Разматрање  предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Реализација наставе у природи 

Избор дестинације за наставу у природи и излете за 

наредну школску годину 

VIII 

Анализа рада већа у току школске 2021/2022.  и 

подношење извештаја 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Израда плана рада већа за школску 2022/2023. год. 

Упознавање са календаром образовно-васпитног 

рада основне школе за наредну школску годину 

Израда глобалних и оперативних планова 

наставника за наредну школску годину 

Руководилац:  Сања Стајић 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа трећег разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Идентификација ученика за допунску наставу и и 

корективни рад 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Припрема и обележавање “Дечје недеље” 

Избор приручника, школског прибора, дечје штампе 

и потребних наставних средстава 
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Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају предходне школске 

године 

XI 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

 

 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

оствареност исхода на крају првог класификационог  

периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Припрема и обележавање Дана школе 

Договор о одржавању часова унутар Разреног већа 

(замена одељења) 

XII 

Припрема новогодишњег базара чланови РВ, 

директор,ПП служба 

 
Анализа успеха и владање ученика на крају првог 

полугодишта 

Анализа реализације наставног плана и програма   и 

оствареност исхода на крају првог полугодишта 

Анализа мера индивидуализације и ИОП-а 

I 
Припрема и обележавање Светог Саве чланови РВ, директор, 

ПП служба 

II 
Обележавање Дана  државности чланови РВ, директор, 

ПП служба 

III Избор уџбеника чланови СВ 

IV 

Анализа успеха и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају трећег 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације , 

циља и исхода утврђених ИОП-ом 

VI 

Анализа успеха и владање на крају другог 

полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма и 

оствареност исхода на крају другог полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације , 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Разматрање предлога за похвале , награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Избор дестинације за наставу у природи и излете за 

наредну школску годину 

VIII 

Извештај о реализацији плана рада већа за школску 

2021/2022. годину 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда плана рада већа за школску 2022/2023. 

годину 

Избор руководиоца Разредног већа за наредну 

школску годину 

Израда глобалних и оперативних планова 

наставника 
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Договор о помоћним наставним средствима, избор 

штампе за ученике 

Руководилац: Ката Чучковић 

 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа четвртог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX-X 

Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа за прво полугодиште и избор 

приручника, школског прибора, дечје штампе и 

потребних наставних средстава 

чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 

 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Припрема родитељског састанка 

Припремање и обележавање “Дечје недеље” 

Избор нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године 

XI 

Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма и 

оствареност исхода на крају првог класификационог 

периода 

Вредновање остварености мера индивидуа-, 

лизације циљева и исхода утврђеним ИОП-ом 

XII 

Припрема и обележавање Дана школе чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 
Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

Анализа реализације наставног  плана и програма и 

остварености исхода на крају првог полугодишта 

Анализа мера индивидуализације  и ИОП-а 

Припрема и обележавање Дана Светог Саве 

I 
Договор о одржавању часова унутар Разредног већ и 

договор о одржавању часова предметних наставника 

чланови РВ 

III-IV 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма и 

оствареност исхода на крају трећег 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Избор уџбеника 

VI 

Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају другог полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 



 

 

64 

 

Разматрање  предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Избор дестинације за наставу у природи и излете у 

наредној школској години 

VIII 

Извештај о реализацији плана рада већа за школску 

2021/2022. годину 

чланови РВ, директор,  

ПП служба 

 

 
Израда плана већа за школску 2022/2023. годину 

Избор руководиоца Разредног већа за наредну 

школску годину 

Израда глобалних и оперативних планова 

наставника 

Упознавање са календаром образовно-васпитног 

рада основне школе за наредну школску годину 

Руководилац:  Виолета Учур 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа петог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX-X 

Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа за прво полугодиште  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године 

Припрема родитељског састанка 

Организовање допунске, додатне наставе, секција и 

слободних активности 

Припреме за обележавање „Дечје недеље“ 

Анализа прилагођености ученика 5. разреда 

предметној настави 

XI 

Анализа реализације програма наставе и учења и 

оставрености исхода на крају првог 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог  

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

XII 

Обележавање Дана школе чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 
Припреме Новогодишњег базара 

Ученичка прослава Нове године 

I-II 

Анализа реализације програма наставе и учења и 

оставрености исхода на крају првог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Предлог мера за побољшање успеха ученика 

Обележавање Дана Светог Саве 
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III-IV 

Анализа реализације програма наставе и учења и 

остварености исхода на крају трећег 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Анализа учешћа ученика у ваннаставним 

активностима и такмичењима и анализа 

постигнутих резултатата 

VI 

Анализа реализације програма наставе и учења и 

остварености исхода на крају другог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Разматрање предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Анкетирање ученика за изборне предмете за 

наредну  школску годину 

VIII 

Анализа рада већа у току школске 2021/2022.  и 

подношење извештаја 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда плана рада већа за школску 2022/2023. 

Израда глобалних и оперативних планова за 

школску 2022/2023. годину 

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

Упознавање са календаром образовно-васпитног рада 

Руководилац: Јелена Беседић 

 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа шестог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX-X 

Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа за прво полугодиште 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године 

Припрема родитељског састанка 

Организовање допунске, додатне наставе, секција и 

слободних активности 

Припреме за обележавање “Дечије недеље”  

Договор у вези са излетом према плану 

XI-XII 

Анализа реализације наставе програма и учења и 

остварености исхода на крају првог 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

ЧЧланови ланови 

ланови  РВ, 

дЧлановииректор 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 
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Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом  

Мере за побољшање успеха и дисциплине 

ПП служба 

 

Обележавање Дана школе 

Припреме Новогодишњег Базара 

Ученичка прослава Нове године 

I-II 

Анализа реализације наставе програма и учења ии 

остварености исхода на крају првог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

Разматрање предлога за унапређивање образовно-

аспитног рада. 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV 

Анализа реализације програма наставе и учења и 

остварености исхода на крају трећег 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Анализа учешћа ученика у ваннаставним 

активностима постигнутим резултатима на 

такмичењима 

Вредновање остварености  мера индивидуализације 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом 

V-VI 

Реализација излета према плану чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 
Анализа реализација програма наставе и учења и 

оствареност исхода на крају школске године 

Анализа успеха и владања ученика на крају шкилске 

године 

Разматрање предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Анкетирање ученика за изабрани предмет 

Вредновање остварености мера индивидуализације 

циљевева и исхода утврђених ИОП-ом 

VIII 

Анализа рада Разредног већа у току школске 

2021/2022. године и подношење извештаја 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда плана рада Разредног већа за школску 

2022/2023. годину 

Израда глобалних, оперативних планова за школску 

2022/2023. годину  

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

Упознавање са календаром образовно-васпитног 

рада, основне школе за наредну школску годину 

Руководилац: Јелена Палавестрић 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа седмог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX - X 
Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа за прво полугодиште 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 
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Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године.   

  

Припрема родитељског састанка 

Организовање допунске, додатне наставе, секција и 

слободних активности 

Припреме за обележавање „Дечје недеље“ 

XI 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају првог 

класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Мере за побољшање успеха и дисциплине 

Анализа рада допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

XII 

Обележавање Дана школe чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 
Припреме Новогодишњег базара 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају првог полугодишта 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Реализација часова допунске и додатне наставе, 

слободних активности и секција 

I 
Анализа остварене сарадње са родитељима ученика чланови РВ, директор, 

ПП служба 

II - IV 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају трећег 

класификационог период 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Анализа учешћа ученика у ваннаставним 

активностима и на такмичењима  

V - VI 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

остварености исхода на крају другог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Разматрање предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Анкетирање ученика за слободне наставне 

активности 

VIII 
Анализа рада Разредног већа у току школске 

2021/2022.  и подношење извештаја   

чланови РВ, директор, 

ПП служба 
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Израда плана рада Разредног већа за шк. 2021/2022.  

Израда глобалних, оперативних планова за шк. 

2021/2022. год. 

 Избор руководиоца већа за наредну школску 

годину 

   Упознавање са календаром образовно-васпитног 

рада основне школе за наредну школску годину, 

Руководилац: Тијана Морић 

 

План и програм рада одељењских и Разредног већа осмог разреда 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX-X 

Планирање писаних провера и контролних вежби на 

нивоу већа за прво полугодиште  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године.    

Припрема родитељског састанка 

Организовање допунске, додатне наставе, секција и 

слободних активности 

Припреме за обележавање „Дечје недеље“ 

XI-XII 

Анализа реализације наставног плана и програма на 

крају првог класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине 

Анализа рада допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

XI-XII 
Обележавање Дана школе чланови РВ, директор, 

ПП служба Припреме Новогодишњег базара 

I-II 

Анализа реализације наставног плана и програма на 

крају првог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине 

Анализа остварене сарадње са родитељима ученика 

III-IV 

Анализа реализације наставног плана и програма на 

крају трећег класификационог периода 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Анализа учешћа ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима и постигнутим 

резултатима 
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Анализа постигнутих резултата на пробном 

завршном испиту 

V-VI 

Анализа реализације наставног плана и програма на 

крају другог полугодишта 

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог  

полугодишта  

Вредновање остварености мера индивидуализације, 

циљева и исхода утврђених  ИОП-ом 

Разматрање предлога за похвале, награде и посебна 

признања најбољим ученицима 

Анализа постигнутих резултата на завршном испиту 

VIII 

Анализа рада Разредног већа у току школске 

2020/2021.  и подношење извештаја  

чланови РВ, директор, 

ПП служба 

 Израда плана рада Разредног већа за шк. 2021/2022. 

Израда глобалних, оперативних планова за шк. 

2021/2022. год. 

Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

Упознавање са календаром образовно – васпитног 

рада основне школе за наредну школску годину 

Руководилац: Бојана Божић 

3.4. Стручна већа 

 

  У Школи постоји седам стручних већа: Стручно веће разредне наставе, продуженог 

боравка, jeзика, књижевности и комуникације, математике и технологије, природних наука, 

друштвених наука и вештина. 

Стручно веће разредне наставе 

Разредна настава, односно први циклус образовања односи се на наставу коју 

ученици похађају од првог до четвртог разреда. Ово стручно веће чине сви наставници 

разредне наставе који реализују наставу и предметни наставници страног језика, односно 

верске наставе. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Пријем првака у Дечји савез чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Евидентирање ученика за додатну и допунску 

наставу, секције и слободне активности 

Евидентирање ученика којима је потребна додатна 

подршка 

Договор о учешћу на хуманитарној „Трка за 

срећније детињство“ у организацији Црвеног крта 

Извештај о реализацији Супер Кампа на Тари за 

време распуста 

X Договор о посетама биоскопу, позоришту, музејима чланови СВ, директор, 
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Усклађивање критеријума оцењивања и примена 

поузданих инструмената провере ученичких 

постигнућа 

ПП служба 

 

Организација угледних часова 

XI 

Анализа успеха и владање ученика на крају првог 

класификационог успеха 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Мере за унапређивање успеха и дисциплине 

Договор о организацији и реализацији Дана школе 

XII 

Начин подстицања и мотивисање ученика за 

успешније учење 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Унапређивање образовно-васпитне праксе кроз 

међусобну размену искуства 

Сарадња учитеља 4. разреда са наставницима у 

предметној настави 

Договор о организацији и реализацији 

Новогодишњег базара и прославе Нове године 

Извештај о стручном усавршавању 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

I 

Договор о посетама позоришту, биоскопу чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Договор о такмичењима и конкурсима 

Договор о организацији и реализацији прославе Св. 

Саве 

II 
Организација угледних часова чланови СВ, директор, 

ПП служба 

III 

Презентација школе: посета вртићима, пријем 

предшколаца 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Одабир уџбеника за наредну школску 2021/2022 

годину 

Анализа успеха на школском и општинском 

такмичењу 

Праћење процеса оспособљавања ученика за 

самостално учење и извршавање задатака 

Договор о учешћу на активностима које су у 

организацији Дечјег савеза 

IV 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

квалификационог периода 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Договор о посетама позоришту, биоскопу 

V 
Извештај о реализацији једнодневних/полудневних 

излета и наставе у природи 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

VI 

Анализа успеха и владање ученика на крају другог 

полугодишта 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Извешзај о раду Стручног веча разредне наставе за 

2021/2022 годину 

VIII 

Израда плана рада Стрчног веча разредне наставе чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Припрема за почетак нове школске године-израда 

глобалних и оперативних планова рада за редовне, 

изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности, подела задужења, избор дечје штампе 
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Предлог за избор руководиоца Стручног већа 

разредне наставе 

Избор наставних средстава за нову школску годину 

Организација секција, слободних активности 

Упознавање са планом извођења 

једнодневних/полудневних излета, наставе у 

природи и Супер Кампа 

Договор о планирању стручног усавршавања 

учитеља 

Организација рада у продиженом боравку 

Руководилац: Маја Динић 

 

Стручно веће продуженог боравка 

 

   Стручно веће чине сви наставници разредне наставе који реализују активности са 

ученицима у продуженом боравку. 

 

План и програм рада 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Договор о организацији добродошлице првацима 

(панои) 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Израда оперативних планова за рад у продуженом 

боравку 
Организација рада продуженог боравка у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом 

X 

Договор реализацији излета у природи чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Организација упознавања ученика првог разреда са 

радом школске боблиотеке 
Подела задужења поводом прославе Дечје недеље 

XI 

Договор о корективном раду са ученицима који 

имају проблема у учењу 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на првом 

класификационом периоду 
Организација рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

XII 

Подела задужења поводом Дана школе чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Договор о активностима за унапређивање рада у 

слободном времену 
Договор о припремању Новогодишње приредбе 
Подела задужења поводом Новогодишњег базара 

I - II 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Договор око организације зимских активности 
Подела задужења поводом прославе Дана Светог 

Саве 
Израда Полугодишњег извештаја о раду већа 
Договор око учешћа у хуманитарним акцијама 
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Договор око организације Општинског такмичења у 

шаху 

III 

Анализа успеха и владања ученика на трећем 

класификационом периоду 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 
Договор око организације прославе Дана жена 
Договор око учешћа у драмским активностима 

IV 

Договор око организације спортских активности на 

отвореном простору 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Договор око организације прославе Васкршњег 

празника 
Подела задужења поводом Васкршњег базара 
Договор око организације Васкршње туцијаде 

украшеним јајима 

VI 

Договор око организовања приредбе поводом краја 

школске године 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 
Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

VIII 

Израда Извештаја о раду Стручног већа продуженог 

боравка 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Израда Годишњег програма рада Стручног већа 

продуженог боравка 
Договор око набавке потребних спортских 

реквизита, намештаја за учионицу, наставних 

материјала и потребних средстава за рад 
Предлог о избору руководиоца Стручног већа 

продуженог боравка 
Планирање стручног усавршавања за наредну 

школску годину 
Руководилац: Марјан Антић 

 

Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације 

 

   Стручно веће чине сви предметни наставници српског, енглеског и руског језика. 

 

План и програм рада 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Утврђивање распореда писмених задатака и 

контролних вежби 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Начини подстицања и мотивисања ученика за 

успешније учење – договор око организовања 

допунске, додатне, припремне наставе и секција 

Реализација иницијалних тестова и анализа 

резултата 
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Договор око реализовања активности које имају за 

циљ развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Обележавање Дана језика 

XI 

Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Утисци наставника о раду ученика петог разреда 

Остваривање корелације наставних садржаја 

XII 

Уређивање кабинета и паноа за  Нову годину и  

Божић  

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Обележавање Дана школе 

Анализа рада у допунској, додатној настави и 

слободним активностима 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

I - III 

Обележавање Савиндана чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Анализа резултата са школског и oпштинског 

такмичења 

Избор уџбеника за следећу школску годину 

IV 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда – 

анализа и евалуација резултата 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Договор о организацији и реализацији активности 

везаних за обележавање Васкрса 

Анализа рада у допунској, додатној настави и 

слободним активностима 

Подршка ученицима при упису у Филолошку 

гимназију 

VI 

Анализа резултата такмичења чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Успех и владање ученика на крају другог 

полугодишта 

Анализа завршног испита 

Анализа активности које имају за циљ развој 

међупредметних компетенција и предузетништва 

Подела часова за наредну школску годину 

Подношење извештаја о раду Стручног већа 

VIII 

Израда плана рада Стручног већа за 2022/2023.г. чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Избор помоћних наставних средстава и потребног 

материјала 

Предлог за избор руководиоца 

Руководилац: Тања Тадић 

 

Стручно веће математике и технологије 

  

   Стручно веће чине сви предметни наставници математике, технике и технологије и 

информатике и рачунарства. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Планирање писмених задатака и контролних вежби чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Планирање професионалног развоја 

Сарадња са Разредним већем 4. разреда 

Израда распореда угледних часова, предлози 

пројектне 

наставе и интердициплинарних часова 

Уједначавање критеријума оцењивања 

X 

Идентификација ученика за допунску, додатну 

наставу и 

слободне активности 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 

Идентификација ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка 

Идентификација даровитих ученика и рад са 

даровитим 

ученицима кроз додатну наставу 

Предлози мера за унапређење наставе 

Посета сајму књига 

XI 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода и предлози мера за 

унапређење 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа рада ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка 

Дискусија о улози наставника у праћењу и 

подстицању 

професионалног развоја ученика 

Припрема за Дан школе 

XII 

Припреме за школско такмичење из  математике чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
 Организација и реализација Новогодишњег базара 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

II 
Анализа  резултата  тамичења чланови СВ, директор, 

ПП служба 

III 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог период 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

Анализа рада  допунске и додатне наставе 

Избор  уџбеника за наредну  2021/22 годину 

Учешће и пласман на такмичењима 

IV/V 

Анализа посећености  семинара чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

Фестивал „Мај месец математике“ (посета галерије и 

радионице) и анализа посете фестивала 

Aнализа пробног завршног испита 

Анализа резултата такмичења 
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VI 

Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Организација разредних и поправних испита 

Израда извештаја о раду Стручног већа 

Анализа завршног испита 

 Анализа реализованог стручног усавршавања 

VIII 

Израда плана рада Стручног већа и коституисање 

руководства 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Реализација разредних и поправних испита 

Подела одељења и задужења наставницима 

Израда глобалних, опреативних планова за редовну, 

допунску и додатну наставу 

Анализа завршног испита 

Руководилац: Миланка Вучељић 

 

Стручно већа природних наука 

 

   Стручно веће чине сви предметни наставници биологије, хемије и физике. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Предлози за набавку нових дидактичких средстава и 

потребног материјала 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Корелација наставних садржаја 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

Планирање угледних часова и предавања; посета 

угледним часовима и предавањима;пројекат: ,,Да и 

малци буду велики зналци” 

Планирање динамике одржавања припремне нас 

Планирање стручног усавршавања ван установе 

X 

Обележавање Светског дана хране чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Посета Сајму књига 

Идентификовање ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка 

Идентификовање даровитих ученика 

XI 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода; предлози за побољшање 

успеха ученика 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 

Реализација наставног плана и програма 

Школски фестивал науке и посета Фестивалу науке 

Подела задужења поводом прославе Дана школе 

XII 

Организација изложбе поводом Новогодишњег 

базара 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Реализација наставног плана и програма 

Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта; предлози за побољшање успеха 

ученика 
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Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

Анализа рада са даровитим ученицима 

I 
Организација школских такмичења чланови СВ, директор, 

ПП служба 

II-III 
Резултати ученика на општинским  такмичењима чланови СВ, директор, 

ПП служба 

IV 

Резултати ученика на градским такмичењима чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Анализа успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода; предлози за побољшање 

успеха ученика 

Реализација наставног плана и програма током трећег 

класификационог периода 

Обележавање Дана планете Земље 

Анализа резултата на Пробном завршном испиту 

V-VI 

Резултати ученика на републичким такмичењима чланови стручног већа и 

ПП служба 

 
Реализација наставног плана и програма  

Анализа успех и владања ученика на крају другог 

полугодишта; предлози за побољшање успеха 

ученика 

Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

Анализа рада са даровитим ученицима 

Анализа резултата на завршном испиту 

VIII 

Израда плана рада Стручног већа природних наука за 

2022/23. годину 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Глобално и оперативно планирање часова редовне, 

допунске и додатне наставе и слободних активности 

Успех ученика на поправним и разредним  испитима 

Израда плана професионалног развоја 

Планирање угледних часова и предавања; посета 

угледним часовима и предавањима; пројекат: „Да и 

малци буду велики зналци” 

Договор око реализовања активности које имају за 

циљ развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Избор руководиоца Стручног већа за наредну 

школску годину 

Руководилац: Снежана Николић 

   

Стручно веће друштвених наука 

 

   Стручно веће чине сви предметни наставници историје, географије, грађанског 

васпитања и верске наставе. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX Планирање набавке нових наставних средстава       чланови СВ, директор, 
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Утврђивање распореда контролних задатака и тестова ПП служба 

 Договор око реализације активности које имају за 

циљ развијање међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Уједначавање критеријума за оцењивање ученика 

Договор око организовања допунске, додатне и 

припремне наставе (за ученике осмог разреда) и рада 

секција 

Идентификовање ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка 

Идентификовање даровитих ученика 

X 

Анализа иницијалних тестова  из историје и 

географије 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације наставног плана и програма 

географије, историје, верске наставе и грађанског 

васпитања на крају првог  класификационог периода 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода 
Анализа рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 
Анализа рада са даровитим ученицима 

XI 
Разматрање проблема са којима се ученици сусрећу у 

савладавању градива из области друштвених наука 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

XII 

Обележавање Дана школе чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Учешће у организацији и реализацији Новогодишњег 

базара 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха 
Одржавање школских такмичења из историје и 

географије  

I 

Реализоване посете музејима, изложбама и 

институцијама од значаја у првом полугодишту  

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације редовне, допунске и додатне 

наставе и рада секција на крају првог полугодишта 
Анализа реализованих активности које имају за циљ 

јачање међупредметних компетенција и 

предузетништва у првом полугодишту  

II 
Реализовани семинари у првом полугодишту чланови СВ, директор, 

ПП служба 

III 
Учешће и евалуација резултата такмичења из 

географије и историје 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

IV 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода и предлог мера за 

побољшање успеха 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 

Анализа реализације редовне, допунске и додатне 

наставе и рада секција на крају трећег 

класификационог периода 
Предлози за похвале и дипломе 
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Пробни завршни испит за ученике осмог разреда-

анализа и евалуација 
Обележавање Дана сећања на жртве холокауста 

V Анализа учешћа на семинарима чланови СВ, директор, 

ПП служба 

VI 

Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације редовне, допунске и додатне 

наставе и рада секција на крају другог полугодишта 
Анализа реализованих огледних/угледних часова 
Анализа реализованих активности које имају за циљ 

јачање међупредметних компетенција и 

предузетништва у другом полугодишту 
Подела часова по одељењима 

VIII 

Израда извештаја Стручног већа за 2021/2022.годину чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Избор руководиоца Стручног већа 
Израда глобалних и оперативних планова 
Израда Годишњег плана рада стручног већа 

друштвених наука за 2022/2023. годину 
Планирање професионалног развоја 

Руководилац: Лела Мирковић 

 

Стручно веће вештина 

    

    Стручно веће чине сви предметни наставници ликовне и музичке културе и 

физичког и здравственог васпитања. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Избор ученика за секције, хор чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Планирање изложби ликовних радова, наступа хора и 

спортских догађаја 

Утврђивање критеријума оцењивања  

Реализација активности у оквиру пројекта „Школа  

без насиља“ (Играј фер плеј) 

Спортска недеља: (2. недеља септембра – јесењи 

крос, фудбал–одељенска, међуодељенска такмичења 

X 

Сарадња са наставницима разредне наставе ради 

унапређивања наставе 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Припреме за Дан школе  

Планирање професионалног развоја 

Спортска такмичења   

Сарадња са родитељима и Ученичким парламентом 

XI 

Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације часова 
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Школско такмичење „Најраспеванија одељењска   

заједница“ и аудиција на школском нивоу за "Златну 

сирену" 

 

Припреме за Новогодишњи базар 

Извештај са спортских такмичења.    

XII 

Приредба, изложба и спортски дан поводом Дана 

школе  

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Новогодишњи базар и Новогодишњи концерт 

Припреме за обележавање Светог Саве 

Почетак пројекта „ И Францика има таленат“ 

Општинско такмичење „Најраспеванија одељењска 

заједница“ 

I-II 

Облележавање школске славе Свети Сава чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање успеха 

Анализа реализације часова 

Извештај о професионалном развоју 

Учешће на ликовним конкурсима, музичким и 

спортским такмичењима 

I-II 
Припреме за обележавање 8. марта чланови СВ, директор, 

ПП служба Разматрање потешкоћа у реализацији програма 

III 

Облележавање 8. марта чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Обележавање Дана розе  мајице 

Припрема за ликовне конкурсе и изложбе радова на 

тему Ускрс 

Реализација пројекта „И Францика има таленат“ 

квалификације 

Анализа реализације слободних активности 

IV 

Анализа успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације часова 

Такмичење групе певача, учешће на ликовним 

конкурсима и спортским такмичењима и Београдском 

маратону 

Васкршњи базар 

Спортска недеља: 2. недеља априла-пролећни крос, 

кошарка одељењска и међуодељењска такмичења 

V 

Анализа доприноса ваннаставних активности 

афирмацији школе 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Рад на приспелим ликовним конкурсима, музичким и 

спортским такмичењима 

Предлози за доделу посебних диплома 

VI 

Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 Анализа реализације часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 
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Разматрање предлога за поделу часова у наредној 

школској години 

Израда Извештаја о раду Стручног већа 

Израда плана  професионалног развоја 

Договор око реализације активности које имају за 

циљ јачање међупредметних компетенција и 

предузетништва 

VI 

Анализа Школског програма за наредну школску 

годину и његово усклађивање са Планом и 

програмом 

чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 

VIII 

Предлози набавке наставних средстава чланови СВ, директор, 

ПП служба 

 
Израда глобалних и оперативних планова за 

2022/2023. школску годину 

Израда Годишњег плана рада Стручног већа и избор 

руководиоца 

Руководилац: Стефан Станојевић 

 

3.5. Стручни актив за развојно планирање  

 

  Стручни актив чине представници наставника, стручних сарадника, јединице 

локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља. Чланове Актива именује 

орган управљања, односно школски одбор. 

Приоритетна област квалитета коју ће пратити и унапређивати Стручни актив за 

школско развојно планирање у 2021/2022. школској години је ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА.  

Деловање Стручног актива за развојно планирање ће бити усмерено на праћење 

реализације различитих активности чланова наставничког већа и стручних сарадника у 

циљу обезбеђивања адекватних мера подршке свим ученицима наше школе у складу са 

њиховим развојним и узрасним потребама. Приоритетни стандарди квалитета који ће се 

вредновати/анализирати и унапређивати јесу функционисање система пружања подршке 

ученицима (подршка у учењу, васпитна подршка, укључивање породице односно 

законских заступника као облик подршке, сарадња са релевантним институцијама и 

стручним лицима и друго), различите активности/програми/пројекти који подстичу лични, 

социјални и професионални развој ученика, као и систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима.  

У циљу квалитетнијег и свеобухватнијег рада, неопходна је добра координација са 

постојећим тимовима и стручним већима у школи. У том циљу, Стручни актив за развојно 

планирање ће остварити сарадњу током школске године са Тимом за инклузивно 

образовање, Тимом за самовредновање, Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тимом за професионалну оријентацију, разредним и 

стручним већима по областима, као и стручним сарадницима. Стручни актив ће пратити 

све конструктивне активности које доприносе угледу наше школе и унапређењу 

целокупног образовно-васпитног рада у школи. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање чланова Наставничког већа са 

Годишњим планом рада Стручног актива за развојно 

планирање за школску 2021/2022.годину 

чланови Стручног 

актива,  

наставничко веће,  

Тим за инклузивно 

образовање, 

школски библиотекар, 

разредна и стручна већа, 

разредно веће 4. и 5. 

разреда 

 

Прилагођавање планова и садржаја припремне, 

допунске и додатне наставе у циљу укључивања 

већег броја ученика у рад поменутих облика наставе 

и истицање распореда одржавања истих  

Идентификација ученика из осетљивих група и 

даровитих ученика и израда индивидуалних 

образовних планова 

Опремљеност школске библиотеке стручном 

литературом за наставнике и уџбеницима за рад са 

ученицима из осетљивих група и набавка истих 

Ваннаставне активности (секције) у школи као вид 

подршке личном и социјалном развоју ученика 

Пружање подршке ученицима при преласку из првог 

у други циклус образовања 

Методе укључивања породице (законских 

заступника) у пружању подршке ученицима и 

родитеља ученика из осетљивих група у рад школе 

XI 

Праћење реализације различитих активности у школи 

које унапређују лични, социјални и професионални 

развој ученика 

чланови Стручног 

актива, 

наставничко веће, 

Тим за инклузивно 

образовање, 

Тим за професионалну 

оријентацију, 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, 

стручни сарадници 

Остваривање сарадње школе са релевантним 

институцијама и стручним лицима у циљу пружања 

додатне подршке ученицима из осетљивих група, 

даровитим ученицима и усавршавања наставника    

Праћење професионалног развоја ученика 

Мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група 

Унапређење сарадње школе са културним и научним 

институцијама у локалној заједници и граду 

XII 

Дефинисање мера подршке ученицима на основу 

анализе успеха и владања на крају првог 

полугодишта  

чланови Стручног 

актива, 

разредна и стручна  

већа, 

Тим  за инклузивно 

образовање, 

Тим за самовредновање 

Евалуација ИОП-а на крају првог полугодишта и  

мере подршке за рад у другом полугодишту 

Реализоване активности током првог полугодишта 

које унапређују образовно-васпитни процес и 

доприносе угледу школе 

Израда и разматрање извештаја о раду Стручног 

актива за прво полугодиште школске 

2021/2022.године 

III 

Праћење реализације активности које промовишу 

здраве стилове живота, права детета, заштите 

животне средине и одрживог развоја 

чланови Стручног 

актива, 

чланови наставничког 
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Праћење реализације програма/активности/пројеката 

које развијају социјалне вештине ученика 

(конструктивно решавање проблема/конфликата, 

ненасилна комуникација и асертивно понашање) 

већа, 

стручни сарадници, 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Анализа саветодавног рада стручних сарадника са 

ученицима у циљу пружања васпитне подршке и 

подршке у учењу 

VI 

Реализоване активности током другог полугодишта 

које унапређују образовно-васпитни процес и 

доприносе угледу школе 

чланови  Стручног 

актива 

Израда и разматрање извештаја о раду Стручног 

актива за школску 2021/2022. годину 

VIII 

Израда Годишњег плана рада Стручног актива за 

школску 2022/2023. годину 

чланови Стручног 

актива 

Упознавање нових чланова Стручног актива са 

начином рада 

Предлози за избор координатора Стручног актива за 

наредну школску годину 

Подела задужења  

Руковдилац: Биљана Смарс 

3.6. Стручни актив за развој школског програма 

 

    Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и 

стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује 

наставничко веће. Током године пратиће се реализација наставе, имплементација нових 

програма наставе и учења за 4. и 8. разред, програма предмета Дигитални свет за други 

разред, као и слободних наставних активности. Према потреби биће израђени анекси 

Школског програма. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Усвајање плана рада Актива чланови Актива, 

чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

рада установе 

 

Организација рада школе у  измењеним условима 

(комбинована настава, рад по групама) 

Анализа опредељености ученика за изборне и 

факултативне предмете, слободне и ваннаставне 

активности 

Размена предметних наставника 5. разреда и 

наставника разредне наставе 4. разреда о важности 

појединих садржаја за предметну наставу и обрнуто 

разредна већа 4. и 5. 

разреда 

X 

Праћење реализације школских програма у 

измењеним условима наставе 

чланови Актива и 

руководиоци стручних 

већа предмета Анализа постигнућа ученика на иницијалним 

тестовима, извештавање 

XII 

Праћење прилагођености ШП ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка 

чланови Актива и Тим 

за инклузију 

Праћење реализације пројектне наставе чланови Актива и 
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Праћење реализације програма предмета Дигитални 

свет у 1. и 2. разреду 

наставници који 

реализују предмет 

I Подношење Извештаја о раду Актива педагог 

IV 

Праћење прилагођености ШП ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка 

чланови Актива и Тим 

за инклузију 

Праћење реализације пројектне наставе чланови Актива и 

руководиоци стручних 

већа предмета 
Праћење реализације програма предмета Дигитални 

свет у 1. и 2. разреду 

Анализа постигнућа ученика 8. разреда на Пробном 

ЗИ 

VI 

Анализа потребе за израдом Анекса школског 

програма 

чланови Актива 

Подношење Извештаја о раду Актива педагог 

Руководилац: Сузана Николић 

 

4. ШКОЛСКИ ТИМОВИ  

 

4.1. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занeмаривања и Приручником за примену посебног протокола школа је формирала Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу 

заштите ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра 

насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

Насиље може имати следеће облике: 

 Физичко 

 Емоционално/психолошко 

 Социјално 

 Сексуално насиље и злоупотреба деце 

 Насиље коришћењем информационих технологија 

 Занемаривање и немарно поступање 

 Експлоатација 

Главно подручје рада Тима: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих 

облика насиља у школи. 

Наша школа је сертификована школа у UNICEF- ом пројекату ''Моја школа – школа 

без насиља''.  

Програм пројекта има за циљ смањење насиља над и међу децом и стварање 

безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој деце. С обзиром на постављени циљ 

програм је развојни и саставни је део васпитног рада школа.  
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Кроз програм се стичу конкретна знања о томе како се проблем насиља може 

решити учењем техника понашања и  процедура у превазилажењу  конфликта.Тим 

активностима утичемо на превенцију насиља, злостављања и занемаривања јер наш циљ је 

превазилажење последица неразумевања. 

Сама реализација програма подразумева спорвођење сета превентивних радионица 

са ученицима млађих и старијих разреда којима се дефинишу одељенска и школска 

правила, а ученици обучавају како да препознају насиље и конструктивно реагују на њега.  

Вршњачки тим који се формира од ученика 7. и 8. разреда има улогу промотера и 

помагача. 

Програмом „Школа без насиљ“а, предвиђено је повезивање институција из области 

здравства, социјалне заштите, унутрашњих послова и др. које су неопходни партнери у 

формирању такозване спољашње заштитне мреже, као и у примени процедура прописаних 

Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и посебних 

протокола.  

Пројекат је саставни део рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

4.1.1. Основни принципи и циљеви програма заштите ученика 

Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који 

доприносе њиховом оптималном максималном развоју; 

Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у 

школи или учествују у раду школе; 

Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета /ученика; 

Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и 

континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању 

ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење; 

Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични 

статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју 

коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета). 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета 

живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и 

мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална 

заједница) у доношење и развијање програма превенције; 

 Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање 

насиља, злостављања и занемаривања; дефинисање процедура и поступака за 

заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља; 

 Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима 

за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу;- 

Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном 

реду; 
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 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља; 

 Сарадња са родитељима путем: родитељских састанака, Савета родитеља, 

индивидуалних и групних разговора; 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи. 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља; 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

спровођења Програма заштите; 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака; 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи 

насиља. 

4.1.2. Задаци и активности 

Задаци у области превенције: 

 Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом; 

 Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља ; 

 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

 Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру 

васпитно-образовних активности; 

 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата; 

 Организовање разговора, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика 

од насиља; 

 Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила; 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

 Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, Наставничко веће). 

Задаци у области интервенције: 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља; 

 Сарадња са релевантним службама; 

 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере; 

 Подршка деци која трпе насиље; 

 Рад са децом која врше насиље; 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

 Саветодавни рад са родитељима. 

Активности у области превенције: 

 Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложеним задацима. Превентивне активности креира установа у складу са 

анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на основу: 

 Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља;  

 Заступљености различитих врста насиља ; 
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 Броја повреда; 

 Сигурности објекта, дворишта.  

Активности у области интервенције: 

 Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на 

најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

 Да ли се насиље дешава или постоји сумња; 

 Где се дешава (у установи или ван ње); 

 Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања;  

 Облик и интезитет насиља, злостављања и занемаривања.  

 На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре. 

 У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

 Случај се решава у установи;  

 Случај решава установа у сарадњи са другим установама;  

 Случај се прослеђује надлежним установама.  

Задаци Тима су да: 

 Учествују у обуци за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље; 

 Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне 

активности); 

 Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика; 

 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика; 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера; 

 Сарађују са релевантним установама; 

 Организују евидентирање појава насиља; 

 Прикупљају документацију; 
 Извештавају стручна тела и органе управљања. 

4.1.3. Кораци и поступци при интервенцији 

 

 Откривање 

 Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

 Хитна акција 

 Смиривање ситуације 

 Прикупљање информација 

 Консултације 

 Обавештавње стручне службе у школи 

 Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању дужна је да 

реагује. 

Кораци у интервенцији су обавезујући! 

Интервенција: 

  За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити 

унутрашњу заштитну мрежу и одредити ко, када и на који начин интервенише. Уколико 
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постоји сумња о тежим облицима насиља обавезно се укључују друге институције и тада је 

реч о спољашњој заштитној мрежи. Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине 

насиље обавља психолог школе. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени 

понашања.  

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се 

насиље јавља међу децом, од стране одрасле особе у школи или од стране одрасле особе ван 

школе: 

 Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава 

наставник, васпитач, одељенски старешина;  

 На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у оквиру унутрашње 

мреже; 

 На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 

 За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је 

укључивање Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља и обављених консултација Тим доноси одлуку о предузимању 

акција: 

 Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и 

у време консултација); 

 Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у 

ситуацијама насиља; 

 Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је 

потребно). 

 У случајевима у којима је постојала сумња за насиље одељенки старешина, 

предметни наставници, стручна служба прате понашање потенцијалних учесника. 

Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у 

установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због 

планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља. 

Потребно је пратити: 

 понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље 

 како реагују пасивни посматрачи 

 шта се дешава у групи, одељењу 

 колико родитељи сарађују 

 како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа 

 колико су друге институције укључене и који су ефекти тога. 

4.1.4. Евиденција и документација 

 

Евиденцију води: 

 Одељенски старешина, наставник, васпитач 

 Тим–уколико се укључи у интеграцију 

 Стручна служба. 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, 

последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд. 

Разредне старешине и стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама 

насиља, различита запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. 

Ове белешке се периодично анализирају на нивоу Тима, Одељенског и Наставничког већа 
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и др. Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који 

захтевају њихово укључивање. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – 

АКТИВНОСТИ 
ЦИЉНА ГРУПА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање са Годишњим 

планом рада Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  за школску 

2021/2022.год.  

Савет родитеља, 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

ученици, родитељи 

директор, Тим, 

одељењске старешине 

Упознавање  с Потоколом 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање - 

унутрашња заштитна мрежа 

ученици, родитељи, 

запослени 

Тим, одељењске 

старешине 

Ревизија школских правила, 

одељењских правила, израда 

нових правила у одељењима 

првог и петог разреда, допуна и 

измена документације праћења 

ученика 

ученици Тим за заштиту, 

Наставничко веће, 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

Одељењске старешине, 

ППС 

Упознавање ученика са 

садржајем националне 

платформе „Чувам те“ 

ученици Одељењске старшине 

X 

01.10 - 05.10.2021.   
Дечја недеља 

ученици Тим за заштиту, 

Наставничко веће, 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

Одељењске старешине, 

ППС 

„Штафетне игре - дечја 

недеља” 
Циљ активности:развијање 

сарадње, прихватање 

различитости и неговање духа 

фер плеја 

ученици Разредно веће 6.разреда 

Реализација обуке за родитеље 

„ДА, позитивном родитељству, 

НЕ, телесном кажњавању деце“ 

родитељи Сузана Николић, 

педагог и Наташа 

Тончев Благојевић, 

наставник 

Анализа планираних 

активности превенције и 

интервенције Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања током првог 

класификационог периода шк. 

2021/22.год 

наставници Тим, директор 

XI Стрип- каиш „НЕ насиљу” ученици и наставници Разредно веће 8. разреда 
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изложба ликовних радова у 

холу школе. 

“Семафор лепих речи”- стоп 

насиљу 

ученици Разредно веће 2.разреда 

XII 

Обележавање Дана школе родитељи, ученици, 

наставници 

наставници, ученици, 

запослени, родитељи 

Форум представа „Штреберка”  ученици, наставници Разредно веће 5. разред 

Анализа планираних 

активности превенције и 

интервенције Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања у првом 

полугодишту шк. 2021/22.год. 

запослени, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Тим, директор 

током школске 

године 

Упознавање са Повељом 

Уједињених нација кроз 

следеће активности:  

радионице, представе, 

презентације (старији ученици 

за млађе),  луткарска представа 

„Буквар дечјих права“, кроз 

часове грађанског и историје, 

кроз активности Тима за 

инклузију 

ученици Тим, Одељењске 

старешине, ППС, 

Вршњачки тим, Тим за 

инклузију 

током школске 

године 

Додатне активности: Вођење 

ученика у позориште, активно 

учешће у раду локалне 

заједнице и учешће у 

активностима Културног 

центра Раковице у циљу 

превенције насиља. 

ученици наставници 

током школске 

године 

Планирање и организовање 

активности које имају за циљ 

превенцију употребе дрога 

ученици Тим за заштиту, 

Ученички парламент, 

Одељењске старешине, 

ППС 

током школске 

године 

 

Договор око укључивања 

ученика у превенцији насиља и 

стварању безбедног 

окружења:активности ВТ-а, 

Ученичког парламента, 

вршњачка помоћ ученицима са 

потешкоћама у учењу. 

ученици и родитељи Одељењске старешине, 

Ученички парламент, 

ППС 

 

током школске 

године 

Учествовање у хуманитарним 

акцијама 
ученици, родитељи и  

запослени 

Тим, ППС, Црвени крст, 

Пријатељи деце, 

Ученички парламент, 

наставници 

Радионице за родитеље 
Тематска предавања 

родитељи, ученици Тим, ППС, директор, 

наставници, спољни 

сарадници 

Интензивиран и 

индивидуализиран васпитни 

ученици ППС, одељењске 

старешине, Тим 
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рад 

током школске 

године 

 

Спортски дан посвећен 

безбедном и сигурном 

окружењу: фер плеј 

турнир,спортске игре по 

принципу сви побеђују,спортом 

против насиља 

ученици, запослени наставници, наставници 

физичког васпитања, 

запослени,ученици и 

родитељи 

током школске 

године 

Планирање и организовање 

активности које имају за циљ 

превенцију употребе дрога 

ученици Тим, ППС, спољни 

сарадници 

током школске 

године 

 

Радионице „Уа, неправда“ за 

ученике 1. разреда, радионице 

за ученике 2. и 5. разреда, као и 

радионице које својим 

садржајем подржавају пројекат 

„Школа без насиља". 

ученици Наставници, одељењске 

старешине, 

Тим, ППС 

I 

Клискање и грудвање. 
Циљ активности: Подстицање 

позитивне атмосфере на терену, 

равијање тимског духа  и 

толеранције. 

ученици, родитељи и 

наставници 

Наставник у 

продуженом боравку 

Марјан Антић 

II 

23.2.2022.  - Међународни дан 

борбе против вршњачког 

насиља под називом „Дан розе 

мајица“ 
Циљ активности: промовисање 

толеранције, емпатије,  

поштовања различитости,  

развијања сарадње и 

оснаживање за ненасилно 

решавање конфликата. 

ученици, родитељи, 

наставници 

Тима за заштиту, 

Наставничко веће, 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

одељењске старешине, 

ППС 

Израда одељењских правила ученици, учитељи Разредно веће 1. разреда 

III 

Позоришна представа “Лепо 

понашање” 

ученици, родитељи и 

наставници 

Разредно веће 3. разред 

Анализа планираних 

активности превенције и 

интервенције Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања током трећег 

класификационог периода шк. 

2021/22.год 

наставници Тим, директор 

IV 

Фер-плеј правила у спорту - 

спортске активности 
ученици, учитељи 

Разредно веће 4. разреда 

Уживање  у заједничким 

тренуцима- радионица 
ученици и наставници Наставник у 

продуженом боравку 

Снежана Соковић 

“Сви смо различити, а једнаки” 

- Обележавање Дана девојчица 

и Дана дечака 

ученици, запослени, 

родитељи 

наставници, наставник 

грађанског васпитања, 

Тим, ППС, Тим за 
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професионалну 

оријентацију 

V 

,,Знам, бринеш” - превентивна 

радионица 

ученици и наставници Разредно веће 7. разреда 

Мали фудбал и баскет 
Циљ активности: Подстицање 

позитивне атмосфере на терену, 

равијање тимског духа  и 

толеранције... 

ученици,родитељи и 

наставници 

Наставник у 

продуженом боравку 

Марјан Антић 

VI 

Мeђуодељењске спортске и 

елементарне игре 
Фокус на јачању међусобних 

веза кроз сарадњу, подршку и 

уважавање 

ученици, родитељи Разредно веће 1. разреда 

 “Кампања за подизање свести о 

трговини децом у Републици 

Србији”- Центар за права детета 

ученици Тим, Одељењске 

старешине, ППС 

Извештај и анализа планираних 

активности превенције и 

интервенције Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања током школске 

2021/22.год. 

запослени, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Тим, директор 

Евалуација програма прегледом 

документације; измене у 

Програму 

ученици, запослени Тим 

VIII 

Планирање активности за 

2022/2023. годину  
ученици, запослени Тим 

Израда Програма заштите 

ученика - превентивне 

активности за школску 2022/23. 

годину 

ученици, запослени Тим, Разредна и 

одељењска већа 

Координатор: Јелисавета Хрњаковић 

 

4.2. Тим за инклузивно образовање  

 

    Циљ инклузивног образовања је унапређивање квалитета живота деце/ученика са 

потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, 

подстицање развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''. 

 Задаци тима за инклузивно образовање: 

 Доношење плана и програма рада 

 Организовање активности на основу програма 

 Сарадња са Интерресорном комисијом 

 Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и 

потребазa додатном подршком 

 Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација 
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 Вредновање остварености и квалитета програма рада 

 Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 

 Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

 Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 

 Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника 

    Током школске 2021/2022. године наставиће се сарадња са Средњом занатском 

школом „Петар Лековић“у виду подршке стручњака из те школе-дефектолога, као и 

претходне године. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
IX 

 

 

 

 

Упознавање са правилницима и упутствима за рад за 

школску 2021/22. годину и материјалом који се 

може користити у раду са ученицима (примери 

инклузивне праксе, ППТ презентације) 

чланови тима за ИО 

Припрема анализе стања у школи с аспекта 

образовних, здравствених и социјалних потреба 

ученика 

чланови тима за ИО, 

наставници, учитељи, 

дефектолог из СЗШ 

Подношење предлага за доношење ИОП-а  чланови тима за ИО 

Припрема распореда часова за рад са дефектологом 

из СЗШ и састанак са одељењским старешинама 

дефектолог из СЗШ 

наставници 

Предавање стручних сарадника „Рани брак“ 

родитељима из маргинализованих група 

психолог, педагог 

X 
 

 

 

Успостављање сарадње са родитељима ученика који 

су предложени за пружање додатне образовне 

подршке у раду 

чланови тима за 

додатну подршку 

дефектолози из СЗШ 

Формирање тимова за пружање додатне образовне 

подршке ученику 

директор школе 

Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на 

основу вредновања на крају претходне школске 

године 

чланови тима за ИО 

чланови тима за 

додатну подршку 

Усвајање ИОП-а Педагошког колегијума, на 

предлог тима за ИО 

Руководилац тима за 

ИО 

Педагошки колегијум 

Примена ИППО-а  и активности на реализацији чланови тима за 

додатну подршку 

чланови тима за ИППО 

Прибављање мишљења за процену потреба за 

додатном подршком од ИРК 

чланови тима за ИО, 

ИРК Општине Раковица 

XI 

 

Праћење напредовања за ученике у првој години 

уписа и процена потреба за подршком 

чланови тимо за ИО 

учитељи 

психолог, педагог, 

дефектолог 

Организовање предавања и израде паноа о “ 

Толеранцији”, поводом обележавања дана 

толеранције 

чланови тима за ИО, 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 
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XII/I 

 
Анализа резултата вредновања индивидуалних 

образовних планова које су доставили тимови за 

пружање додатне подршке ученику 

чланови тима за ИО , 

тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима, Одељењска 

већа 

Анализа постигнутих резултата и напредовања 

ученика у раду са дефектолозима из СЗШ на крају 

првог полугодишта 

чланови тима за ИО, 

тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима, 

дефектолози из СЗШ 

Вредновање имплементације ИОП-а у школи чланови тима за ИО, 

чланови тима за 

самовредновање 

II 

Разматрање измена и допуна индивидуалних 

образовних планова које су доставили тимови за 

пружање додатне образовне подршке ученику (за 

ученике за које се вредновање ради на три месеца) 

чланови тима за ИО 

чланови тима за 

додатну подршку 

Усвајање ИОП-а Педагошког колегијума, на 

предлог тима за ИО за измене и допуне 

индивидуалних образовних планова, ученике првог 

разреда и оне који су касније идентификовани 

Руководилац тима за 

ИО 

Педагошки колегијум 

IV/V 
Саветодавни рад са ученицима 8.разреда у вези са 

полагањем завршног испита и уписа у жељену 

средњу школу 

педагог,психолог,одеље

њске старешине, 

родитељи, тим за ПО 

VI 

Анализа резултата вредновања индивидуалних 

образовних планова које су доставили тимови за 

пружање додатне подршке ученику (за ученике 

8.разреда) 

директор, педагог, 

психолог, чланови тима 

за ИО 

Израда Акционог плана за планирање, организовање 

и спровођење завршног испита за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и ученике из 

социјално нестимулативних средина 

тимови за додатну 

подршку, чланови тима 

за ИО 

Анализа предлога тестова за завршни испит које 

израђују тимови за пружање додатне образовне 

подршке ученику 

тимови за додатну 

подршку, чланови тима 

за ИО 

Вредновање процене остварености циљева и исхода 

утврђених ИОП-ом и анализа успеха ученика на 

крају другог полугодишта 
 

чланови тима за ИО, 

тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима, Одељењска 

већа 

Анализа постигнутих резултата и напредовања 

ученика у раду са дефектолозима из СЗШ на крају 

другог полугодишта 

чланови тимова за 

додатну подршку 

ученицима,  

дефектолози из СЗШ 

Подношење извештаја о реализацији годишњег 

плана тима за ИО 

чланови тима за ИО 

VIII 

Планирање активности тима за ИО за школску 

2022/23. годину 

чланови тима за ИО 

Састанак учитеља, одељењских старешина и 

предметних наставника, размена информација о 

ученицима којима је пружана додатна подршка у 

раду 

Одељењска већа 
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Током школске 

године 

Посете часовима ради праћења примене мера 

предвиђених ИОП-ом и напредовања ученика  

психолог, педаог, 

директор, чланови тима 

за ИО 

Током школске 

године 

Сарадња и консултације са стручњацима из СЗШ 

„Петар Лековић” 

психолог, педагог, 

директор, одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

Индивидуални рад са ученицима и родитељима 

ученика који раде по ИОП-у 

психолог, педагог, 

чланови тимова  за 

додатну подршку 

ученицима 

 

План подршке за даровите ученике 

 

Циљ подршке даровитим ученицима је развијање и/или неговање специфичних 

способности, које омогућавају брже и лакше стицање неке вештине, проширивање видика 

и склоности ка сопственом развоју и усавршавању, као и високо постигнуће успеха на 

одређеном пољу.  

Основна школа „Франце Прешерн“, остварила је у школској 2019/2020. години сарадњу са 

Филозофским факултетом у Београду, Институтом за психологију, кроз учешће у фокус-

групи кционог истраживања о изради индивидуализованог образовног плана за даровите 

ученике. Представљене су предности/добити, као и проблеми/недостаци са којима се 

наставници и стручни сарадници суочавају у примени ИОП-а 3.  

Повод и покретач за рад са даровитим ученицима је њихова посебност, мотивација и 

испуњено време на часу. У раду ће бити представљен пример рада са учеником чија 

свестраност заслужује посебну пажњу. 

У школи, поред законских оквира према којима ученик са изузетним способностима 

који стиче основно образовање и васпитање, има право на проширени, односно 

продубљени програм рада по ИОП-у, у смислу проширивања и продубљивања садржаја 

учења (члан 2. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање ("Сл. гласник РС", бр. 74/2018), има етичку 

и моралну обавезу да идентификује способности ученика и каналише их ка постизању 

одређеног циља. 

 

Принципи које треба користити у наставном процесу у раду са даровитим ученицима су: 

 Задовољење мотива интелектуалне радозналости; 

 ИОП са обогаћеним и проширеним програмом; 

 Омогућити ученику простор и материјал за истраживачки рад; 

 Интеракција између ученика и ментора пуна флексибилности, некритичности, 

мотивације и узајамног поштовања; 
 Неговање различитости приступа и решења у сложености задатака; 

 Неговање доследности код ученика који своје способности показују у одређеним 

тренуцима, а по природи су ненаметљиви и повучени; 

 Развијање код ученика стваралаштво у раду; 

 Подстицање мотивације код ученика путем честих охрабривања, похвала, 

награда за пређени ниво у решавању задатака; 

 Неговање вршњачке подршке током рада са даровитим учеником. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Током школске 

године 

Проширивање знања из појединих области (у току 

реализације тема, даровитим ученицима давати 

материјал који омогућује шири приступ теми и 

проблему)  

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 

Интердисциплинарни приступ у настави (интеграција 

проблема из различитих области науке) 

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 
Самосталност у настави (самостално извођење 

експеримената са закључком и анализом; реферати; 

истраживачки рад; дефинисање проблема и 

самостално осмишљавање поступака за проналажење 

решења)  

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 
Одабир методолошких елемената часа (одабир метода 

којим ће се приступити одређеном проблему; одабир 

садржаја који ће се презентовати одељењу; примена 

различитих начина на који се долази до одређених 

решења) 

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 
Усмеравање на изворе знања (наставник усмерава 

ученике на одређене интернет садржаје, литературу, 

институције у којима би даровит ученик продубио 

знање о одређеном проблему) 

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 
Дебате (изјашњавање даровитих ученика, обликовање 

и одбрана својих ставова и уверења о неким појавама, 

феноменима, проблему) 

Наставници и 

ПП служба 

Током школске 

године 
Посете (одлазак на значајне манифестације у складу са 

областима интересовања) 

Наставници и 

ПП служба 

Координатор: Душица Трајковић 

 

4.3. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Тим помаже у успостављању и функционисању интерног система квалитета у 

установи. Интерним системом квалитета установе су обухваћене све активности и мере 

које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум ради 

обезбеђивања бољег квалитета рада установе. У складу са наведеним, 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 компетенција, вреднује резултате рада наставника/стручног сарадника, прати и 

утврђује резултате рада ученика и одраслих. Поред наведеног, Тим кроз своје предлоге и 

мере доприноси унапређивању квалитета и развоја установе, а све у циљу унапређивање 

образовно-васпитног, васпитног рада и подизање угледа установе.  
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Утврђивање потреба за стручним усавршавањем и 

осталих облика стручног усавршавања које 

доприносе јачању компетенција 

тим, директор, стручна 

већа и стручни 

сарадници 

 Упознавање наставничког већа са планом и 

програмом активности тима за ову школску годину 

X 

Прикупљање информација о  плану одржавања 

угледних/огледних часова укључујући различите 

облике рада, индивидуално и на нивоу актива 

тим, директор, 

руководиоци стручних 

већа, стручни сарадници 

 Извођење угледно/огледних часова и анализа истих 

(сугстије, оцене, препоруке, евалуација...) 

Увид у постојеће иновације у настави и учењу 

(примена ИКТ, угледни/огледни часови, пројектна 

настава и др.)  

XI-XII 

Планирање допунске наставе и праћење резултата тим, директор, 

наставници, електронска 

база 

 

Планирање додатне наставе на годишњем нивоу на 

основу календара такмичења, годишњих планова 

стручних већа и секција 

Укључивање родитеља и локалне заједнице у 

различите активности, са циљем промовисања рада 

школе (Дан школе) 

IV 

Анализа успеха ученика на пробном завршном 

испиту и план унапређивања рада у циљу бољих 

резултата 

тим, директор, 

електронска база 

 

Увид у постојеће иновације у настави и учењу 

(примена ИКТ, угледни/огледни часови, пројектна 

настава и др.)  

V-VI 

Анализа извештаја координатора Тима за 

професионалан развој и Тима за самовредновање 

тим, директор, стручни 

сарадници 

руководиоци стручних 

већа, наставници, 

електронска база, 

Педагошки колегијум, 

Тим за професионални 

развој 

тим 

Анализа угледних и огледних часова (анализа, 

сугестије, оцене, препоруке, евалуација) 

Мере за побољшање постојећих иновација у настави 

и учењу 

Анализа успеха ученика на завршном  испиту и план 

унапређивања рада у циљу бољих резултата 

Анализа планова личног професионалног развоја за 

наредну школску годину 

Подношење извештаја о раду Тима, евалуација 

VIII 

Избор координатора и записничара тим, директор, 

координатор Тима за 

професионални развој, 

стручни сарадници 

 

Избор чланова тима који ће, у сарадњи са члановима 

Тима за професионални развој, пратити стручно 

усавршавање наставника 

Израда плана унапређења квалитета рада школе, са 

посебним освртом на области настава и учење и 

образовна постигнућа ученика 

Координатор: Бојана Божић 
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4.4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

    Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности 

више наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу, употребу 

одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да 

активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче 

имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици ће бити укључени у 

различите пројекте који имају за циљ упознавање са предузетништвом. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Подсећање Наставничког већа на документ 

Стандарди компетенција за професију наставника и 

њиховог професионалног развоја 

Тим, директор, 

руководиоци стручних 

већа 

Израда плана активности за сваку међупредметну 

компетенцију у сарадњи са стручним већима 
Планирање активности везаних за развој 

компетенције Одговоран однос према здрављу 

Током године 
Праћење и анализа активности у којима се спроводе 

међупредметне компетенције и предузетништво 

Тим, наставници, 

електронска база 

XI 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима везаним за 

међупредметне компетенције и предузетништво. 

Тим, Наставничко веће, 

руководиоци стручних 

већа 

Припрема за Новогодишњи базар 

I 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима везаним за 

међупредметне компетенције и предузетништво 

Тим, директор 

III 

Упознавање Ученичког парламента и Савета 

родитеља о реализованим активностима  

Тим, УП, СР 

Прикупљање идеја о новим активностима 

IV 

Извештавање руководиоца стручних већа о 

реализованим активностима везаним за 

међупредметне компетенције и предузетништво 

Тим, Наставничко веће, 

руководиоци стручних 

већа 

Припрема за Васкршњи базар 

VI 
Aнализа  рада Тима Тим, директор. 

Израда годишњег извештаја о раду Тима 

VIII 
Предлог за избор координатора Тима Тим, директор. 

Израда плана рада Тима за наредну школску годину 
Координатор: Добрила Кузмановић 

 

4.5. Тим за самовредновање рада школе 

 

У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада, врши се самовредновање 

рада школе. Самовредовање подразумева процену квалитета рада школе, као систем 

унутрашњег осигурања и унапређења квалитета рада. Врши се према Правилнику о 

стандардима квалитета рада установе и вреднује се шест области: програмирање, 

планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка 
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ученицима, етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. 

Циљ самовредновања 

Обезбеђивање адекватних мера подршке свим ученицима у складу са њиховим 

развојним карактеристикама 

Предмет самовредновања  

    Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

СТАНДАРДИ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ 

4.1. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ 

СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

СВИМ УЧЕНИЦИМА. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимају се мере подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 

укључује породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из једног у други циклус образовања. 

4.2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ 

ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА. 

4.2.1. У школи се организују 

програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у 

ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних 

активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове околине 

и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 
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4.3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ 

СИСТЕМ ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ 

ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА 

ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењује 

индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за 

идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерација; обогаћивање 

програма). 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима. 
 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Подела задужења чланови Тима, 

координатори тимова за 

инклузију и развојно 

планирање 

X 
Договор о техникама и предлог инструмената за рад 

приликом истраживања 

чланови Тима 

Током школске 

године 

Реализација анкетирања, обрада коришћених 

инструмената 

чланови Тима 

I 

Процена досадашењег тока реализације 

самовредновања  

чланови Тима 

 

Израда полугодишњег извештаја о раду Тима 

III 
Процена досадашењег тока реализације 

самовредновања  

чланови Тима 

VI 

Израда извештаја о обављеном самовредновању, са 

препорукама за даљи образовно – васпитни рад. 

координатор Тима за 

самовредновање 

Упознаваање Наставничког већа, Школског одбора и 

Савета родитеља школе са Извештајем. 

VIII 

Избор чланова Тима за наредну школску годину чланови Тима 

 Израда Плана самовредновањa рада школе за наредну 

школску годину 

Координатор: Сузана Николић 
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4.6. Тим за професионални развој 

 

Наставник и стручни сарадник са или без лиценце дужан је да се стално стручно и 

професионално усавршава и развија. Професионални развој је сложен процес који 

подразумева стално развијање компетенција наставника и стручног сарадника ради 

квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика. Саставни и обавезни део 

професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног, 

васпитног рада. Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере 

напредовањем у одређено звање. Професионални развој запослених уређен је Правилником 

о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника, као и Документом о вредновању сталног стручног усавршавања 

унутар установе. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање чланова Наставничког већа са планом 

професионалног развоја и обавезом сталног стручног 

усавршавања 

тим, стручна већа и 

стручни сарадници 

XI 

Упознавање чланова Наставничког већа са 

Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звање наставника, стручних 

сарадника и васпитача 

тим, педагог 

 

Прикупљање информација, анализа и усаглашавање 

података о досадашњем стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника 

Подношење извештаја о реализованим активностима 

професионалног развоја 

I 

Вођење евиденције о професионалном развоју 

запослених 

тим, наставници, 

електронска база 

Израда полугодишњег извештаја 

IV 

Анализа индивидуалног плана професионалног 

развоја и стручног усавршавања 

тим, наставници, 

Педагошки колегијум 

Подношење извештаја о реализованим активностима 

професионалног развоја 

VI 

Анализа угледних и огледних часова тим, наставници, 

Педагошки колегијум 

 
Израда плана индивидуалног професионалног развоја 

за школску 2022/2023. годину 

Евалуација и подношење извештаја о раду Тима 

VIII 

Подела задужења у оквиру Тима тим, стручни сарадници 

Израда плана рада Тима за школску 2022/2023. 

годину 

тим, стручни сарадници 

 Координатор: Драгана Тасић Стојановић 
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4.7. Тим за професионалну оријантацију ученика 

 

  Циљ програма професионалне оријентације у основној школи је развијање 

спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне 

одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за будуће занимање са крајњим 

циљем постизања одређеног нивоа професионалне зрелости. Основни задаци програма 

професионалне оријентације у основној школи: упознавање, праћење и постизање развоја 

индивидуалних карактеристика личности ученика, формирање правилних ставова према 

раду, оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја, сарадња са 

учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци, сарадња са 

установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју, 

даље праћење и подстицање развоја изражајније способности, усмеравање и усклађивање с 

професионалним интересовањима, упознавање организационе и програмске структуре 

средњег образовања, активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при 

опредељивању за будуће занимање, остваривање сарадње са средњим школама и радним 

организацијама. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Информисање одељенских заједница о пројекту 

„ПО на преласку у средњушколу“ 
Тим за ПО 

Одељењске старешине 

7. разреда Информисање родитеља о важности ПО 

X 

Формирање портфолиа и Ученичког парламента за 

ПO 
Тим за ПО 

Одељењске старешине 

7. и 8. разреда 

разреда,чланови 

Ученичког парламента 

 

Рад (oбука, тј. преношење стечених знања из 

области ПО) са одељењским старешинама 7. разреда 

и члановима Ученичког парламента 
Креирање распореда реализација радионица ПО са 

ученицима 

XI 

Реализација радионица петофазног модела 

„Самоспознаја“ 
Тим за ПО 

Одељењске старешине 

7. и 8. Разреда, 

Координатор тима 

Ученичког парламента 

 

Формирање ПО кутка и табле ПО, укључивање 

чланова Ученичког парламента у извођење 

радионица 
Прављење паноа: преглед средњих школа и 

образовних профила 

XII 

Сарадња са другим ОШ у реализацији активности из 

пројекта 
Тим за ПО 

ученици 7. и 8. разреда 

 Реализација радионице ученичког парламента за ПО 
Реализација радионица петофазног модела 

„Информисање о занимањима“ 

Организовање интервјуа са представницима 

одређеног занимања, радионице намењене 

родитељима 
Реализација активности „Дан замене улога“ 

(ученици 7. и 8. разреда у улози наставника, 

стручних сарадника и других запослених у школи) 
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I-II 

Реализација радионица петофазног модела 

„Могућности школовања“ 
Тим за ПО, 

Одељењске старешине 

7. и 8. 

Педагог,психолог 

Ученички парламент  

Организовање акција из области ПО:ПО на сајту 

школе, индивидуални разговори са ПП службом 
Анaлиза реализације програма, евалуација 

спроведених активности на крају полугодишта 
Реализација радионице ученичког парламента за ПО 

III 

Праћење имплементације пројекта ПО Тим за ПО 

родитељи ученикa,  

ученици 7.  и 8. разреда 

 

Реализација радионица петофазног модела „Реални 

сусрети“ 
Организовање посете средњим школама, посета 

НСЗ 
Реализација родитељског састанка “Како помоћи 

детету при избору школе” 

IV 

Истраживање сајтова на интернету који пружају 

информације о средњим школама, презентовање 

информација на ПО табли 

Тим за ПО, чланови 

Ученичког парламента 

Ученици средњих 

школа,  

одељењске старешине 7.  

и 8. разреда 

Посета ученика средњих школа нашој школи ради 

размене искустава 
Дан дечака, дан девојчица-реални сусрети 
Реализација радионица петофазног модела „Одлука 

о избору занимања“  

 

 
V 

Анкетирање ученика о програму и реализацији 

пројекта ПО 
Тим за ПО, чланови 

Ученичког парламента 

 Креирање и достављање извештаја стручним и 

управним органима школе 

VIII 
Анализа активности рада Тима и сарадње са 

средњим школама и родитељима 

Тим за ПО 

 

Израда плана рада за следећу школску годину 

Током школске 

године 

Постављање значајних информација у вези са ПО на 

сајт школе и ФБ страницу школе као и 

континуирано уређивање паноа за ПО у простору 

школе 

Тим за ПО 

 

Редовно информисање ученика о активностима 

„Отворених врата“ средњих школа. 
Координатор: Нина Петровић 

 

4.8. Тим за израду часописа 

 

Школски часопис „Сонет“ излази два путa годишње. Први број се увек објављује 

непосредно пред обележавање Дана школе – 3. децембра, а други – до завршетка наставе у 

једној школској години. 

 

Часопис се бави актуелним школским темама и занимљивостима, промоцијом успеха 

ученика и школе. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Договор о основним темама часописа за текућу 

школску годину 

чланови Тима 

Подела задужења 

Током школске 

године 

Прикупљање текстова, ликовних и других радова 

од значаја за израду часописа 

чланови Тима 

XI 

Одабир текстова, ликовних и других радова који ће 

бити део коначне верзије часописа 

чланови Тима 

 

 Договор око штампања часописа 

XII Израда Полугодишњег извештаја о раду Тима чланови Тима 

VI 

Одабир текстова, ликовних и других радова који ће 

бити део коначне верзије часописа 

чланови Тима 

 

Договор око штампања часописа 

VIII 

Израда Годишњег извештаја о раду Тима чланови Тима 

 Анализа идеја за унапређење школског часописа 

Израда Плана за следећу школску годину 

Координатор: Снежана Милић 

 

 

4.9. Тим за маркетинг и сајт школе 

 

    Тим се бави промоцијом школе на сајту, фејсбук страници, као и у другим медијима 

у којима се промовише образовање као неодвојиви део друштвеног и културног живота. 

Иако има сталне чланове, у раду овог Тима посредно или непосредно учествују сви 

чланови колектива. Током школске године планирано је ревидирање и унапређење 

школског сајта. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 
Договор о раду Тима и подела задужења у оквиру 

истог 

Чланови тима 

током школске 

године 

Прикупљање и објављивање релевантних 

информација на званичној фејсбук страници школе 

ФБ тим 

Континуирано ажурирање и богаћење школског сајта Администратор сајта 

Повезивање с медијима ради праћења школских 

дешавања, медијски интересантних који популаришу 

школу 

Чланови тима 

Тематске изложбе радова ученика (Дан школе, Свети 

Сава, Дан розе мајица, Ускршњи базар, 

Шеширијада...) 

Руководиоци секција и 

чланови тима 

Документовање фотографија и материјала након 

обележавања манифестација и значајних датума 

Чланови тима 

 

Континуирано представљање успеха ученика на 

такмичењима и конкурсима) на фб и сајту школе 
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Представљање школе будућим првацима (посете 

часовима, приредбама, школским манифестацијама, 

заједнички пројекти...) 

Наставници, директор, ПП 

служба 

XII-I 
Школски конкурс ликовних, литерарних радова и 

фотографија на тему Светосавља и школског живота 

Наставници српског 

језикаи ликовне културе 

VI 

Презентација кроз пројекат школе „И Францика има 

таленат“ 

Чланови тима, наставници 

Израда зидног паноа са фото документацијом с 

циљем да се  прикажу и похвале резултати рада 

најуспешнијих ученика у школи 

Координатор: Наташа Јаредић 

 

4.10. Тим за међународну сарадњу 

 

Програмом рада Тима се обезбеђују услови за реализацију међународних пројеката, 

развијање мултикултуралности, усавршавање знања енглеског језика, проширивање знања 

из области природних и друштвених наука, размену искустава кроз међусобне посете, као 

и унапређивање тимског рада и квалитетних међуљудских односа. Такође, рад овог Тима и 

реализација планираних активности обезбеђује размену и подршку међу вршњацима 

широм света. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX - X 

Подстицање чланства у међународним 

организацијама 

чланови тима 

Спровођење Међународног пројекта CRIMSON 

through Debate to become global Citizens и сарадња са 

организацијом Еразмус+ 

Успостављање веза са заинтересованим школама из 

окружења, Европе, света 

Семинари и радионице – могућности стручног 

усавршавања у домену међународне сарадње 

Упознавање Наставничког већа са активностима тима 

XI - XII 

Посета Основне школе „Франце Прешерн“ нашој 

школи 

чланови тима 
 

Сарадња са локалном самоуправом, заједницом, 

медијима – пружање подршке међународним 

школским пројектима од интереса за локалну 

заједницу 

Досадашњи резултати пројекта CRIMSON through 

Debate to become global Citizens   и сарадња са 

организацијом Еразмус+ 

II - III 
Активности у оквиру пројекта  CRIMSON through 

Debate to become global Citizens 

чланови тима 
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Обезбеђивање услова за реализацију пројеката, 

развијање мултикултуралности, усавршавање знања 

енглеског језика, проширивање знања из области, 

историје, географије, историје уметности, биологије, 

српског језика и других језика 

IV - VI 

Анализа учешћа у пројекту CRIMSON through Debate 

to become global Citizens 

чланови тима 
 

Посета наше школе Основној школи „Франце 

Прешерн“ у Крању 

Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора са радом тима и реализацијом 

пројеката 

VIII План рада за школску 2022/2023. годину чланови тима 
Координатор: Биљана Вишњић  

 

 

4.11. Тим за културну и јавну делатност школе 

 

Културна и јавна делатност школе обухвата широк спектар деловања с циљем 

подизања угледа и квалитета рада Школе и афирмације ученика и наставника. Чланови 

Тима заједно са ученицима и другим запосленим у школи осмишљавају, организују и 

реализују манифестације које се одржавају у Школи, а подразумевају обележавање 

значајних датума и празника. Такође, презентују активност школе из сфере културе и на 

манифестацијама ван саме установе. 

 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Свечани пријем првака чланови тима, учитељи,  

представници МУП-а ГО 

Раковица, предметни 

наставници 

Хуманитарна акција ,,Рука руци” 

Изложба радова ученика 

Едукација о понашању ученика првог разреда 

 
Обележавање Дана општине - спортске активности и 

такмичења 

X 

Обележавање Дечје недеље чланови тима, предметни 

наставници, учитељи 
 

Трка за срећније детињство (Црвени крст) 

Посета Сајму књига 

Учешће ученика у радионицама Дечјег културног 

центра 

Посета културно-историјским споменицима у граду 

по програму ,,Београд од А до Ш” 

XI 

Најраспеванија одељењска заједница учитељи 3. и 4. разреда, Д. 

Живанчевић 

чланови Тима за заштиту 

ученика од насиља  

чланови тима,  

учитељи, предметни 

наставници 

Активности у оквиру пројекта ,,Школа без насиља” 

Обележавање Светског дана детета 

Ђачка песничка сусретања 

Обележавање дана рођења Вука Стефановића 

Караџића 
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XII 

Прослава Дана школе чланови тима, учитељи 

Стручно веће природних 

наука, предметни 

наставници 

ученици 8. разреда, 

одељењске старешине 8. 

разреда 

Такмичења рецитатора и соло певача 

Фестивал науке 

Прослава Нове године и новогодишњи базар 

Трибина поводом обележавања Дана борбе противв 

AIDS-а 

I Прослава Дана Светог Саве чланови тима, учитељи, 

предметни наставници 

II 

Такмичења Дечјег савеза чланови тима, учитељи, 

предметни наставници 

 
Обележавање Дана розе мајица 

Посета предавањима у Дечјем културном центру 

III 

Општинска такмичења МПНТР предметни наставници 

учитељи 

чланови тима,  

изабрани ученици 

Математичко такмичење ,,Мислиша” 

Обележавање годишњице НАТО бомбардовања 

Сопртска такмичења у општини 

IV 

Међународни маскенбал у Раковици одабране групе ученика са 

својим одељењским 

старешинама, Т. Ђокић 

чланови тима, учитељи, 

предметни наставници 

наставници физичког и 

здравственог васпитања,  

учитељи 4. разреда, ПП 

служба 

Позоришње игре деце Раковице 
Прослава Васкрса и васкршњи базар 

Активности у оквиру пројекта ,,Шеширијада” 

Ускршња спортска такмичења 

Обележавање Светског дана књиге 

Промотивна кампања школе у вртићима и Отворена 

врата у школи 

 

 

V 

Учешће у манифестацији ,,Витезово пролеће” учитељи 3. и 4. разреда 

медицински стручњаци 

наставници физичког и 

здравственог васпитања 

учитељи, одељењске 

старешине 

Предавање представника Дома здравља 

Београдски маратон 

Посета културно-историјским споменицима у граду 

по програму ,,Београд од А до Ш” 

VI 

Свечана додела диплома за ученике 8. разреда чланови тима, одељењске 

старешине 8. разреда 

Свечана додела диплома ученицима од 1. до 7. 

разреда 

чланови тима, све 

одељењске старешине 

Координатор: Тамара Трифуновић Живковић 

 

IV САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 

1. САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 

 

    Савет родитеља чини по један представник родитеља/законских заступника ученика 

једног одељења, као и један преставник родитеља/законских зступника ученика којима је 

потребна додатна образовна подршка. Рад Савета родитеља уређен је Законом о основама 

система образовања и васпитања, а ближе објашњен Пословником о раду Савета родитеља. 

Чланови се бирају на почетку школске године, гласањем на првом родитељском састанку. 

Савет родитеља разматра и анализира школску документацију, доноси одлуке о 

реализацији и дестинацијама за излете и наставу у природи и даје предлоге за унапређење 

рада школе у целини. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Усвајање записника са претходне седнице  Чланови Савета 

родитеља 

Конституисање Савета и избор председника Савета Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 

2020/2021. годину  

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање извештаја са завршног испита школске 

2020/2021. године  

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање Извештаја о раду директора за школску 

2020/2021. годину  

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање Извештаја Тима за школско развојно 

планирање 

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање извештаја о самовредновању и дискусија 

о резултатима 

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање предлога за наставу у природи и излете Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање предлога Годишњег плана рада ОШ 

„Франце Прешерн“ за школску 2021/2022. годину  

Чланови Савета 

родитеља 

Избор представника родитеља за члана Школског 

одбора 

Чланови Савета 

родитеља 

Избор представника родитеља за сараднике у 

Тимовима школе 

Чланови Савета 

родитеља 

Текућа питања Чланови Савета 

родитеља 

XI 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Савета 

родитеља 

Анализа успеха изостајања и дисциплине ученика у 

току Првог класификационог периода и мере за 

унапређење успеха и понашања ученика 

Чланови Савета 

родитеља 

Анализа оптерећености ученика при преласку са 

разредне на предметну наставу 

Чланови Савета 

родитеља 

Анализа остварене сарадње родитеља, одељењских 

старешина и осталих наставника и непосредни задаци 

на унапређивању сарадње породице и школе 

Чланови Савета 

родитеља 

Представљање пројекта CRIMSON through Debate to 

become a global Citizens 

Чланови Савета 

родитеља 

Текућа питања Чланови Савета 

родитеља 

II 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање Извештаја о раду школе у току првог 

полугодишта  школске 2021/2022. године 

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање Извештаја о раду директора у току првог 

полугодишта  школске 2021/2022. године 

Чланови Савета 

родитеља 

Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта и мере за унапређење 

успеха и понашања ученика 

Чланови Савета 

родитеља 
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Анализа сарадње и активности родитеља са школом Чланови Савета 

родитеља 

Анализа успеха ученика који похађају наставу по 

ИОП-у на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање Савета родитеља са обављеним 

систематским прегледима ученика у току првог 

полугодишта школске 2021/2022. године 

Чланови Савета 

родитеља 

Текућа питања Чланови Савета 

родитеља 

IV 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање са успехом и дисцплином ученика и 

мере за унапређење образовно-васпитног рада 

Чланови Савета 

родитеља 

Анализа резултата вредновања за ученике који раде 

по ИОП-у 

Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање и разматрање одлуке Наставничког већа 

о избору уџбеника за школску 2022/2023. годину  

Чланови Савета 

родитеља 

Давање сагласности за организовање куповине 

уџбеника посредством школе 

Чланови Савета 

родитеља 

Давање сагласности за избор издавачко-

дистрибутивне куће преко које ће се набављати 

уџбеници 

Чланови Савета 

родитеља 

Давање иницијативе за отварање друге групе другог 

разреда продуженог боравка 

Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање са редовним инспекцијским надзором Чланови Савета 

родитеља 

Текућа питања Чланови Савета 

родитеља 

VI 

Усвајање записника са претходне седнице Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање успеха и владања ученика, остваривања 

циљева образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа на крају школске 2021/2022. године и 

резултата са такмичења, предузимање мера за 

побољшање и остваривање образовно-васпитног рада  

Чланови Савета 

родитеља 

Разматрање предлога изборних програма и слободних 

наставних активности за школску 2022/2023. годину  

Чланови Савета 

родитеља 

Упознавање са изменама у програму за 4. и 8. разред 

у школској 2022/2023. години  

Чланови Савета 

родитеља 

Анализа завршног испита Чланови Савета 

родитеља 

Текућа питања Чланови Савета 

родитеља 
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V САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

 

Један од главних задатака школе је пружање подршке родитељима на јачању 

њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима 

значајним за васпитање и образовање деце и ученика. Циљ плана сарадње школе са 

породицом ученика је подизање нивоа партнерства родитељ – школа у остваривању 

образовно-васпитне функције школе. Сарадња школе и породице одвија се у свим сферама 

школског живота. 

 

План и програм рада  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Предавање за мајке ученика ромске популације на тему 

„Рани брак“, а у оквиру развоја међупредметне 

компетенције Одговоран однос према здрављу 

ПП служба 

током школске 
године 

Редовни родитељски састанци Одељењске старешине и 

учитељи 

III-IV Родитељски састанци за прваке и осмаке ПП служба, одељењске 

старешине, директор  

током школске 
године 

 

Саветодавни рад са родитељима чија деца имају 

тешкоће у учењу и понашању, као и са родитељима 

чија деца постижу изузетан успех. 

ПП служба, одељењске 

старешине, учитељи, 

директор и предметни 

наставници 

Председник Савета 

родитеља 

одељењске старешине, 

родитељи 

Чланови тима 

 

Савет родитеља школе 
Општински савет родитеља 
Сарадња са родитељима у области превенције употребе 

дрога 
Рад у Тимовима школе 
Реализација  радионица и пројеката 
Отворена школа – родитељи уз најаву  ПП служби могу 

да присуствују часовима редовне наставе 

једном месечно 

Заједничка „Отворена врата“ наставника и стручних 

сарадника, када родитељи могу да дођу на разговор са 

свим наставницима и стручним сарадницима 

Наставници и одељењске 

старешине, ПП служба 

током школске 
године 

Професионална оријентација ученика Наставници и одељењске 

старешине, ПП служба 

XI 
Обука за родитеље „реците Не телесном кажњавању 

деце“ 

Наташа Т. Благојевић  

Сузана Николић 

током школске 

године 
 

Школа родитељства Разредно веће 2. разреда, 

ПП служба 

Директор, руководиоци 

секција, одељењске 

старешине и учитељи 

Дан школе, Свети Сава и друге школске манифестације 

током школске 
године 

 

Кутија поверења за родитеље Директор, ПП служба, 

наставници 

руководилац Црвеног крста 

Одељењски старешина Хуманитарне акције „Друг другу“, „Чеп за хендикеп“ и 

остале по потреби 
Упознавање са значајним школским прописима  
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IV-VI Тестирање ученика првих разреда ПП служба 

 

VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

У циљу унапређивања здравственог васпитања ученика у току школске 2021/2022. 

године, у сарадњи са Домом здравља Раковица, обавиће се, на основу савремених ставова 

званичне медицине, едукација ученика путем следећих облика образовања: 

 Индивидуални здравствено васпитни рад – планира га и реализује у амбуланти Дома 

здравља изабрани лекар; 

 Групни здравствено васпитни рад – организује се у малим или великим групама у 

школама или школским диспанзерима. 

Рад у малим групама се спроводи током систематских прегледа ученика. Групу чине 

дечаци/девојчице из сваког одељења појединачно. Том приликом обрађују се следеће теме: 

 Са ученицима 1. разреда – Хигијена и нега. 

 Са ученицима 3. разреда – Правилна исхрана. 

 Са ученицима 5. разреда – Пубертет. 

 Са ученицима 7. разреда – Ризично понашање (дрога, алкохол, дуван).  

Рад у великој групи спроводи се током целе школске године сваког петка у 

просторијама Дома здравља Раковица кроз Саветовалиште за младе. Тим Саветовалишта 

окупља ученике из свих школа на територији општине Раковица. Раде на промоцији 

репродуктивног здравља младих и полно преносивих болести. 

Промоцију оралног здравља спроводи тим стоматолог и сестра у стоматолошкој 

амбуланти у оквиру школе. Теме: Исхрана, заштита и нега уста и зуба, Очување и 

унапређење здравља уста и зуба, Фактори који нарушавају здравље уста и зуба, Контрола 

здравља уста и зуба, Правилна хигијена уста и зуба. 

Обележавање важних датума из Календара здравља врши се кроз заједничке 

манифестације у локалној заједници. 

 

1.1.  Међупредметна компетенција Одговоран однос према здрављу 

 

Од школске 2021/2022. године посебан акценат биће стављен на развијање 

међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу. Иста ће се развијати кроз 

радионичарски рад на часовима одељењског старешине, предавања стручне службе 

ученицим и родитељима, као и кроз међупредметну повезаност на часовима редовне 

наставе. 

Циљ: Унапређивање међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу, 

подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности 

ученика, као и за примену принципа родне равноправности.  

МПК Одговоран однос према здрављу, развија се кроз:  
 редовну наставу  

 садржаје појединачних предмета  

 интеграцију наставних садржаја  

 тематско планирање  
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 достизање исхода кроз остваривање стандарда постигнућа и развијање 

међупредметних компетенција  

 ваннаставне активности, секције  

 пројектне активности  

 активности у оквиру Дечје недеље  

 Ученички парламент  

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Обука за запослене о Међупредметној компетенцији 

Одговоран однос према здрављу 

ПП служба 

Радионице о здравим стиловима живота Наставници, ПП служба 

Радионице о сексуалном и репродуктивном здрављу Наставници, ПП служба 

На часовима ликовне културе, радови на тему: 

пубертет, заљубљеност, ХИВ, трудноћа  

Наставница ликовне 

културе 

Предавање на тему „ Рани брак“ родитељима из 

маргинализованих група 

ПП служба 

X 

Организовање активности o здравим навикама и 

стиловима живота ( исхрана, хигијена...) у оквиру 

Дечје недеље 

директорка, наставници, 

ПП служба 

Током школске 

године 

Организовање активности повезане са 

међупредметном компетенцијом кроз наставне и 

ваннаставне активности 

Наставници 

 

2. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА 

Популација деце и младих је изложена разним ризицима који представљају велико 

оптерећење за њихово здравље и укупан развој. Један од најопаснијих ризика по здравље и 

развој младих јесте употреба психоактивних супстанци. На том пољу сви сегменти 

друштва имају важну улогу у смањењу понуде али и тражње психоактивних супстанци, а 

школа као основна јединица одговорног друштва и највећу. Идеја едукације која се 

спроводи у школама јесте да се младима понуде знања и вештине да направе здраве изборе 

у животу и тиме избегну ризик употребе дрога. Сви запослени у Школи имају подједнаку 

одговорност и обавезу у спровођењу овог плана, уз сарадњу са надлежним институцијама. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Планирање стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у циљу развијања компетенција 

за превентивни рад са ученицима и родитељима 

Сви запослени 

Информисање  ненаставног особља са обавезама и 

процедурама реаговања у ситуацијама сумње или 

сазнања о употреби дроге 

Директор, ПП служба 
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Планирање активности које ће бити саставни део 

плана рада одељењског старешине и одељењске 

заједнице, као и активности кроз садржаје сопственог 

предмета, а које имају за циљ превенцију употребе 

дрога 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ПП служба 

Током године 

 

Организовање родитељских састанака који ће имати 

за циљ планирање и реализовање активности које 

утичу на превенцију употребе дрога  

Одељењске стрешине, 

ПП служба 

Укључивање родитеља стручњака из одређене 

области (лекари, психолози, психијатри) ради 

реализације предавања 

Одељењске стрешине, 

ПП служба 

У оквиру стручних већа, развијање међупредметне 

компетенције–одговорност за сопствено здравље, а у 

вези су са исходима конкретног предмета 

Предметни наставници 

У оквиру часова одељењске заједнице планирати 

радионице и материјале на тему употребе дрога: које 

имају за циљ развој социјалних компетенција, 

позитивних ставова и норми, активности које имају 

за циљ добру атмосферу у учионици (развој тима, 

осећаја припадности, правила понашања, вежбање 

вештине одлучивања  

Одељењске старешине 

Реализација предавања и презентације „Превенција 

злоупотребе психоактивних супстанци“, на часовима 

одељењског старешине 

ПП служба 

Сарадња са Домом здравља, МУП-ом, Центом за 

социјални рад, активностима и волонтерима Црвеног 

крста и спровођење активности у школи које имају за 

циљ превенцију употребе дрога и афирмацију 

здравих стилова живота. 

Координатор за сарадњу 

са Црвеним крстом, ПП 

служба, одељењске 

старешине 

Сарадња са стручњацима ван школе које школа сама 

ангажује (лекарима, психолозима, психијатрима) а 

који су компетентни да организују радионице, 

трибине за наставнике, ученике и родитеље, а у циљу 

превенције употребе дрога 

Одељењске стрешине, 

ПП служба 

Сарадња са клиникама за лечење болести зависности 

у случају сазнања да постоји употреба дрога код 

одређеног ученика 

ПП служба, директор 

VI 
Анализа активности и сарадње са институцијама и 

сарадницима 

Руководиоци стручних 

већа, директор, ПП 

служба 

 

3. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Школа има задатак да унапреди квалитет живота деце из маргинализованих и 

социјално угрожених породица кроз програм едукације, олакшица у школовању и кроз 

стварање бољих услова у образовној установи. Такође, задатак је и унапређење положаја 

посебно осетљивих група деце (деце са посебним потребама, деце из хранитељских 

породица, деце са поремећајима у понашању) кроз систем програма за њихово укључивање 
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у социјални живот. Сарадња школе и учешће у активностима, радионицама и 

манифестацијама које организује Црвени крст Општине Раковица је један од начина за 

обезбеђивање подршке учњницима поменутих група. Од великог значаја је и интеграција и 

унапређење положаја ромске деце кроз акције сузбијања сиромаштва и пружање олакшица 

у школовању, као равноправне чланове друштва. Тим за инклузију бави се превенцијом 

раног осипања ученика из маргинализованих група. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Евидентирање ученика којима је неопходна 

социјална заштита, ромских ученика и инклузивних 

ученика на нивоу одељења, већа и школе 

одељењске старешине, 

педагог, психолог 

Обезбеђивање помоћи социјално угроженој деци у 

виду школског прибора и бесплатних уџбеника и 

радних листова, као и прибора за техничко 

образовање и физичко васпитање 

школа 

Сарадња са Црвеним крстом и договор око 

реализације едукативних радионица везаних за 

ненасилну комуникацију, ненасилно решавање 

конфликата и толеранцију међу вршњацима; 

Координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом 

Издавање потврда за остваривање социјалне помоћи 

и дечијег додатка.  

секретар 

X 

Активности Црвеног крста координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом, 

Општина Раковица, Црвени 

Крст 

XI 

Организовање едукативних радионица на тему 

толеранције и превенције дискриминације у оквиру 

свих одељења на часовима Одељенске заједнице или 

Грађанског васпитања. 

одељењске старшине и 

наставници Грађанског 

васпитања 

Прикупљање половне зимске обуће и одеће за 

најугроженије ученике у сарадњи са неком од 

Основних школа на општини Раковица. 

школа 

Радионице на тему превенције заразних болести, 

здраве и нездраве навике код деце  

Црвени крст 

 

 

 

XII/I 

Обележавање 1. децембра – Светског дана борбе 

против ХИВ-а кроз радионице  

Одељењске старшине 

школа 

педагог 

координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом 

Спровођење акције „Један пакетић – пуно љубави“ 

за сву социјално угрожену децу и децу са посебним 

потребама (инклузивну). 

Извештај о планираним и реализованим 

активностима Програма социјалне заштите током 

првог полугодишта; 

Активности Црвеног крста 

II 

Учешће на ликовном и литерарном конкурсу под 

називом ''Крв живот значи'' 

Одељењске старшине, 

наставник ликовне културе, 

координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом 
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III 

Прикупљање половне летње обуће и одеће за 

ученике из сиромашних и ромских породица као и 

за ученике са посебним потребама. 

школа 
координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом 

Активности црвеног крста 

IV/ V 
Активности Црвеног крста координатор Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом 

VI 

Обележавање Светског дана заштите животне 

средине путем спортских, ликовних и литерарних 

активности и изложба радова у холу школе 

Одељењске старшине, 

наставници ликовне културе 

и биологије 

Извештај о планираним и реализованим 

активностима Програма социјалне заштите током 

првог полугодишта; 

педагог 

 

4. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Школа ће остваривати сарадњу са Одељењем за основно образовање, културу, 

социјална питања и спорт општине Раковица, као и са Канцеларијом за младе Раковица, 

Црвеним крстом Раковица, Центром за социјални рад Раковица, Интерресорном 

комисијом, Центром за културу Раковица и Домом здравља. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Сарадња са родитељима 

Током целог 

периода 

Родитељски састанци, индивидуални разговори са 

родитељима 

Одељењске старешине, 

ПП служба, директор, 

родитељи ученика 

Одржавање састанака Савета родитеља Одељењске старешине, 

ПП служба, директор, 

родитељи ученика 
Одржавање састанака са представницима општинског 

Савета родитеља 

Директор, родитељи ученика 

Одржавање предавања, трибина, радионица за 

ученике  

Одељењске старешине, 

ПП служба, директор, 

родитељи ученика 
Сарадња са Општином  и МПНТР 

Током целог 

периода 

Капиталне инвестиције одржавања школске 

инфраструктуре  

Општина, МПНТР 

Одржавање седница актива директора Општина, МПНТР 
Пружање информација и извештаја различите 

намене, прикупљање података 

Општина, МПНТР 

Организација и учествовање у различитим 

активностима намењених деци 

Општина, МПНТР 

Учествовање на Раковичком карневалу Општина 
Обележавање годишњице НАТО бомбардовања Општина 
Учествовање на манифестацији „Дани духовности“ Општина 
Присуствовање пријему за ученика генерације и 

ученике који су остварили изузетне резултате на 

такмичењима 

Општина, МПНТР 
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Сарадња са социјалним установама 

Током целог 

периода 

Пружање помоћи ученицима који расту у 

дисфункционалним породицама, ученицима са 

угроженим материјалним и социјалним стањем 

Центар за социјални рад 

„Раковица”, Републички 

центар за социјално 

старање, Прихватилиште, 

директор, ПП служба, 

одељењски старешина 

Сарадња са Домом здравља 

Током целог 

периода 

Континуирано праћење здравственог стања и развоја 

ученика и решавање уочених проблема.  

ДЗ „Раковица“ 

Одржавање предавања у сврху очувања здравља ДЗ „Раковица“ 

Сарадња са МУП-ом 

Током целог 

периода 

Организовање трибина и предавања с циљем 

повећања свести ученика о безбедности у саобраћају, 

штетности употребе алкохола, дроге и оружја. 

Ненасилно решавање проблема.  

МУП 

Сарадња са интерресорном комисијом и средњом занатском школом  

Током целог 

периода 

На предлог школе, а уз сагласност родитеља, 
интересорна комисија процењује којим 
ученицима је потребна додатна образовна, 
здравствена или социјална подршка.  

Интерресорна комисија 

Пружање додатне подршке дефектолога ученицима  Средња занатска школа 

Сарадња са културним установама 

Током целог 

периода 

Учешће и посете различитим културним 

манифестацијама 

Културни центар 

„Раковица“, позоришта, 

биоскопи, изложбе... 
Сарадња са Црвеним крстом Раковице 

Током целог 

периода 

Развијање и унапређење свести ученика о помагању 

угроженим људима 

ЦК Раковица 

Учествовање у хуманитарним акцијама ЦК: Трка за 

срећније детињство, „ Друг другу“ 

ЦК Раковица 

Сарадња са спортским друштвима 
Током целог 

периода 

Подизање свести ученика о значају физичких 

активности. Унапређење моторичких способности 

Спортска друштва и 

клубови 

Сарадња са другим школама 

VIII 

Професионална орјентација (презентација школа и 

образовних профила), отворена врата школа, Сајам 

средњих школа 

Средње школе 

Сарадња са Средњом занатском школом „Петар 

Лековић“ 

Средња занатска школа 

 

У оквиру сарадње школе са локалном заједницом, школа остварује сарадњу са 

организацијама Црвени крст и Пријатељи деце. Планови активности у школи усклађују се 

са годишњим плановима наведених организација. Подразумева хуманитарне акције и 

бројне ликовне и литерарне конкурсе који се током године реализују. Такође, ученици 

узимају учешће у манифестацијама под покровитељством ових организација. 

 

 

 

 



 

 

116 

 

4.1.  План и програм рада Црвеног крста 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Акција ,, Друг другу” Координатор и тим ЦК, 

учитељи и разредне 

старешине 

Тим ЦК 

ЦК Раковица 

Наставник ликовне културе 

Хуманитарна акција сакупљања школског прибора 

за децу из социјално угрожених породица 

Безбедност деце у саобраћају 

Упознавање са правилима саобраћаја за ученике 

првих разреда 

Обележавање 29. септембра-Светског дана срца 

Ученици једног одељења VI разреда на часу 

ликовног раде радове на ову тему, а потом се радови 

излажу на изложби коју организује ЦК 

X 

,, Трка за срећније детињство” Координатор и тим ЦК 

Раковица 

 
Хуманитарна трка на Кошутњаку при којој се 

куповином карата сакупља новац за породицу 

детета оболелог од неке тешке болести или са 

великим здравственим проблемима 

XI Литерарни конкурс поводом Светског дана детета Координатор ЦК и 

учитељи од 2. до 4. разреда 

XII 

Предавање ђацима 7. и 8. разреда о СИДИ поводом 

међународног дана борбе против СИДЕ 

Тим ЦК и разредне 

старешине 

 
,, Војни пиротехничар у школи” . Едукација ученика 

о употреби пиротехничких средстава и обука о 

пружању ПП за повреде које настају том приликом 

Акција,, Један пакетић, пуно љубави”. 

Традиционална акција којом се настоји да се 

социјално угроженој деци улепшају новогодишњи 

празници 

I 
Промоција хуманих вредности ,, За доброту сваки 

дан је добар дан” 

Обучени млади волонтери 

ЦК 

II 
Промоција хуманих вредности ,, За доброту сваки 

дан је добар дан” 

Обучени млади волонтери 

ЦК 

III 

Радионице за ученике 3. разреда на теме 

толеранције, ненасилног решавања конфликата, 

дискриминације и сигматизације, родне 

равноправности, дечјих права.  

Учитељи 3. разреда и 

обучени млади волонтери 

ЦК 

IV 
Литерарни и ликовни конкурс на тему ,, Крв живот 

значи” 

Координатор ЦК, учитељи 

и наставници ликовног и 

српског језика 

 

 

V 

Квиз за ученике 4. разреда: ,, Шта знаш о Црвеном 

крсту и добровољном давалаштву крви” 

Координатор ЦК и 

учитељи 4. разреда 

Чланови тима ЦК у 

сарадњи са подмлатком ЦК 

ЦК Раковица 

Обука ученика 6. и 7. разреда за пружање прве 

помоћи и Општинско такмичење у пружању прве 

помоћи 

Учлањење ученика у подмладак Црвеног крста 

VI 
Радионице на тему насиља у електронским медијима Разредне старешине и 

обучени млади волонтери 

ЦК 

Координатор: Наташа Јаредић 
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4.2.  План и програм рада Пријатеља деце 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Припреме за обележавање Дечије недеље координатори 

Ликовни конкурс на тему „Шта у мом срцу лежи” 

Инструктивни састанци са учитељима, 

наставницима и другим сарадницима 

X 

Дечија недеља Координатори, учитељи, 

наставница ликовне 

културе  

 

Буквар дечијих права (Конвенција о правима детета) 

Акција солидарности 

Програми за прваке 

Пријем код председника ГО Раковица 

Актив наставника музичке културе 

Ликовни конкурси „Мали Пјер” и „Заштитимо 

птице Београда” као и израда кућица за птице 

Ликовно-литерарни конкурс “Моја Раковица” 

Хуманитарна акција “Деца-деци” 

Школско такмичење „Ђачка песничка сусретања” 

Одељенска и школска такмичења 

XI 

Најраспеваније одељење за ученике трећег и 

четвртог разреда 

координатори, учитељи  

наставница музичке 

културе  

 Школско такмичење соло певача и малих вокалних 

састава 

Општинско такмичење “Ђачка песничка сусретања” 

XII 

Општинско такмичење најраспеваније одељење (до 

10.12.2021.) 

координатори, учитељи  

наставници српског језика, 

учитељи, наставница 

ликовне културе, 

наставница музичке 

културе 

Школско такмичење рецитатора 

Припрема за обележавање Дана Светог Саве у 

школама 

Ликовни конкурс за дечију карикатуру „Мали Пјер” 

Градско такмичење “Ђачка песничка сусретања” 

Општинско такмичење соло певача и малих 

вокалних састава 

I 

Јануарски дани просветних радника-семинар за 

наставнике музичке културе 

координатори, наставница 

музичке културе 

 
Прослава Дана Св. Саве у школама 

II 
Градско такмичење Најраспеваније одељење координатори, учитељи, 

наставници Радионице за децу основних и средњих школа 

III 

Градско такмичење “Златна сирена” и Градско 

такмичење малих вокалних састава 

координатори, наставница 

музичке културе 

наставници српског језика 

учитељи, наставници 

 

Општинско и градско такмичење група певача 

Општинско такмичење оркестара и малих 

инструменталних састава 

Општинско такмичење рецитатора 

21. март – Дан пролећа 

Ликовни конкурс поводом ускршњих празника 

IV 

27. позоришне игре деце Раковице координатор, учитељи, 

наставница ликовне 

културе, наставници 
Изложба ускршњих радова у СО Раковица 

Градско такмичење рецитатора 
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Градски ликовни конкурс за дечију карикатуру 

“Мали пјер” 

српског језика,  

 

Организовање масовних акција (најчистија школа, 

насеље, улица и сл.) 

Ревија победника 

 

 

V 

Позоришне игре – градско такмичење позоришних 

представа и малих драмских форми 

наставници српског језика 

координатори, наставница 

музичке културе 

наставници српског језика Градско такмичење оркестара и малих 

инструменталних састава 

Демус 2022 – концерт деце музичара Београда 

Фолклорне групе, ритмика, плес – општинско 

такмичење 

Републичко такмичење рецитатора 

 Програм рада за наредну школску годину координатори 

 Изложба општинског конкурса „Птице” и кућица за 

птице 

координатори,  учитељи, 

наставници 

VI 

Републичко такмичење хорова, оркестара и малих 

инструменталних састава 

наставница музичке 

културе 

учитељи, наставници 

ликовне културе 

координатори, учитељи,  

Републички ликовни конкурс за дечију карикатуру 

“Мали Пјер” 

Радионице за децу основних и средњих школа 

Градска изложба Ликовног конкурса „Птице” и 

кућица за птице 
 

Школске активности у оквиру Пријатеља деце усклађују се са Годишњим планом Пријатеља деце 

општине Раковица 
Координатор: Драгана Крстић 

 

5. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

У циљу повећања безбедности у школи и превенције поремећаја у социјалном 

понашању ученика, школа ће као и предходних година остваривати сарадњу са МУП-ом 

Републике Србије, одељењем за малолетничку делинквенцију, Центром за социјални рад, 

ГО Раковица и Црвеним крстом. Термини одржавања радионица, предавања, односно 

трибина утврдиће се током школске године а у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Током школске 

године 

 

Идентификовање деце са неприлагођеним 

понашањем и рад са њима 

ПП служба, сарадници ван 

установе 

Одељењске старешине, 

предметни наставници 

директор, одељењске 

старешине, 

учитељи  

Појачана сарадња са родитељима ученика који 

показују поремећаје у понашању и појачан васпитни 

рад са ученицима 

Сарадња са институцијама од значаја (Дом здравља, 

МУП, Општина, Центар за социјални рад) 
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Сарадња са спољним сарадницима, стручњацима из 

области адолесценицје, превенције наркоманије 

(родитељи лекари, психолози, психијатри) 

Директор, одељењске 

старешине, 

учитељи, ПП служба 

предметни наставници 

 Програми у оквиру Школе без насиља и Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Културне и спортске манифестације 

Конкурси ликовни, литерарни и др. 

 

6. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Програм васпитног рада школе обухвата елементе који се односе на васпитно 

осмишљавање садржаја, облика и метода рада у настави, културне и јавне делатности 

школе, рада одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у 

одељењима и мањим групама и рада стручних органа, а све у циљу подстицања развоја 

ученика као здраве личности.  

Појачати рад на развијању међупредметне компетенције одговоорност за сопствено 

здравље кроз садржаје у вези са превенцијом употреба дрога, редовну наставу, часове 

одељењске заједнице и ваннаставне активности.  

Васпитни рад у школи одвијаће се кроз рад Наставничког већа, Одељењских већа, 

одељењских старешина, стручних сарадника, на нивоу одељењских колектива, Ученичког 

парламента, тимова који су оформљени, кроз превентивне програме.  

Специјални васпитно-образовни рад у редовној основној школи подразумева 

континуиран рад са децом која имају хронична обољења или сметње и тешкоће у општем 

развоју, али су им основне функције очуване. Оваква деца се теже адаптирају на школске 

услове, тако да организовање специјалног васпитно – образовног рада има за циљ да им 

помогне да се уклопе у редовну основну школу и савладају захтеве за одређени разред. 

Индивидуализовани рад или израда ИОП-а додатно олакшава напредовање ових ученика у 

складу са њиховим могућностима. Прва прелиминарна тријажа за специјални васпитно-

образовни рад врши се при упису у школу, приликом психолошког тестирања. Детаљнија 

тријажа се врши у току 1. разреда. Упућивање ове деце врши се у различите установе у 

зависности од типа оштећења (Школски диспанзер, Институт за ментално здравље, Завод 

за психофизичке поремећаје и говорну патологију и др.).  

Праћење развоја ове деце од 1. до 4. разреда укључује примену мера 

индивидуализације, прављење ИОП-а (индивидуалног образовног плана) од стране Тима за 

инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученику, разговор са учитељем, 

родитељима, посебно обраћање пажње при опсервацији часова и индивидуални рад са 

дететом, као и укључивање персоналног пратиоца или педагошког асистента.  

Праћење напредовања ученика од 5. до 8. разреда се обавља путем размене са 

одељењским старешином, предметним наставницима, родитељима, и учеником, применом 

мера индивидуализације, прављењем индивидуализованог плана рада, опсервацијом часова 

редовне наставе и ваннаставних активности, као и учењем ефикасних техника учења и 

саветодавним радом са ученицима и родитељима.  

Ученици са социјалним, емоционалним или интелектуалним сметњама се 

континуирано прате и имају документацију у педагошко – психолошкој служби, ради 

откривања узрока оваквог стања детета и предузимања одговарајућих мера, као и праћења 
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развоја и напредовања у школским активностима, што такође подразумева прављење 

индивидуалног образовног плана. Уколико психолог и педагог сматрају да су сметње теже 

природе, родитељима се даје савет да се овакви ученици, након дужег праћења, упуте 

стручњацима из надлежних установа.  

7. ПРОГРАМ ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ И ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ И 

ХУМАНИТАРНОГ РАДА 

 

Циљ одређивања активности појачаног васпитног и друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада у школама, јесте превенција непожељног и друштвено неприхватљивог 

понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања.  

Појачан васпитни рад 

Ученици се према потреби и процени уводе у појачан васпитни рад, након пет 

дисциплинских уписа у Е – дневник, односно након учињене лакше или теже повреде 

обавезе и повреде забране. Поред евиденционог обрасца, који испуњава одељењски 

старешина, а потписује родитељ ученика, израђује се и план активности, који се прати, 

евалуира и ревидира, по потреби, на месечном нивоу. Поред одељењског старешине, за 

реализацију истог задужени су стручни сарадници и предметни наставници. Активности 

које се планирају су: индивидуални и групни разговори са одељењским старешином и 

стручним сарадницима, активности у оквиру одељењске заједнице (израда паноа, 

различите презентација на задату тему, вршњачка подршка), вршњачка медијација у 

оквиру Вршњачког тима, помоћ предметним наставницима и стручним сарадницима, 

радионице са одељењским старешином и стручним сарадницима („Толеранција и 

различитост“, „Љубав и ја“, „Помогао сам другу“, „Увредљиви надимци“, „Насилништво је 

више од задиркивања“, „Ненасилне комуникације“, „Шта учинити, а не бити насилан“), 

едукативни филмови („Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је написано“, 

„Мирко – немирко“ и др.) и др. По једном у току сваког тромесечја планиране су и 

заједничке активности ученика и родитеља, попут радионица и предавања на одређене 

теме, које ће се оперативно планирати у складу са ситуацијом. 

Друштвено – користан, односно хуманитари рад 

Активности друштвано – корисног, односно хуманитарног рада, ученику се 

прописују након изречене васпитне, односно васпитно – дисциплинске мере. У ситуацији 

када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуалном образовном плану 

узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање.  

За друштвено-користан, односно хуманитарни рад прописује се временски 

период/динамика, начин остваривања и лице које је задужено да прати и извештава о 

остваривању и ефектима активности. 

Активности одређене уз васпитне мере опомену и укор одељењског старешине, 

одређује и прати њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако је потребно 

– уз подршку члана одељенског већа или стручног сарадника.  

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређује одељењско 

веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно 

стручним сарадником, које одреди одељенско веће. 

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче 

директор, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, 

односно стручним сарадником, које одреди директор решењем. 
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Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, 

изриче наставничко веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више 

наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем. 

Евиденцију о току спровођења активности води лице које је задужено за њено остваривање 

и праћење. 

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе зависно од тога која је 

васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена. 

Активности друштвено-корисног и хуманитарног рада се одређују у складу са 

околностима које су до њега довеле, поштујући личност ученика и његове индивидуалне 

карактеристике.  

У школи постоји евиденциони лист за активности предвиђене Правилником о 

обављању друштвео корисног, односно хуманитарног рада. 

 

8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ овог васпитно-образовног подручја представља свесно и планско развијање 

знања ученика о животној средини, развијање свести о основним карактеристикама 

животне средине, односа у њој и односа према њој, на основу којег ће ученици тежити 

њеном очувању и унапређивању, изграђивању одређених навика за развој еколошке свести 

развијањем љубави и одговорног односа према природи, тј. формирање еколошког начина 

мишљења. Еколошко образовање подразумева и упознавање са проблемима животне 

средине: развијање критичког става према растућој деградацији животне средине и 

указивање на опасности угрожене средине, на неопходност рационалног коришћења 

природних ресурса, рециклажи, начину отклањања негативних последица нарушене 

еколошке равнотеже. Основни задатак овако широко постављене едукације јесте развијање 

свести о основним карактеристикама животне средине, односима у њој и према њој, као 

предуслова човекове потребе за њеним очувањем и унапређивањем,због садашњих и 

будућих генерација. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX Упознавање са планом рада Тим за заштиту животне 

средине, наставници и 

учитељи 

 

X-XII 

Обележавање Дана здраве хране 16.10.2021. 

Посета манифестацијама од еколошког значаја 

Предавање о рециклажи ( шта је рециклажа, зашто је 

важна, шта може да се рециклира, колико 

рециклирамо и др.) 

Израда предмета од рециклираног материјала 

Еколошке радионице 

I-III 

Зимска брига о птицама Тим за заштиту животне 

средине, наставници и 

учитељи 
 

Обележавање Дана заштите шума и вода 21. и 

22.3.2022. 

Обележавање Дана планете Земље 22.4.2020. 

Еколошке радионице 
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V-VI 

Обележавање Светског дана птица и дрвећа 10. 

5.2022. 

Тим за заштиту животне 

средине, наставници и 

учитељи 
 

Обележавање Дана заштите животне средине 

5.6.2022. 

Еколошке радионице 

Анализа извештаја о раду тима током школске 

2021/22.  и предлог за израду плана 2022/23. 

 

 

VII ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
 

1. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Добро нам дошли/Ово сам ја 

Реци ми реци, огледалце/Значај одржавања личне хигијене 

Моје име 

Мој знак 

X 

Заједничка кућа (Школа без насиља) 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Домаћи задатак 

Моја омиљена играчка 

XI 

Моја омиљена игра 

Бонтон није бадминтон (Школа без насиља) 

Међународни дан толеранције/Међународни дан детета 

Ђачка торба, а у њој... 

XII 

Моја соба и радни сто 

Наша учионица 

У биоскопу, позоришту 

Породични празници 

I Разговор о Вуку, Доситеју, Светом Сави 

II 

Дечја права 

Одељењска правила (Школа без насиља), упознавање ученика са националном 

платформом „Чувам те“ 

Дан розе мајица 

Више рада, више знања 

III 

Обрадуј маму, баку/Међународни дан жена 

Динар по динар 

Тужакање 

„Лепа реч гвоздена врата отвара” (Школа без насиља) 

Љубомора 

IV 

Смех је најбољи лек 

Кривица 

Нећу‒хоћу 

 

 

V 

Уцена 

Другарство је... 

Шта ценим код друга 
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Шта ценим код себе 

VI 

Игра ,,Тајни пријатељ“ (Школа без насиља) 

Научили смо... 

Желим да се представим 

 

 

2. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Моје жеље – које су нам жеље 

Картице од 1 до 6 (Школа без насиља) 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Конвенција о правима детета “Буквар дечјих права”, Љубивоје Ршумовић 

Заставице (Школа без насиља) 

Д као другарство......... – како да будемо добри другари  

Семафор лепих речи 

XI 

Шта је све насиље? (Школа без насиља), упознавање ученика са националном 

платформом „Чувам те“ 

Међународни дан толеранције 

Како реагујемо на насиље? (Школа без насиља) 

Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи.Уређивање паноа 

XII 

Дан школе 

Шапутање на часу – да ли је помоћ или нешто друго 

Припремамо новогодишње пакетиће и одељењску приредбу  

I 
Како смо прославили празнике – приказујемо одлике Божића и Божићних 

празника 

II 

Дужности редара – које су дужности редара 

Писана и неписана правила (Школа без насиља) 

Чувајмо здравље – како да га сачувамо! 

Дан розе мајица 

III 

Међународни дан жена 

Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

Како се доносе правила (консензус – договарање) (Школа без насиља) 

У сусрет пролећу – чувајмо природу 

IV 

Форе и фазони – први април – Дан шале 

Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

Сва деца имају право да испричају... 

 

 

V 

Возић правила 

Та „тешка“ реч – ИЗВИНИ – (реституција) (Школа без насиља) 

Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом. 

Међународни дан борбе против пушења 

VI 

Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 
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3. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Доносимо наша правила (Школа без насиља), упознавање ученика са 

националном платформом „Чувам те“ 

Помоћ другу.хуманист на делу 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Фер плеј-игре у дворишту (Школа без насиља) 

Навике и понашање за здрав живот 

Здрава исхрана 

XI 

Међународни дан толеранције 

Игре по избору ученика 

Ово си ти-колико се познајемо 

Кад порастем бићу... 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Мој хоби 

Израда новогодишњих поклона онима које волимо 

Анализа успеха и весело одељенско дружење за крај првог полугодишта 

I Свети Сава у песми и причи 

II 

Дан розе мајица 

Моји кораци на путу до успеха 

Друштвене игре 

Како разрешити конфликт (Школа без насиља) 

III 

Међународни дан жена 

Моје радне навике-писање плана рада 

Д као другарство 

Показаћу вам нову игру 

Моја осећања 

IV 

Међународни дан шале 

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Дан планете Земље-значај очувања природне средине 

 

 

V 

Технике учења 

Кад једни другима помажемо (Школа без насиља) 

Игре без граница у школском дворишту 

Међународни дан борбе против пушења 

VI 

Дан заштите природе 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 
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4. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Доносимо наша правила (Школа без насиља), упознавање ученика са 

националном платформом „Чувам те“ 

Помоћ другу-хуманост на делу 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Фер плеј - игре у дворишту ( Школа без насиља) 

Навике и понашање за здрав живот 

Здрава исхрана 

XI 

Међународни дан толеранције 

Игре по избору ученика 

Ово си ти - колико се познајемо 

Кад порастем бићу... 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Мој хоби 

Израда новогодишњих поклона онима које волимо 

Анализа успеха  и весело одељењско дружење за крај првог полугодишта 

I Свети Сава у песми и причи 

II 

Дан розе мајица 

Моји кораци на путу до успеха 

Друштвене игре 

Како разрешити конфликт ( Школа без насиља ) 

III 

Међународни дан жена 

Моје радне навике - писање плана рада 

Д као другарство 

Показаћу вам нову игру 

Моја осећања 

IV 

Међународни дан шале 

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Дан планете Земље - значај очувања природне средине 

 

 

V 

Технике учења – психолог, педагог 

Кад једни другима помажемо (Школа без насиља) 

Игре без граница у школском дворишту 

Међународни дан борбе против пушења 

VI 

Дан заштите природе - 5 јун 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 
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5. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа; Упознавање са одељењским старешином 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Бирамо представнике одељењске заједнице 

Доносимо одељењска правила, упознавање ученика са националном 

платформом „Чувам те“ 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Како се најуспешније учи? 

Бонтон у учионици  

Другарство је... 

XI 

Међународни дан толеранције 

Наш успех на крају првог класификационог периода 

Како се осећаш у петом разреду? 

Како да стигнем да урадим све што сам наумио? 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Кад порастем, бићу... 

Мој успех, задовољан сам или могу боље 

Тајни пријатељ 

I Договор са ученицима у вези са обележавањем Савиндана 

II 

Дан розе мајица 

Зашто волим... 

Како неговати пријатељство 

Проблем дискриминације 

III 

Међународни дан жена 

Како можемо да помогнемо једни другима? 

Пубертет и како се носити са њим 

Утицај технологија на здравље деце 

Ризична понашања у дечјем узрасту 

IV 

Међународни дан шале 

Да ли смо успешнији у другом полугодишту? 

Радујем се васкршњим празницима 

 

 

V 

Наш успех на такмичењима 

Моја права и моје обавезе 

Друг другу, помажемо једни другима у учењу 

Међународни дан борбе против пушења 

VI 

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – психолог, педагог 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 
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6. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Бирамо  представнике одељењске заједнице 

Поштујемо правила понашања у школи и у нашој одељењнској заједници 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Потреба да нас други прихвате и начин понашања 

Професионална интересовања ученика 

Лажи и клевете 

XI 

Међународни дан толеранције 

Бонтон - како се понашам на јавним местима 

Да ли је оцена мерило знања? Шта смо урадили у првом класификационом 

периоду 

Дечаци и девојчице  -стицање зрелости 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Разумевање и прихватање потреба других 

Дечија права 

Садржај занимања које ме интересује 

I Прослава школске славе Свети Сава 

II 
Дан розе мајица, упознавање ученика са националном платформом „Чувам те“ 

Наши проблеми и успеси у првом полугодишту 

III 

Међународни дан жена 

Које особине бих желео/ла да има, а какве особине заиста има  мој друг? 

Равноправност међу половима 

Зшто девојчице и дечаци мисле и замерају једни другима? 

ТВ емисија коју најрадије гледаш, зашто? 

IV 

Међународни дан шале 

Сређивање непосредне школске околине 

Како да ускладиш сопствене поступке са поступцима твојих другара 

 

 

V 

Електронско насиље  

Умемо сами да водимо час наше одељењске заједнице  

Предрасуде,борба против предрасуда 

Међународни дан борбе против пушења 

У чему смо се поправили, а у чему смо заостали у другом полугодишту 

VI 

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – психолог, педагог 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 

Наши проблеми и успеси на крају године! 
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7. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Одабир представника за Ученички парламент и одељењску заједницу 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

Упознавање ученика са пројектом професионална оријентација 

X 

Дечја недеља/Дан лепих порука 

Радионица ПО 

Решавање сукоба 

Како да неуспех претворимо у успех 

XI 

Међународни дан толеранције 

Шта читамо 

Радионица ПО 

Вербално насиље, упознавање ученика са националном платформом „Чувам 

те“ 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Прослава Дана школе 

Екологија на мој начин (украшавање кабинета) 

Моје новогодишње жеље 

I Мој успех-поглед уназад 

II 

Дан розе мајица 

Представи себе на необичан начин 

Физичко насиље 

Тешкоће у учењу и њихово превазилажење 

III 

Међународни дан жена 

Радионица ПО 

Помоћ слабијим ученицима у учењу 

Другарство је.. 

Електронско насиље 

IV 

Међународни дан шале 

Заљубио сам се 

Успех и владање на крају трећег класификационог периода 

 

 

V 

Моје слободно време 

Радионица ПО 

Како поправити успех 

Међународни дан борбе против пушења 

VI 

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – психолог, педагог 

Будимо хумани – Међународни дан давалаца крви 

Колико смо били успешни ове године? 
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8. РАЗРЕД 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

IX 

Поново ради школа 

Одабир представника за Ученички парламент 

Значај одржавања личне хигијене/Начини и значај превенције Ковид 19 у 

школској средини 

наша правила 

X 

Дечја недеља 

Како решавамо сукобе, упознавање ученика са националном платформом 

„Чувам те“ 

Професионална оријентација 

То сам ја-представи себе 

XI 

Међународни дан толеранције 

Анализа успеха и владања  после првог   периода 

У скободно време волим да...... 

Врсте насиља. 

XII 

Међународни дан борбе против ХИВ-а 

Уређење кабнета 

Тајни пријатељ 

Анализа успеха и владања на крају  првог полугодишта 

I Прослава Светог Саве 

II 

Дан розе мајица 

Професионална оријентација 

Заљубио сам се…. 

Час замењених улога.Час је ваш... 

III 

Међународни дан жена 

Како решавамо  сукобе 

Професионална оријентација 

Мој најбољи пријатељ,пријатељица. 

Чувајмо околину и своје здравље 

IV 

Међународни дан шале 

Како поправити успех, дисциплински проблеми 

Моје будуће занимање 

 

 

V 

Трема и како је савладати. 

Професионална оријентација 

Међународни дан борбе против пушења 

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – психолог, педагог 

VI Колико смо били успешни током основне школе? 
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VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

1. НАСТАВА У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Настава у природи и излети за ученике првог циклуса образовања 

Разред Излет 
Време 

реализације 

Настава у 

природи 

Време 

реализације 

Стручни 

вођа 

Први 

Пећинци, 

манастир Фенек, 

салаш Стремен  

Јесен 2021. 

 

Дивчибаре Пролеће 2022. 
Руководилац 

Разредног већа 

Београд-Вршац-

Стеријина кућа-

Музеј Конкордија 

-Природњачки 

Музеј-

Владичански 

двор-Манастир 

Месићи-Вршачки 

брег-Вршачки 

виногради и 

Вршачка кула-

Београд 

Пролеће 2022. 

Други 

Београд-

Ковачица-Идвор-

Ечка-Београд 

Јесен 2021. 

 

Дивчибаре Пролеће 2022. 
Руководилац 

Разредног већа 

Београд-манастир 

Крушедол-Нови 

Сад-Петроварадин 

-Сремски 

Карловци-Сремска 

Каменица 

(Змајева кућа)- 

Београд 

 

 

 

 

 

Пролеће 2022. 

Трећи 

Београд-манастир 

Крушедол-С. 

Каменица-

С.Карловци-

Петроварадин- 

Београд 

Јесен 2021. 

 

Дивчибаре Пролеће 2022. 
Руководилац 

Разредног већа 
Београд-Топола-

Опленац-Орашац-

Пећина Рисовача-

Аранђеловац-

Београд 

 

 

Пролеће 2022. 
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Четврти 

Београд-Топола-

Опленац-Орашац-

Пећина Рисовача-

Аранђеловац-

Београд 

Јесен 2021. 

 

Дивчибаре Пролеће 2022. 

 

Београд-Мишар- 

Текериш-манастир 

Троноша-посета 

музеју Вука 

Караџића у 

Троноши-Тршић 

(посета родној 

кући Вука 

Караџића)-Шабац-

Београд 

 

 

 

 

 

Пролеће 2022. 

 

 

 

Руководилац 

Разредног већа 

1-4. 

Радионице –                                                               

Упознај Београд                                                       

од А до Ш, 

полудневни 

програми 

Јесен 2021/ 

Пролеће 2022. 
  

Наставници 

разредне 

наставе 

Радионице –                                                               

Упознај Србију                                                       

од А до Ш, 

целодневни 

програми 

Јесен 2021/ 

Пролеће 2022. 
  

Супер камп 
Зима/Лето 

2022. 
  

Супер камп- 

Полудневни 

излети 

Утоку  године   

 

 

Излети и екскурзије за ученике другог циклуса образовања 

Разред Једнодневне екскурзије 
Време 

реализације 

Стручни 

вођа 

Пети 
Љубичево-Виминацијум-Голубац-Лепенски вир 

пролеће 
Руководилац 

Разредног 

већа 

Шести 

Манастир Манасија-Ресавска пећина-парк 
мини макета Деспотовац-Природњачки центар 
Србије у Свилајнцу 

пролеће 

Руководилац 

Разредног 

већа 

Седми 

Орашац-Аранђеловац-Пећина Рисовача-

Опленац-Топола пролеће 

Руководилац 

Разредног 

већа 

Осми 

Манастир Манасија-Ресавска пећина-парк 
мини макета Деспотовац-Природњачки центар 
Србије у Свилајнцу 

пролеће 

Руководилац 

Разредног 

већа 
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2. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

   У Школи продужени боравак похађају ученици од првог до трећег разреда. У 

продуженом боравку током школске године планирана је: организација једнодневног 

излета за ученике продуженог боравка, на подручју Београда, организација креативних 

радионица са ученицима и родитељима, могућност боравка у природи у организацији 

кампа „МОЈ СУПЕР КАМП“, у време зимског и летњег распуста, ради обезбеђивања 

ученицима провођења квалитетног и едукативног слободног времена током распуста, 

развијања креативности и стицања радне навика, уз надзор стручних лица. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Вирус – како га заједно можемо победити Наставници разредне 

наставе и ученици 
 

У загрљају школе 
Култура понашања у саобраћају 
Покажи шта знаш 
Јесење ћуди и враголије 

X 

Октобар са децом и Београдом Наставници разредне 

наставе и ученици Брига о старијима 
Животна вредност: сарадња 
Проналасци и открића 
Животна вредност: срећа 

XI 

Вук Караџић  Наставници разредне 

наставе и ученици Књига је најбољи друг 
Животна вредност: љубав 
Неговање старих народних обичаја и културне 

баштине 
Припреме за Дан школе 

XII 

Моја школа рођендан слави Наставници разредне 

наставе и ученици Животна вредност: срећа 
Долази нам Нова година и Божић 
Зимске чаролије 
Новогодишња приредба 

I 
Обележавање школске славе Свети Сава Наставници разредне 

наставе и ученици 

II 

Лепа реч и гвоздена врата отвара Наставници разредне 

наставе и ученици Покажи шта знаш 
Моја мала плесна тачка 

III 

Осми март − Дан жена Наставници разредне 

наставе и ученици Мали ствараоци 
Животна вредност: здравље 
Животна вредност: поштовање 
Екологија 

IV 

Априлијада Наставници разредне 

наставе и ученици Разиграно пролеће, природа буја и креће 
Светски дан књиге, Дан планете Земље 
Обележавање Васкрса 
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V 

Шта је било па се запамтило (У сећању прошлост 

живи) 

Наставници разредне 

наставе и ученици 
Породица свима 
Прија, заједница најмилија 
Природи у походе 
Шта је било па се запамтило (У сећању прошлост 

живи) 

VI 

„Мале шале у боравку пале” Наставници разредне 

наставе и ученици Елементарне игре у дворишту 
Прослава завршетка школске године 

Наставници разредне наставе у продуженом боравку 

 

3. ПЛАН РАДА ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА 

 

Први циклус образовања 

РАЗРЕД НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1. РАЗРЕД 

Ликовна секција Миленка Братић 

Покажи шта знаш Наташа Тончев Благојевић 

Лепо писање Нина Петровић 

Ликовна секција Драгана Крстић 

2. РАЗРЕД 

Математичка секција Наташа Јаредић 

Драмска секција Маја Динић 

Ликовна секција  Сања Стајић 

3. РАЗРЕД 

Математичка секција Горан Мутавџић 

Рецитаторска секција Гордана Бранковић 

Ликовна секција Ката Чучковић 

Боравак 

Шаховска секција Марјан Антић 

Драмска секција Снежана Соковић 

Спортска секција Јована Вучељић 

*У свим разредима планиране су слободне активности. У четвртом разреду нема секција, 

јер се реализује додатна настава. 

 

Други циклус образовања 
ПРЕДМЕТИ НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 
Драмска секција Јелена Трошић 

Новинарска секција Снежана Милић 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК English 4U Биљана Вишњић 

РУСКИ ЈЕЗИК Секција из руског језика Тања Тадић 
МАТЕМАТИКА Математичка секција Миланка Вучељић 

ШКОЛА БЕЗ 

НАСИЉА 
Форум театар Добрила Кузмановић 

ГЕОГРАФИЈА Географска секција Биљана Смарс 
БИОЛОГИЈА Биолошко – еколошка  Тијана Морић 

ХЕМИЈА Хемичар/Алхемичар Снежана Николић 
ФИЗИЧКО Рукометна секција Маја Милошевић 
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ВАСПИТАЊЕ Кошаркашка секција Стефан Станојевић 
ИиР Млади информатичар Огњен Томић 

ТиТ 

Авио – моделарство  Јелена Беседић 

Бродо – моделарство  
Душан Зарић 

Ракетно моделарство 
ВЕРСКА 

НАСТАВА 
Млади православци Лела Мирковић 

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ: Јачање образовно-васпитне делатности школе, подстицање индивидуалних 

склоности и интересовања, садржајно и целисходно коришћење слободног времена, као и 

богаћење друштвеног живота и разоноде ученика, развијање и неговање другарства и 

пријатељства. Слободне активности ученика подстичу најразвијеније видове стваралаштва, 

буде и задовољавају интелектуалну радозналост и пружају могућност за заједничку игру, 

забаву, спортске активности. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Обилазак и упознавање школе Наставници разредне 

наставе и ученици Обилазак и упознавање школе 

Безбедност првака у саобраћају                                   
Хуманитарне акције 

X 

Слушање дечјих песама Наставници разредне 

наставе и ученици Прикупљање јесењих плодова 
Необична животиња – израда радова од плодова 
Посета библиотеци и учлањење 

XI 

,,Цртам зимску идилу за своју честитку“ Наставници разредне 

наставе и ученици Игра ,,На слово, на слово“ 
Час читања: ,,Бајке и сличице“ Владимира Сутејева 
Доврши започету реченицу 

XII 

Обележавање Дана школе Наставници разредне 

наставе и ученици Покажи шта знаш – посета другим одељењима 
Украшавање јелке и учионице 
Израда честитки за Нову годину 

I 
Обележавање школске славе Свети Сава Наставници разредне 

наставе и ученици 

II 

Снешко Белић у причи и песми Наставници разредне 

наставе и ученици 
Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, 

Друштвене игре по избору ученика 
„Дан розе мајица“ - Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља 
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Прављење дечјих ритмичких инструмената - звечка насиља, злостављања и 

занемаривања,   
 

III 

Уочавамо биљке и посматрамо птице у школском 

дворишту 

Наставници разредне 

наставе и ученици 

Елементарне игре по избору ученика 
Поздрав пролећу/Дан заштите шума и вода 21. и 22. 

март 
Рецитовање песама по избору ученика 
Мозгалице – решавамо ребусе 

IV 

Представљање омиљене књиге 

(2.4. Међународни дан књиге за децу) 

Наставници разредне 

наставе и ученици 

Ликовни и литерарни конкурс „Васкрс“ 
Дан планете Земље 22. април 

 

 

V 

Игре на отвореном Наставници разредне 

наставе и ученици Игра ,,Лова за слова“ (откривање пословица) 
Моја породица/Светски дан породице - 15. мај 
Покажи шта знаш 

VI 

Прочитао/ла сам, испричаћу вам Наставници разредне 

наставе и ученици Певам, играм, глумим, имитирам...                           
Међуодељењске спортске и елементарне игре 

Разредно веће 1. разреда 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

 Циљ: Развијење креативности код ученика и оспособљавање ученика да се служe 

различитим средствима и техникама ликовно – визуелног изражавања, који су доступни 

њиховом узрасту. Подстицвање спонтаности и слободе у ликовном изражавању, 

развијањељубави према позоришту, и осталим облицима уметничког изражавања. У току 

радa планирано је учешће на конкурсима Школе, Дечијег савеза и других организација. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање  ученика са предметом чланови секције 

 Скупови и бројеви 
Школа - представљам школу ликовним путем 
Јесен- радови од јесењих плодова 

X 

Дечијанедеља – ликовнирадовиназадатутему чланови секције 

 Постављање паноа на тему „Јесен“ 
Саобраћајна азбука  
Мој град 
Израда радова за ликовне конкурсе 

XI 

Линије  чланови секције 

 Уређење школског простора-учионице 
Заштита средине-обликовање предмета од 

отпадних пластичних маса 
XII Дан школе-пано чланови секције 
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Израда радова за ликовне конкурсе  

Правимо украсе за јелку 
Новогодишњи призор-украшавање учионице 

I 
Свети Сава-лик и дело чланови секције 

 Свети Сава-пано 

II 

Зимске чаролије чланови секције 

 Правимо Снешка Белића 
„Дан розе мајица“, пано 
Колаж- увод у начин и технику израде 

III 

Колаж техника -слободна тема чланови секције 

 Колаж техника, „Пролеће“ 
Уређење учионице- израда паноа 
Израда радова за ликовне конкурсе 

IV 

Дан планете Земље чланови секције 

 Васкрс-пано 
Израда радова за ликовни конкурс 

 

 

V 

Мој парк у мају чланови секције 

 Моја породица-Светски дан породице 
Израда радова за конкурс Птице 
Колаж – Мој цвет из маште 

VI 

Израда радова за конкурс чланови секције 

 Изложба ученичких радова ликовне секције 
Изложба најуспешнијих радова 

Наставник разредне наставе: Миленка Братић 

 

 

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ 

 

    Циљ: Развијање комуникационих способности ученика, подстицање спонтаности и 

слободе у понашању у односима са другима, адекватно коришћење слободног времена, 

развој креативности и љубави према уметничком изражавању. 

Усавршавање изражајног читања и рецитовања, слободно ликовно, музичко и ритмичко 

изражавање.  

 

 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Договор о раду чланови секције 

 Покажи шта знаш  – имам јединствен таленат 
Наша школа 

Права и дужности ученика наше школе 

Прича по низу слика 

X 

Цртање на камену чланови секције 

 Кишобран – јесен 
Пишемо песме 
Плодови јесени – стварамо 
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XI 

Рођендани – радионица чланови секције 

 Киша, облаци, магла 
Избор песама  за такмичење у рецитовању 
Ближи се Дан школе 

XII 

Дан школе – обележавање и учешће чланови секције 

 Вежбамо за такмичење у рецитовању 
Безбедност на интернету 
У Новогодишњем расположењу- правимо честитке 

Украшавање учионице за Нову годину 
I Израда паноа поводом Св. Саве чланови секције 

II 

Снешко Белић и ми – цртање чланови секције 

 Снешко Белић и ми – прављење 
Зимска идила 

III 

Мамама на дар  чланови секције 

 Музичке игре и песме - покажи шта знаш 

Читање прича по избору и илустровање 
Зидне новине 
Моја омиљена позоришна представа 

IV 

 Глумимо чланови секције 

 Мој друг/другарица 
У сусрет Васкрсу 

 

 

V 

Лепо писање чланови секције 

 Цветни мај – заједнички рад 
Игре у школском дворишту 
Пословице, загонетке, питалице 

VI 
Читање дечије штампе чланови секције 

 Стиже нам лето – заједнички рад 

Наставник разредне наставе: Наташа Тончев Благојевић 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 

 

  Циљ: Оспособљавање ученика за лепо писање, развијање сензибилитета за 

препознавање писма, увежбавање и усавршавање графомоторичких способности  

 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознајмо Лепо писање чланови секције 

 Цело-део 

Велико-мало 

Високо-ниско 

X 

Уско – широко чланови секције 

 Обло - рогљасто 

Облици и њихови квалитети 

Лево - десно  

XI 
Горе – доле чланови секције 

 Високо – ниско; више - ниже 
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Испред – иза - између 

Усправно – положено – косо 

XII 

Односи у видном пољу чланови секције 

 Право – криво 

Отворено – затворено 

Пуно – празно 

I Светло – тамно чланови секције 

II 

Испупчено - удубљено чланови секције 

 Једноставно - сложено 

Контраст 

Усвајање правилног повлачења уских, широких, 

косих, усправних и положених линија 

III 

Обједињавање линија у слова чланови секције 

 Писање штампаних слова 

Писање штампаних слова 

Писање украсних слова 

Писање писаних слова и бројева  

IV 

Писање писаних слова и бројева чланови секције 

 Увежбавање лепог писања 

Повезивање слова у речи и реченице 

 

 

V 

Повезивање слова у речи и реченице чланови секције 

 Писање ћириличних слова према калиграфским 

правилима 

Писање речи и реченица пером и тушем 

Писање речи и реченица пером и тушем 

VI 

Израда плаката; писање позивница пером и тушем чланови секције 

 Писање наливпером 

Изложба радова 

Наставник разредне наставе: Нина Петровић 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

Циљ: Развијење креативности код ученика и оспособљавање ученика да се служe 

различитим средствима и техникама ликовно – визуелног изражавања, који су доступни 

њиховом узрасту. Подстицање спонтаности и слободе у ликовном изражавању, развијање 

љубави према позоришту, и осталим облицима уметничког изражавања. У току радa 

планирано је учешће на конкурсима Школе,  Дечијег савеза и других организација. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање  ученика са предметом чланови секције 

 Скупови и бројеви 

Школа - представљам школу ликовним путем 

Јесен- радови од јесењих плодова 

X 

Дечија недеља – ликовни радови на задату 

тему 

чланови секције 

 

Постављање паноа на тему „Јесен“ 
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Саобраћајна азбука  

Мој град 

Израда радова за ликовне конкурсе 

XI 

Линије  чланови секције 

 Уређење школског простора-учионице 

Заштита средине-обликовање предмета од 

отпадних пластичних маса 

XII 

Дан школе-пано чланови секције 

 Израда радова за ликовне конкурсе 

Правимо украсе за јелку 

Новогодишњи призор-украшавање учионице 

I 
Свети Сава-лик и дело чланови секције 

 Свети Сава-пано 

II 

Зимске чаролије чланови секције 

 Правимо Снешка Белића 

„Дан розе мајица“, пано 

Колаж- увод у начин и технику израде 

III 

Колаж техника – слободна тема чланови секције 

 Колаж техника, „Пролеће“ 

Уређење учионице- израда паноа 

Израда радова за ликовне конкурсе 

IV 

Дан планете Земље чланови секције 

 Васкрс-пано 

Израда радова за ликовни конкурс 

V 

Мој парк у мају чланови секције 

 Моја породица – Светски дан породице 

Израда радова за конкурс Птице 

Колаж – Мој цвет из маште 

VI 

Израда радова за конкурс чланови секције 

 Изложба ученичких радова ликовне секције 

Изложба најуспешнијих радова 

Наставник разредне наставе: Драгана Крстић 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Кроз индивидуални и групни рад са ученицима сва три одељења 2. разреда, одржаваће 

се математичка секција.   

  Циљ: Проширивање и продубљивање стечених знања, развијање интересовања 

ученика за математику, развијање математичких способности ученика, развијање логичког 

мишљења, подстицање на самостално бављење математиком, подстицање ученика да 

развијају стваралачке способности, учешће на математичком такмичењу „Мислиша“и др. 

образовно – васпитне активности. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Уводни час (формирање секције) чланови секције 

 Забавни задаци 

Задаци са сабирањем и одузимањем 

Анаграми и ребуси 

X 

Игре палидрвцима чланови секције 

 Забавни задаци 

Математичке игре са интернета 

Римске цифре 

XI 

Слагалице – танграм чланови секције 

 Линије, праве и полуправе 

Мерење дужи 

Мерење дужи 

Анаграми и ребуси 

XII 

Слагалице – пазл чланови секције 

 Задаци са сабирањем и одузимањем 

Пребројавање дужи, троуглова и кругова 

Магични квадрати и дуге шеме 

I Магични квадрати и дуге шеме чланови секције 

II 

Такмичења: Мислиша – припрема и анализа 

задатака 

чланови секције 

 

Такмичења: Мислиша – припрема и анализа 

задатака 

Такмичења: Мислиша – припрема и анализа 

задатака 

III 

Такмичења: Мислиша – припрема и анализа 

задатака 

чланови секције 

 

Такмичења: Мислиша – припрема и анализа 

задатака 

Нумерација 

Метода дужи 

Метода дужи 

IV 

Множење и дељење игре на рачунару чланови секције 

 Множење и дељење игре на рачунару 

Геометрија кроз игру – рачунар 

 

 

V 

Метода дужи- задаци чланови секције 

 Загонетне приче 

Логички задаци 

Загонетне приче 

VI 

Загонетне приче чланови секције 

 Логички задаци 

Математичке игре са интернета 

Наставник разредне наставе: Наташа Јаредић 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
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Рад драмске секције заснива се на принципу добровољности и заинтересованости 

ученика. 

Чланови драмске секције су сви заинтересовани ученици 2/1, 2/2 и 2/3.  

Драмска секција сва три одељења другог разреда окупља ученике који показују таленат за 

глуму, али и оне који воле импровизацију, имитацију, шале и сваки облик креативности. 

Циљ: Оспособљавање и мотивисање ученика за јавни наступ, усвајање знања и 

примена истог при кретању на сцени,вежбање правилног акцентовања и изговора речи, 

дикција, вежбање памћења текстова, развијање и унапређивање самопоуздања, 

еманципације и социјализације личности ученика, развијање емпатије, 

толеранције,хуманих ставова и сарадње, формирање позитивног става и одговорног односа 

према културном и уметничком наслеђу, развијање свести о повезаности уметности у 

очувању животне средине, природе и друштва, подстицање ученика да повезује и 

примењује стечена знања и умења у осталим наставним садржајима и свакодневном 

животу 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање ученика и превазилажење страха, 

стидљивости 

чланови секције 

 

Вежбање у простору и покрету  

Став-положај тела 

Покрет, мимика, гест 

X 

Имитација чланови секције 

 Рецитовање песама по избору 

Брзалице 

Бројалице 

XI 

Брзалице и бројалице по избору ученика чланови секције 

 Драматизација одређених текстова 

У гостима нам је.../ У гостима смо... 

Подела улога 

Проба 

XII 

Организација сцене (костими, реквизити) чланови секције 

 Припрема костима 

Генерална проба 

Извођење представе пред публиком (Нова година) 

I Читање прича по улогама чланови секције 

II 

Драматизација прочитаних прича чланови секције 

 Избор краћих драмских текстова за самостално 

извођење 

Вежбе ритма и тела 

III 

Казивање стихова познатих дечјих писаца чланови секције 

 Избор текстова  

Увежбавање садржаја 

Проба 

Наступ  

IV 
Читање басни чланови секције 

 Израда маски 
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Израда лутака за луткарску представу 

 

 

V 

Драматизација басне чланови секције 

 Такмичење имитатора 

Вежбање по улогама 

Понављање обрађених песама и драмских текстова 

VI 

Гледање позоришне представе чланови секције 

 Израда паноа драмске секције 

Анализа рада секције на крају школске године 

Наставник разредне наставе: Маја Динић 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

Рад ликовне секције заснива се на принципу добровољности и заинтересованости 

ученика. 

Чланови ликовне секције су сви заинтересовани ученици 2/1, 2/2 и 2/3.  

Кроз индивидуални рад и групне активности чланови ликовне секције пролазе кроз 

разне технике и разноврсне приступе ликовним темама и задацима. Употребом различитих 

материјала изражавају своју креативност, машту и игру које су саставни део ликовног 

израза. 

Циљ:Оспособљавање и мотивисање ученика у примени различитих поступака при 

ликовном стварању,развијање способности  критичког мишљења, моралних и естетских 

вредности код ученика,развијање индивидуалних стваралачких могућности али и тимског 

рада;у зависности од ученичких интересовања организовати посете музејима, галеријама, 

споменицима културе и сл.,сарадња са другим секцијама и школским 

Тимовима,унапређивање ликовне писмености и оспособљавање за визуелну и вербалну 

комуникацију, развијање и унапређивање самопоуздања, еманципације и социјализације 

личности ученика, развијање емпатије, толеранције, хуманих ставова и способности 

сарадње, формирање позитивног става и одговорног односа према културном и 

уметничком наслеђу, развијање свести о повезаности уметности у очувању животне 

средине, природе и друштва, подстицање ученика да повезује и примењује стечена знања и 

умења у осталим наставним садржајима и свакодневном животу.                                                                                                                                          

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Договор око начина рада и потребног материјала чланови секције 

 Играмо се линијама 
„Моја идеална соба“ – Цело-део, велико-мало 
Јесен – „Све је пошло наопачке“ 

X 

Дечја права - лепе поруке чланови секције 

 Здрава храна – воће и поврће  
Обликујем - вајам 

Стварамо ново од старог  

XI 

Међународни конкурс "Стрип – каиш 2021." чланови секције 

 38. ликовни конкурс „Железница очима детета 

2021“ 
Композиција линија, боја и облика 
Маштам − стварам 
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Играмо се бојама  

XII 

Наградни конкурс "Пиши Деда Мразу" чланови секције 

 Новогодишњи украси 
Новогодишњи украси и честитке   
Новогодишње честитке   

I „Свети Сава и манастири“ – узложба у холу школе чланови секције 

II 

Мотив зиме у ликовним радовима уметника чланови секције 

Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Мотив зиме у нашим ликовним радовима  

Ликовни радови поводом обележавања 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

под називом „Дан розе мајица“.  

III 

Честитке за 8.март чланови секције 

 Оригами - цвеће 
Оригами - цвеће 
Дан вода и шума 22.март - ликовни радови 
Израда маски за 1.априлски маскембал 

IV 

Ликовни конкурс – „Птице“ чланови секције 

 У сусрет Васкрсу 
Дан планете Земље 

 

 

V 

Моја омиљена животиња чланови секције 

 Лепо писање 
Лепо писање 
Шта ћу бити кад порастем - занимање 

VI 

Чувамо природу - еколошке поруке чланови секције 

 Лето – „Ево деци распуста'' 
Анализа активности током године 

Наставник разредне наставе: Сања Стајић 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
Циљ: Навикавање ученика за примену стечених знања, подстицање радозналости и 

самосталности, развијање опажања, логичког мишљења, упућивање ученика на 

систематичност, истрајност, уредност и тачност, развијање способности за процењивање, 

закључивање, анализу, синтезу, идентификацију и генерализацију, учешће на такмичењима 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање групе и упознавање са програмом рада чланови секције 

 Текстуални задаци са сабирањем 

Текстуални задаци са одузимањем 

Занимљиви изрази 

Занимљиви изрази 

X 

Све о нули и јединици чланови секције 

 Магични квадрати 

Задаци нумерације и пребројавања 
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Математичке приче и дешифровања 

XI 

Занимљива геометрија чланови секције 

 Припрема за школско такмичење 

Школско такмичење 

Римске цифре и игре палидрвцима 

XII 

Магични квадрати чланови секције 

 Општинско такмичење 

Општинско такмичење 

Права, полуправа, дуж 

I Решавање задатака методом дужи чланови секције 

II 

Из живота математичара чланови секције 

 Задаци оштроумности 

Математичке приче и логички задаци 

III 

Текстуални задаци са више операција чланови секције 

 Задаци за такмичење 

Мислиша 

Мислиша 

Једначине 

IV 

Проблеми пресипања и превожења чланови секције 

 Проблеми мерења масе и времена 

Круг и кружница 

 

 

V 

Правоугаоник, квадрат, троугао 

чланови секције 

 

Занимљива геометрија 

Математичке игре 

Танграм 

VI 

Разломци чланови секције 

 Математички квизови знања 

Дружење за крај 

Наставник разредне наставе: Горан Мутавџи 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ: Побудити интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција 

подстиче развијање ученичке маште, креативности и оригиналности. Оспособљава ученике 

за лепо и изражајно рецитовање, развија се љубав према књизи и самим тим проширује 

знање о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати са дикцијом, 

акцентом, интонацијом, темпом, откриће лепоту поезије и бити подстакнути на читање и 

самостални истраживачки рад. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање секција чланови секције 

 Чиниоци изражајног казивања 

Акценатске вежбе 

Вежбе интонације и вежбе интензитета (јачине) 

гласа 

Истраживање облика изражавања песме 
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X 

Паузе у рецитовању, понављање и рефрени чланови секције 

 Вежбе темпа, мимике и гестикулације 

Анализа песама обрађених на редовним часовима 

Увежбавање рецитовања обрађених песама 

XI 

Одабир најбоље изведених песама чланови секције 

 Увежбавање програма за наступ поводом Дана 

школе 

 Проба пред наступ поводом Дана школе 

Генерална проба пред наступ поводом Дана школе 

XII 

Припрема за школско такмичење рецитатора чланови секције 

 Избор и анализа садржаја и подела задатака за 

припрему програма поводом Нове године 

Увежбавање садржаја и програма за Нову годину 

Рецитовање песама за Нову годину 

I 
Увежбавање садржаја из програма поводом 

Савиндана 

чланови секције 

 

II 

Подсећање на елементе рецитовања чланови секције 

 Избор и анализа рецитала поводом Дана жена 

Избор и анализа садржаја поводом Дана жена 

III 

Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана жена чланови секције 

 Рецитовање песама поводом Дана жена 

Слушање снимка рецитала 

Сусрет са истакнутим песником 

Увежбавање одабраних народних умотворина 

IV 

Увежбавање одабраних народних умотворина чланови секције 

 Извођење народних умотворина 

Слушање снимка радио – драма 

 

 

V 

Гледање позоришне представе чланови секције 

 Одабир песама за анализу по избору чланова секције 

Анализа одабраних песама 

Рецитовање одабраних песама 

VI 

Такмичење у говорењу брзалица чланови секције 

 Анализа рада секције 

Размареање извештаја о раду секције 

Наставник разредне насатве: Гордана Бранковић 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ: Развијање креативности код ученика и оспособљавање ученика да се служе 

различитим средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања који су доступни 

њиховом узрасту. Развијање способности критичког мишљења, моралних и естетских 

вредности. Развијање свести о повезаности уметности у очувању животне средине, природе 

и друштва. Да буду оспособљени како за самостални, тако и за тимски рад. Развијање 

љубави према ликовном наслеђу. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
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IX 

Упознавање ученика са организацијом рада у 3. 

разреду 

чланови секције 

 

Упознавање ученика са ликовним техникама 

Упознавање ученика са ликовним техникама 

Представљамо школу ликовним путем 

Радови од јесењих плодова 

X 

Постављање паноа на тему -Јесен чланови секције 

 Зграфито ( птице , змајеви , геометриске шаре ) 

Сликарска техника гваш ( Мој град ) 

Сликање на претходно припремљеној подлози - 

тапас  ( Моји другари ) 

XI 

Сликарство: акварел , гваш чланови секције 

 Уређење школског простора - учионице 

Заштита средине , законитости у екологији - 

обликовање предмета од отпадне пластичне масе 

Израда радова за ликовне конкурсе 

XII 

Вајање чланови секције 

 Правимо украсе за јелку од пластелина и глине 

Новогодишњи призор - сликање темпером 

Уређујемо пано за Нову годину 

I Уређење паноа и школску славу Свети Сава чланови секције 

II 

Графика у две боје - нацрт за плакат чланови секције 

 Графика у више боја - нацрт за насловну страну 

књиге 

Уређење учионице 

III 

Колаж техника чланови секције 

 Колаж техника-слободна тема 

Колаж техника-Где ја стадох ти продужи 

Учешће на ликовном конкурсу 

Колаж отпадних папира 

IV 

Израда раноа на тему Пролеће чланови секције 

 Израда паноа на тему Пролеће 

Израда радова за ликовни конкурс 

 

 

V 

Израда цветова-разне технике чланови секције 

 Израда радова од папира и пластике-ЗОО врт 

Цртање кредом у боји 

Сликање прстима 

VI 

Рециклирање (робот, музички инструменти) чланови секције 

 Правимо изложбу свих наших радова 

Утисци о раду ликовне секције 

Наставник разредне наставе: Ката Чучковић 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ: Стварање услова за развој дечје креативности, проширивање њихових знања и 

интересовања, као и дружење, разонода и игра са вршњацима. Ученици који су у секцији 
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стичу право да се такмиче на школском, општинском, градском и републичком такмичењу 

у шаху. Шаховска секција је намењена за све заинтересоване ученике продуженог боравка. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање секције и договор о раду чланови секције 

 Шаховска бајка 
Табла и фигуре 
Топ 

X 

Ловац чланови секције 

 Дама 
Пешак 
Скакач 

XI 

Краљ чланови секције 

 Рокада 
Услови за рокаду 
Вредност фигура и њихова размена 

XII 

Припрема за твој први шаховски тест чланови секције 

 Школско такмичење у шаху 
Записивање шаховске партије 
Откривање и двоструки шах 

I Шаховски лавиринт чланови секције 

II 

Нерешено чланови секције 

 Пат 
Припрема за твој други шаховски тест 
Општинско такмичење у шаху 

III 

Матирање са два топа чланови секције 

 Лавиринт са матирањем 
Припрема за твој трећи шаховски тест 
Градско такмичење у шаху 

IV 

Краљ и пешак против краља чланови секције 

 Шах мат 
Шаховски фолмурали 
Савет за почетак партије 

V 
Припрема за твој четврти шаховски тест чланови секције 

 Републичко такмичење у шаху 

VI 

Матирање дамом и краљем чланови секције 

 Минијатуре 
Шаховста решења 
Дружење за крај 

Наставник разредне наставе у продуженом боравку: Марјан Антић 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ секције је да ученике ослободи стида, да науче основно кретање на сцени, 

вежбају говор и дикцију и раде друге вежбе које ученику служе како би боље, брже и 

лакше савладао улоге које ће му бити поверене. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Упознавање ученика и превазилажење стидљивости и 

нелагодности 

чланови секције 

 

Вежбе у простору и покрету (физичко кретање и 

сналажење у простору) 

Став-положај тела 

Покрет, мимика, гест (гужва у превозу)  

X 

Покрет, мимика, гест (замишљена ситуација) чланови секције 

 Имитација (позната личност, животиња)  

Рецитовање песама по избору 

Брзалице 

Бројалице 

XI 

Драматизација одређеног текста чланови секције 

 Подела улога 

Проба 

Организација сцене (костими, реквизити) 

XII 

Припрема костима чланови секције 

 Проба са костимима 

Генерална проба 

Извођење представе пред публиком (Нова година) 

I 

Читање приче „Мудри дедица” чланови секције 

 Драматизација приче (идеје, предлози) 

Избор кратких драмских текстова за самостално 

припремање (Свети Сава) 

Читање текстова о Светом Сави 

II 

Читање бајки по избору чланови секције 

 Вежбе ритма и темпа  

Казивање стихова познатих дечијих писаца 

III 

Избор текстова за приредбу ,,Мамама у част"  чланови секције 

 Увежбавање садржаја за приредбу 

Проба 

Приредба 

IV 

Читање басне ,,Лисица и рода" чланови секције 

 Израда маски 

Луткарска представа  

Драматизација басне 

 

 

V 

Такмичење имитатора чланови секције 

 Вежбање по улогама („Тужибаба" ,,Зна он унапред") 

Понављање обрађених песама и драмских текстова  

Писање дијалога или краћих сценских дела 

VI 

Гледање позоришне представе чланови секције 

 Избор најлепших фотографија са приредби или онога 

што је деци било најзанимљивије (имитација, 

пантомима..), израда паноа драмске секције  

Анализа рада секције на крају школске године 

Наставник разредне наставе: Снежана Соковић 
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СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ: Развијање интересовања и љубави ученика према различитим врстама 

спортова, задовољавање потреба ученика за кретањем, развијање моторичких способности, 

стицање и развијање одговорности према сопственом здрављу, као и формирање навика 

правилног вежбања  у свакодневном животу. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Елементарне игре из раније узрасне фазе чланови секције 

 У здравом телу, здрав дух 
Појам, врсте ходања и трчање 
Ходање и трчање уз правилно држање тела 
Дечја игра Иде маца око тебе 

X 

Ходање и трчање у колони по један чланови секције 

 Елементарне игре са поскакивањем 
Једноножни и суножни поскоци 
Моје тело 
Елементарне игре са трчањем и другим облицима 

кретања 

XI 

Здрава исхрана чланови секције 

 Мали фудбал 
Брзо трчање из различитих почетних позиција 
Скакање у даљ из места 
Стони тенис 

XII 

Елементарне игре у кругу чланови секције 

 Бацање различитих предмета у даљину из места 
Развијање издржљивости наизменичним 

смењивањем ходања и трчања 
Прескакање низа препрека 
Бацање лопте у вис и хватање на различите начине 

I 

Брзо трчање из различитих почетних позиција чланови секције 

 Игре на снегу 
Здравље 
Игре на снегу 
Бацање различитих предмета у даљину из места 

II 

Стони тенис у паровима чланови секције 

 Прескакање низа препрека 
Бацање лопте у вис и хватање на различите начине 
Скок у даљ из залета 
Трчање са допунским задацима 

III 

Стони фудбал чланови секције 

 Између две ватре 
Вежбање са чуњевима 
Штафетне игре 
Бацање и хватање лопте с одбијањем од тла 
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IV 

Елементарне игре са лоптом чланови секције 

 Елементарне игре хваталице 
Плес и ритмика 
Игре уз музику 
Народне игре 

 

 
V 

Дизање и ношење лопте на различите начине чланови секције 

 Полигон: савладавање низа препрека 
Прескакање вијаче 
Штафетне игре 
Игре обручима 

VI 

Елементарне игре (Јурке, Жмурке, Ланац) чланови секције 

 Полигон спретности 
Полигон: савладавање низа препрека 
Елементарне игре по избору ученика 
Елементарне игре по избору ученика 
Наставник разредне наставе у продуженом боравку: Јована Вучељић 

 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ: Развијање концентрације код ученика, развијање способности за јавне 

наступе, стицање способности лепог, течног изражавања, стицање искуства и навика за 

колективни рад, као и развијање опажања, размишљања и креативности код ученика. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање секције (аудиција) чланови секције 

 Доношење плана рада за текућу школску годину: 

избор комада за реализацију 

Проучавање текста (утврђивање теме и идејне 

основе; сукоби у драмској радњи, ликови у делу - 

изглед, поступци, карактерне особине) 

X - XI 
Пробе драмског текста (читање, увежбавање, 

сценски покрет) 

чланови секције 

XII Приказ драмског текста / извођење представе чланови секције 

I 

Рад на новом тексту, повезивање различитих медија 

(Утврђивање појединачних задатака по групама - 

режија, сценографија, костим, музика; израда 

декора, плаката) 

чланови секције 

 

Повезивање наставе српског језика и књижевности 

кроз драматизацију 

Приказ драмског комада 

II - III 

Пробе драмског текста (читање, увежбавање, 

сценски покрет, дикција, израда реквизита) 

чланови секције 

 

Читајуће пробе 
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IV 

Распоредна проба: груписање лица и ствари на 

сцени 

чланови секције 

 

Учешће на смотри драмских секција, одлазак у 

позориште и разговор о одгледаној позоришној 

представи 

V-VI 

Дикција, брзалице, вежбе правилног изговора речи чланови секције 

 Беседништво, имитација 

Разматрање извештаја о раду секције 

Наставник српског језика и књижевности: Јелена Трошић 

 
НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ постојања ове секције јесте да се ученици оспособљавају да самостално 

прикупљају информације, фотографије и неопходне податке на основу којх ће потом, исто 

тако самостално, писати различите врсте новинарских текстова и уређивати сталне и 

повремене рубрике. Ученици се усмеравају како да процењују и бирају активности које ће 

у школи пратити и о којима ће писати. 
Планирано је 36 часова секције у школској 2021/2022. години. Уређивачка 

концепција листа базирана је на промовисању образовних и васпитних циљева, учења, 

знања и вештина неопходних у трећем миленијуму, потом успеха, талената, рада и 

другарства, тако да чланови редакције, пре конкретних задатака, сазнају о томе шта се 

сматра модерном и савременом наставом и који су критеријуми вредновања квалитета рада 

једне образовно-васпитне установе као што је школа. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX – XII 

Формирање секције од заинтересованих и ученика 

свих разреда надарених за писање. 

чланови секције 

 

Анализирање претходних бројева школског 

часописа. 

Предлог рубрика и одабир тема које ће бити 

заступљене у наредном броју школских новина 

(текст о награђиваним ученицима у претходној 

школској години; интервјуи; посета Сајму књига; 

примери добре праксе – угледни/огледни часови; 

пројекти; рад у боравку; рад стручне службе са 

ученицима; сарадња са родитељима; хуманитарне 

акције; занимљиви текстови на слободне теме како 

ученика, тако и наставника-сарадника...) 

Анкете за избор тема. 

Предлози за одабир илустрација које прате текстове. 

Формирање група, парова и расподела задужења. 

Избор насловне стране. 

Лектура и коректура часописа. 
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I – VI 

Анализирање претходних бројева школског 

часописа. 

чланови секције 

 

Предлог рубрика и одабир тема које ће бити 

заступљене у наредном броју школских новина 

(обележавање Дана школе, Нове године, Савиндана; 

интервјуи; фотографије матуранат; текстови о 

будућем ђаку и спортисти генерације; такмичења; 

екскурзије; примери добре праксе – 

угледни/огледни часови; пројекти; сарадња са 

родитељима; хуманитарне акције; спортски таленти; 

занимљиви текстови на слободне теме како ученика, 

тако и наставника-сарадника...). 

Анкете за избор тема. 

Предлози за одабир илустрација које прате текстове. 

Формирање група, парова и расподела задужења. 

Избор насловне стране. 

Лектура и коректура часописа. 
Наставник српског језика и књижевности: Снежана Милић 

 

 

ENGLISH 4U - СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

  Циљ секције је да ученицима пружи могућност самосталног истраживања, 

откривања и сазнавања посебности енглеског језика и културе народа и земаља у којима се 

учи кроз израду различитих врста пројеката и задатака путем индивидуалног рада, 

међусобне сарадње и сарадње са наставницима. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX Обележавање Дана језика чланови секције 

током године 

Вођење дебате по формату Карла Попера у оквиру 

међународног пројекта CRIMSON through Debate to 

become global Citizens 

чланови секције и 

ученици шестог, седмог и 

осмог разреда 

 Наставак пројекта Skype with Serbia! кроз учешће у 

глобалном догађају Скајпатону кроз светско 

такмичење у знању поп културе користећи квиз 

Кахут или кроз сусрете путем Скајпа са другим 

школама из света 

Наставник енглеског језика: Биљана Вишњић 

 

СЕКЦИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

  Циљ: Упознавање ученика са језиком, историјом, традицијом и културом Русије 

кроз индивидуални рад и рад у групи. Подстиче се изражавање ученика на руском јзику 

као и развијање талента рецитовања, глуме, певања и цртања.  
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План и програм рада 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање руске секције за школску 2021/2022. 

годину 

чланови секције 

 

Договор о начину рада 
Припрема за Дан језика 
Европски дан језика 26.09.2021. 

X 

Дечија недеља (Мультики по выбору) чланови секције 

 Читамо стихове Сергеја Јесењина 

Читамо и цртамо инспирисани Јесењиновим 

стиховима 

XI 

Руска бајка Жар птица и Царевић Иван чланови секције 

 Читамо на руском бајку о Жар птици 

Цртамо Жар птицу 

Израда жар птице од вуне 

XII 

Упознавање са традицијом руске чајанке чланови секције 

Читамо стихове Александра Пушкина 

Цртамо инспирисани Пушкиновим стиховима 

Упознавање ученика са темама конкурса ЛИК 

РОССИИ 

I Израда цртежа за конкурс ЛИК РОССИИ чланови секције 

II 

Одабир рецитатора за ЛИК РОССИИ чланови секције 

 Учимо песмице за конкурс ЛИК РОССИИ 

Упознавање са предстојећим руским празникомм 

“Масленица” 

Обележавање “Масленице” пригодном 

манифестацијом 

III 

Упознајемо руске градове чланови секције 

 Презентације о руским градовима 

Формирање екипа за квиз знања о руским 

градовима 

Реализација квиза 

IV 

Руски филмови чланови секције 

 Посета РЦНК поводом изложбе цртежа и видео 

приказа учесника конкурса ЛИК РОССИИ 

V 

Обележавање Дана словенске писмености 

24.05. 

чланови секције 

 

Учимо стихове Александра Пушкина 

VI Обележавање Дана руског језика, 6. јун 

Наставник руског језика: Тања Тадић 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ: Повећање интересовања за изучавање математике, развој правилног мишљења 

и мотивисање ученика да математику уче са задовољством. Сви ученици који желе могу 
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бити њени чланови без обзира на успех из овог предмета. Основни задатак секције је да 

математику представи на различите начине. Облици рада: 1) занимљива предавања; 2) 

решавање проблема из различитих сфера живота; 3) друштвене игре; 4) математички 

квизови; 5) изложбе; 6) припреме за такмичења као што су ,,Мислиша“ и ,,Кенгур без 

граница“. Ученици сами одлучују и заједно са наставником одређују које ће садржаје 

обрађивати и којом методом. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Математика у Египту чланови секције 

 Математика у Кини 

Математика у арапском свету 

Бројеви кроз историју 

X 

Квадратни и други Питагорини бројеви чланови секције 
 Питагора и његова теорема 

Архимедова спирала и златни пресек 

XI 

Математика и уметност чланови секције 
 Математика и архитектура 

Фрактали 

XII 
Фрактали чланови секције 

 Парадокси и оптичке варке 

I Парадокси и оптичке варке чланови секције 

II 

Степен броја два и шах, папир и преци чланови секције 
 Архимед 

Гаус, Ојлер 

Жене у математици 

III 

Наши истакнути математичари – Милутин 

Миланковић, Милева Марић Ајнштајн, Михајло 

Петровић Алас и др. 

чланови секције 
 

Поплочавање равни 

IV 
Поплочавање равни чланови секције 

 Мебијусова трака 

V „Мај месец математике“  чланови секције 

VI Танграм чланови секције 

Наставник математике: Бојана Божић 

 

ФОРУМ ТЕАТАР 

 

  Циљ: Подстаћи развој специфичног модела школског Форум позоришта уз пуно 

коришћење могућности које овај иновативни, креативни и партиципаторни облик носи у 

себи као позориште социјалне акције, повећати пажњу окружења на актуелна и конкретна 

питања насиља која су од важности за децу у школи,укључити позоришне уметнике и 

младе вршњачке едукаторе у размену искустава кроз импулс представе,развијати свест о 

промени и потреби реаговања на насиље. 
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План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Презентација секције чланови секције 

 Избор нових чланова и формирање групе 

Вежбе и игре за Форум позориште 

X 

Размена прича и избор приче чланови секције 
 Рад на ликовима и постављање сцене 

Дефинисање проблема, улазак у ликове, 

интервенција 

Џокер у Форум театру 

Форум представа на основу сценарија за одређену 

циљну групу - форумовање 

XI 

Сарадња са другом школом у којој се раде Форум 

представе 

чланови секције 
 

Технике Форум позоришта 

Избор приче (рад са ученицима млађих разреда) 

Рад на ликовима и постављање сцене 

XII 

Дефинисање проблема, улазак у ликове, 

интервенција 

чланови секције 
 

Развој приче и карактера ликова 

Форум представа – (за одређену циљну групу) - 

форумовање 

Осетљиве теме – посебно актуелно... 

Анализа осмишљених Форум представа 

I 
Анализа рада Форум театра у првом полугодишту чланови секције 

 Страхови и снови 

II 

Вежбе и игре за Форум позориште чланови секције 
 Осетљиве теме у школи 

Развијање теме 

III 

Рад на ликовима – писање биографије чланови секције 
 Дефинисање проблема, упознавање карактера 

ликова 

Разговор на тему и интервенција 

Форум представа – (за одређену циљну групу) - 

форумовање 

Не постоји увек само једно решење 

IV 

Улога неутралних ликова чланови секције 
 Имамо госта на часу 

Сакупљање проблема – ученици у локалној 

заједници 

 

 

V 

Развијање теме чланови секције 
 Рад на ликовима и постављање сцене 

Дефинисање проблема, упознавање карактера 

ликова 

VI 

Разговор на тему и интервенција чланови секције 
 Форум представа (за одређену циљну групу) - 

форумовање 

Бирамо представу која је оставила најјачи утисак 
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Наставник историје: Добрила Кузмановић 

 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ:Проширивање/продубљивање географских знања усвојених на редовним 

часовима, развијање интересовања код ученика за географију као савремену и науку од 

значаја, и као наставни предмет, оспособљавање ученика за самостално коришћење 

географске литературе (интернет, штампани извори информација, научно-културне 

установе од значаја), развијање интересовања за истраживачки и тимски рад, развијање 

информатичке и дигиталне компетенције код ученика, развијање креативности и опште 

културе ученика, као и  критичког мишљења и позитивног погледа на свет, разумевање 

динамике економских и друштвених активности и промена у свету, развијање способности 

за активно упознавање природног и културног окружења, развијање и продубљивање 

еколошке свести и правилног/одговорног односа према планети, природном окружењу и 

културном наслеђу. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање Географске секције за школску 

2021/2022 годину-упознавање са циљем и задацима 

рада 

наставник географије  

чланови секције 

 

Заједничка разрада идеја и предлога за рад у 

секцији 

Подела задужења за рад-избор тема и временска 

динамика представљања радова ученика 

X 

Јован Цвијић-утемељивач научне географије у 

Србији 

чланови секције 
 

Посета Меморијалном музеју Јована Цвијића у 

Београду  

Шта смо научили о Јовану Цвијићу-евалуација 

посете 

Земља и Сунчев систем 

Одрживи развој и брига за будућност наше планете 

XI 

Вулкани и вулканизам чланови секције 
 Корисни и значајни едукативни сајтови за 

изучавање географских садржаја 

Истраживање и представљање географских 

садржаја из штампаних извора информација 

(научни часописи, енциклопедије) 

Сеизмизам и последице земљотреса 

XII 

Припреме за обележавање Дана школе чланови секције 
 Дан школе-тематски дан 

Демографски приказ Кине и Индије 

Облици рељефа на нашој планети 

Евалуација рада у првом полугодишту 

I Мртво море као хидролошки феномен на планети чланови секције 
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Трагови цивилизације-најстарија насеља на 

планети 

 

II 

Важне међународне организације у свету чланови секције 
 Климатске промене и глобално загревање-узроци и 

последице 

Обележавање Светског дана очувања енергије 

(14.02.) 

III 

Подела задужења и припреме за обележавање 

Светског дана вода и Светског дана шума 

чланови секције 
 

Обележавање Светског дана шума (21.03.) 

Обележавање Светског дана вода (22.03.) 

Посета Заводу за заштиту природе Србије 

Евалуација посете Заводу за заштиту природе 

IV 

Припрема за обележавање Дана планете-подела 

задужења  

чланови секције 
 

Израда радова (панои, ППТ презентације, квиз) за 

Дан планете 

Обележавање Дана планете (22.04.) 

 

 

V 

Посета Ботаничкој башти у нашем граду чланови секције 
 Шта смо научили у Ботаничкој башти-евалуација 

посете 

Дан акције за климу-интернационални дан климе 

VI 

Обележавање Светског дана животне средине 

(05.06.)  

чланови секције 
 

Обележавање Светског дана океана (08.06.) 

Евалуација рада Географске секције 

Наставница географије: Биљана Смарс 

 

 

 

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

 

Циљ: Унапређивање физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

 Контрола лопте чланови секције 

 Држање лопте 

Хватање прецизно бачених лопти   

Хватање непрецизних лопти 

Додавање кратким замахом 

X 

Додавање кратким замахом чланови секције 

 Додавање  дугим замахом 

Додавање дугим замахом 

Увежбавање елеменатас технике кроз полигон 

XI Вођење лопте у месту чланови секције 
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Вођење лопте у месту  

Вођење лопте у кретању 

Вођење лопте у кретању 

XII 

Извођење почетног ударца,аута и седмерца чланови секције 

 Игра и правила 

Игра и правила 

Слободно бацање и како се изводи 

Бочни шут, “шасе шут” 

I Бочни шут “шасе шут” чланови секције 

II 

Чеони шут чланови секције 

 Чеони шут  

Скок шут 

III 

Скок шут чланови секције 

 Чеони залет 

Чеони  Залет 

Једнострука финта 

Једнострука финта 

IV 

Поставка играча у одбрани чланови секције 

 Поставка играча у одбрани 

Поставка играча у нападу 

 

 

V 

Поставка играча у нападу чланови секције 

 Игра и правила 

Игра и правила 

Елементарне игре са елементима рукомета 

VI 
Елементарне игре са елементима рукомета чланови секције 

 Провера пређених елемената технике рукомета 

Наставник физичког и здравственог васпитања: Маја Милошевић 

 

 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

 

  Циљ: Развијање психички  и физички здраве личности, одговорне према сопственом 

здрављу, стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живота, подстицање 

знања о себи, свом телу и својим способностима, мотивисање и оспособљавање ученика да 

буду активни учесници у очувању свог здравља, упознавање са основним елементима 

здравог начина живота и кроз свакодневне активности вежбати здрав начин живота, 

задовољавање основних потреба ученика за покретом и игром, развој и подстицање 

моторичких способности, развијање координације, флексибилности, гипкости, равнотеже, 

прецизности, снаге, брзине, издржљивости и експлозивности, стицање моторичких умења у 

свим природним облицима кретања, усвајање и прихватање позитивних и сузбијање 

негативних облика понашања значајних за очување здравља деце, стварање навика за 

правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика. 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX Кошаркашки став чланови секције 



 

 

159 

 

Хватање лопте  
Вођење лопте 
Игра без лопте 

X 

Додавање лопте са једном и две руке чланови секције 
 Додавање лопте из места, кретања и скока 

Пивотирање 
Дриблинг обема рукама 
Бацање на кош са две и једном руком 

XI 

Бацање на кош из места, кретања и скока чланови секције 
 Бацања на кош одбијањем од табле и директно 

Бацање на кош са стране 
Бацање на кош са централне позиције 

XII 

Бацање “хорог” десном и левом руком чланови секције 
 Кошаркашки двокорак 

Кошаркашки двокорак 
Скок у одбрани 

I 
Скок у нападу чланови секције 

 Одузимање и пресецање лопте 

II 

Скок шут једном руком чланови секције 
 Скок шут једном руком 

Игра у одбрани 
Игра у нападу 

III 

Слободна бацања чланови секције 
Слободна бацања 
Финтирање лоптом 
Финтирање лоптом 

IV 

Заустављање дијагонално и паралелно чланови секције 
 Заустављање дијагонално и паралелно 

Индивидуална одбрана човек на човека 
 

 

V 

Индивидуална одбрана човек на човека чланови секције 
 Блокада и откривање 

Контранапад 
Контранапад 

VI 
Игра уз примену правила, суђење чланови секције 

 Игра уз примену правила, суђење 
 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Окупљање ученика, формирање две екипе чланови секције 
 Основни ставови у месту и кретању 

Основни ставови у месту и кретању 
Одбијање лопте прстима и чекићем 

X 

Одбијање лопте прстима и чекићем чланови секције 
 Доњи (школски) сервис 

Доњи (школски) сервис, игра, правила 
Горњи тенис – лелујави сервис 
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Горњи тенис – лелујави сервис , игра, правила 

XI 

Дизање лопте чланови секције 
 Дизање лопте 

Дизање лопте 
Смечирање лопте 

XII 

Смечирање лопте чланови секције 
 Смечирање лопте 

Блокирање лопте 
Блокирање лопте 

I 

Блокирање лопте, игра и увежбавање пређених 

елемената 

чланови секције 
 

Одбрана и напад кроз игру 

II 

Одбрана и напад кроз игру чланови секције 
 Одбрана и напад кроз игру, уз примену правила 

Техничко тактички задаци 
Техничко тактички задаци 

III 

Композиција тима 4:2 чланови секције 
 Композиција тима 4:2 

Композиција тима 5:1 
Композиција тима 5:1 

IV 

Игра мешовитих екипа (м + ж) чланови секције 
 Игра мешовитих екипа (м + ж) 

Игра мешовитих екипа (м + ж) 
 

 

V 

Такмичење екипа за назив ‘’најбољи дизач’’ чланови секције 
 Такмичење екипа за назив ‘’најбољи примач’’ 

Такмичење екипа за назив ‘’најбољи сервер’’ 
Такмичење екипа за назив ‘’најбољи блокер’’ 

VI 
Такмичење екипа за назив ‘’најбољи коректор’’ чланови секције 

 Слободно надигравање 
Наставник физичког и здравственог васпитања: Стефан СтанаојевићМЛАДИ 

ИНФОРМАТИЧАРИ 

 

  Циљ: Боље упознавање са поступцима коришћења рачунара, како хардвера тако и 

софтвера, коришћење интернета у сврху решавања проблема и развијања креативних идеја 

код полазника секције, развијање креативног алгоритамског начина размишљања 

програмирањем игара и апликација у програмској језику Јава, припрема полазника секције 

за предстојећа такмичења из информатике и припрема полазника секције за предстојеће 

такмичење „Дабар“. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање и организација рада секције чланови секције 

 Увод у функционисање рачунара 
Инсталирање потребних програма за потребе 

програмског језика Јава 
Увод у терминологију програмског језика Јава 

X Припрема за такмичење Дабар чланови секције 
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Припрема за такмичење Дабар  
Вежбање за такмичење Дабар 
Вежбање програмирања у Јави 

XI 

Припрема за такмичење Програмирање чланови секције 
 Припрема за такмичење Програмирање 

Припрема за такмичење Програмирање 
Анализа остварених резултата са 

такмичења:“Дабар“. 
Вежбање програмирања у Јави 

XII 

Припрема за такмичење Програмирање чланови секције 
 Припрема за такмичење Програмирање 

Припрема за такмичење Програмирање 
Вежбање програмирања у Јави 

I Припрема за такмичење Програмирање чланови секције 

II 

Припрема за такмичење Програмирање чланови секције 
 Припрема за такмичење Програмирање 

Припрема за такмичење Програмирање 
Анализа остварених резултата са такмичења 

III 

Вежбање програмирања у Јави чланови секције 
чланови секције Вежбање програмирања у Јави 

Вежбање програмирања у Јави 
Провера знања програмирања у Јави 

IV 

Израда програма у Јави чланови секције 
 Израда програма у Јави 

Провера знања програмирања у Јави 
 

 
V 

Израда програма у Јави чланови секције 
 Израда програма у Јави 

Израда програма у Јави 
Провера знања програмирања у Јави 

VI 

Израда програма у Јави чланови секције 
 Израда програма у Јави 

Анализа стеченог знања 
Наставник информатике: Огњен Томић 

 

АВИО-МОДЕЛАРСТВО 

 

 Циљ: Упознавање ученика са техничко – технолошким развијеним окружењем, 

развијање техничког мишљење, техничке вештине и културе рада.   

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 
Развој ваздухопловства чланови секције 

 Упознавање са ваздухопловним моделарством 

X 
Врсте ваздухоплова и авио-модела чланови секције 

Упознавање са плановима 
XI Израда собних модела чланови секције 
XII Израда такмичарских модела чланови секције 
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I 
Израда такмичарских модела чланови секције 

 Припрема за такмињење 
II Припрема за такмињење чланови секције 

III 
Припрема за такмињење чланови секције 

 Такмињење 

IV 

Сумирање резултата такмичења чланови секције 
 Припрема за даље нивое такмичења 

Такмичење 
 

V 

Сумирање резултата такмичења чланови секције 
 Дотеривање такмичарских модела 

Изложба и демонстрација такмичарских модела 
VI Сумирање резултата рада секције чланови секције 

Наставник технике и технологије: Јелена Беседић 

 

 

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО 

 

  Циљ: Упознавање ученика са ракетном технологијом и физичким законима лета. 

Развијање психомоторних способности, вештине, радне навике, решавају проблеме и 

истрају у раду. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Пријем нових чланова,заједнички састанак старих 

инових чланова секције,договор о раду. Упознавање 

ученика са програмом рада секције. 

чланови секције 

 

Ракетна техника: историјат 
Развој и значај умирнодопским условима. 
Опште о моделима ракете 

X 

Модел ракете ,,ЈУНИОР˝: тело, глава, падобран, 

стабилизатори и мотор. 

чланови секције 

 Силе које делују на модел у лету. 
Аеродинамичне силе. 
Аеродинамичне силе. 

XI 

Примена алата у моделарству. чланови секције 

 Мере заштите на раду. 
Материјали за израду модела. 
Упутства за практичан рад 

XII 

Израда техничке документације модела. чланови секције 

 Израда модела. 
Израда модела. 
Израда модела. 

I Израда модела. чланови секције 

II 

Припрема модела ракете за лет: савијање и 

талковање трака, стављање ракетног мотора за 

пробни лет. 

чланови секције 

 

Лансирна рампа. 
Нацрт лансирне рампе. 
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III 

Израда лансирне рампе. чланови секције 

 Уређај за електрично паљење. 
Лансирање ракете. 
Анализа лета испаљених модела ракета: угла 

испаљивања, лета и угла пада – оштећења на телу и 

стабилизаторима. 

IV 

Поправке на оштећенимделовима модела 

ракетанакон пробног испаљивња иприпрема модела 

затакмичарско испаљивање. 

чланови секције 

 

Припрема за такмичење. 
Припрема за такмичење. 

 

 
V 

Поправке на оштећенимделовима модела ракета 

иприпрема модела затакмичарско испаљивање. 

чланови секције 

 

Припрема за такмичење. 
Припрема за такмичење. 
Анализа лета испаљених модела ракета: угла 

испаљивања, лета и угла пада – оштећења на телу и 

стабилизаторима. 

VI 

Анализа лета испаљених модела ракета: угла 

испаљивања, лета и угла пада – оштећења на телу и 

стабилизаторима. 

чланови секције 

 

Анализа рада секције и сумирање постигнутих 

резултата. 
 

БРОДО-МОДЕЛАРСТВО 

 

  Циљ: Упознавање ученика са принципима бродоградње и физичким законима. 

Развијање психомоторних способности, вештине, радне навике, решавају проблеме и 

истрају у раду. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Пријем нових чланова, заједнички састанак старих и 

нових чланова секције, договор о раду. Упознавање 

ученика са програмом рада секције. 

чланови секције 

 

Историјски развој поморства и бродоградње. 
Бродоградња као привредна грана у речном и 

поморском саобраћају. 
Прикладни материјали за израду модела. 

X 

Основни алат и прибор. чланови секције 

 Мере заштите на раду. 
Припрема материјала за градњу модела. 
Моделарска лепила: врсте и начин употребе. 

XI 

Израда модела од дрвета. чланови секције 

 Боје и лакови за бродо моделаре. 
Израда техничке документације модела. 
Израда техничке документације модела. 
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XII 

Израда модела. чланови секције 

 Израда модела. 
Израда модела. 
Израда модела. 

I Израда модела. чланови секције 

II 

Израда модела. чланови секције 

 Стартовање модела 
Припрема за такмичење 

III 

Припрема за такмичење. Поправке на 

оштећенимделовима модела иприпрема модела 

затакмичење. 

чланови секције 

Припрема за такмичење. Поправке на 

оштећенимделовима модела иприпрема модела 

затакмичење. 
Припрема за такмичење. Поправке на 

оштећенимделовима модела иприпрема модела 

затакмичење. 
Анализа кретања модела. 

IV 
Припрема за такмичење. чланови секције 

 Припрема за такмичење. 

 

 
V 

Припрема за такмичење. Поправке на 

оштећенимделовима модела иприпрема модела 

затакмичарско испаљивање. 

чланови секције 

 

Анализа кретања модела. 
Припрема за такмичење. 
Анализа кретања модела. 

VI 

Анализа кретања модела. чланови секције 

 Анализа рада секције и сумирање постигнутих 

резултата. 
Наставник технике и технологије: Душан Зарић 

 

МЛАДИ ПРАВОСЛАВЦИ 

 

  Циљ: Оспособљавање ученика за литургијски живот. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX Одласци на Литургије чланови секције 

X Посета Историјском музеју чланови секције 

XI Учествовање на конкурсу Светосавског звонца чланови секције 

XII Посета манастиру Раковица чланови секције 

I Цртање и припрема паноа  за учионицу чланови секције 

II Припрема за празник Светог Саве чланови секције 

III Посета Галерији Фресака чланови секције 

IV Посета Храму Светог Саве чланови секције 

V Фарбање васкршњих јаја чланови секције 

VI Поклоничка путовања чланови секције 

Наставник верске наставе: Лела Мирковић 
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4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

4.1. Ученички парламент 

 

Формира се од два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. 

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови 

парламента бирају: председника и представнике ученика који учествују у раду проширеног 

сазива Школског одбора и школских тимова. Ученички парламент оснива се ради: давања 

мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору 

о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, 

Школском развојном плану, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 

слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 

организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја 

за њихово образовање, разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или 

стручног сарадника и атмосфере у школи, обавештавање ученика о питањима од посебног 

значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента, активног учешћа у 

процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и предлагања чланова 

стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Конституисање Ученичког парламента Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Упознавање чланова са надлежностима и Пословником о 

раду Ученичког парламента. 

Упознавање са правилима понашања и са мерама безбедности 

у школи 

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/21. 

годину 

Разматрање Извештаја о раду Тима за школско развојно 

планирање 

Упознавање са Годишњим и Развојним планом рада школе 

Избор председника, заменика и записничара 

Избор представника за присуство седницама проширеног 

састава Школског одбора, избор представника у тимовима 

школе  

Текућа питања 

X 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Укључивање у акције и пројекте који се реализују на нивоу 

школе 

Предлози за унапређивање образовно-васпитног рада у 

школи 

Предности и недостаци рада под новонасталим околностима , 

учење које се одвија пола у школи а пола онлајн ( уколико се 

настава буде на тај начин организовала попрепоруци Кризног 

штаба) 
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Предлози за уређење школског простора 

Договор око организације активности за Дана толеранције. 

Текућа питања 

XI - XII 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог 

периода. 

Разговор о оцењивању. 

Анализа учешћа ученика у секцијама, допунској и додатној 

настави – проблеми са којима се сусрећу и предлози мера. 

Разматрање активности одрађених за  Дан толеранције 

Разматрање активности везаних за Новогодишњи базар 

Текућа питања 

I - II 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента. 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента  
Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта. 
Унапређење комуникације и атмосфере унутар школе. 
Текућа питања. 

II - III 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Разматрање проблема неоправданог изостајања ученика. 
Текућа питања. 

IV-V 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода. 
Пробни завршни испит – резлтати и импликације за завршни 

испит. 
Ученик генерације – критеријуми. 
Текућа питања. 

VI 

Усвајање записника са предходне седнице Ученичког 

парламента 

Координатор и 

чланови 

Ученичког 

парламента 
Евалуација рада Парламента у школској 2021/2022. год. и 

предлози за унапређивање рада у школској 2022/2023.год. 
Координатор: Адријана Јовић 

 

4.2. Вршњачки тим 

 

У ОШ „Франце Прешерн“ у оквиру пројекта „Школа без насиља“ функционише и 

Вршњачки тим. Вршњачки тим чине ученици од 5. до 8. разреда (по 2-3 представника из 

сваког одељења). Ученике бира одељењска заједница и одељењски старешина на основу 

критеријума које ученик треба да поседује (осетљивост на потребе других, спремност да 

помогну другоме, спремност на сарадњу и тимски рад, толерантност, креативност, 

комуникативност, успешност у решавању конфликтних ситуација, умешност, искреност, 

примерно владање, отвореност за дискусију, предлоге, сугестије, способност у изражавању 

мишљења које се уважава). 
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Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају 

разлоге који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних 

ситуација; расту и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући 

међусобне разлике. Све активности Тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од 

насиља и промоцији ненасилне комуникације. 

Добробит за ученике: постају активни у процесу решавања проблема; задовољавају се 

потребе свих страна - не „ти и ја у проблему“, већ „ти и ја против проблема“; усвајају 

конструктивне моделе понашања; трансфер знања и вештина; преузимају већу одговорност 

за решавање проблема који постоје међу њима; схватају да интервенције одраслих нису 

увек неопходне и тиме помажу сопственом развоју и самопоштовању. 

Добробит за наставнике: учење нових начина решавања конфликта; међусобно поштовање 

и уважавање; смањује се тензија између одраслих и деце; мање времена проводе водећи 

рачуна о дисциплини у школи; добијају партнере - ученике у одлучивању; стварају се бољи 

услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију 

школе. 

Добробит за школу: сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за 

дешавање у њој; мења се општа атмосфера и односи који у школи владају; вршњачки тим 

помаже и доприноси да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала 

ученика; развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања 

проблема у школи. 

У оквиру Вршњачког тима функционише и вршњачка медијација (медијатори су ученици, 

чланови Вршњачког тима). Вршњачка медијација је поступак у којем стране у сукобу 

слушају једна другу, сагледавајући позицију оне друге стране – дистанцирају  се и 

покушавају да пронађу решење мирним путем које је прихватљиво за обе стране, уз помоћ 

треће, неутралне стране (вршњачких медијатора). На почетку сваке медијације се упознају 

стране у сукобу са медијаторима, који им пре изношења проблема износе правила са којим 

треба да се сложе (најпре проблем износи једна страна у сукобу, затим друга, нема 

прекидања саговорника у току медијације, нема вређања, етикетирања, оно што се прича на 

медијацији остаје тајна, не шири се и не преноси даље, излажу се предлози решења и тежи 

се договору како би се проблем трајно отклонио).   

 

План и програм рада 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ – АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

IX 

Формирање Вршњачког тима Одељењске старешине 

координатор и чланови ВТ 

 
Дефинисање улога и одговорности чланова Тима и 

детаљније упознавање са циљевима и задацима 

Упознавање са планом и програмом Вршњачког 

тима 

X-III 
Радионице: обуке за вршњачке медијаторе 

(вршњачка едукација) 

Координатор и чланови ВТ 

IV 
Актуелне школске теме (функционисање 

одељењских заједница, вршњачка помоћ у учењу) 

Координатор и чланови ВТ 

 

 

V 

Превенција злоупотребе дрога (презентација) Координатор и чланови ВТ 

ПП служба 

Представници ДЗ 

 

Превенција насиља (врсте насиља и како га 

препознати, како се заштитити од насиља) 
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VI 

Разговор о ефикасности активности спроведених у 

оквиру Вршњачког тима и анализа рада Вршњачког 

тима; писање извештаја 

Координатор и чланови ВТ 

током школске 

године 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, 

сарадња са одељењским старешинама, дежурним 

наставницима, са Тимом за професионалну 

орјентацију и свим релевантним службама (МУП, 

Центар за социјални рад, здравствена служба, 

медији, сарадња са школским педагогом и 

школским психологом) 

Континуирано евидентирање случајева насиља 

Рад са ученицима који врше насиље и подршка 

ученицима који трпе насиље 

Помоћ наставницима у решавању случајева насиља 

у оквиру одељењске заједнице 

Примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља 

Охрабривање деце посматрача евентуалних 

насилних ситуација да конструктивно реагују 

Спровођење планираних акција у циљу сузбијања 

насиља у школи (панои, презентације, предавања) 

Праћење ефеката предузетих мера 

Координатор и чланови ВТ 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, ПП служба, 

одељењске старешине, Тим 

за професионалну 

орјентацију, дежурни 

наставници, представници 

МУП-а, представници ДЗ 

Координатор: Јелена Трошић 

 

5. ПРОЈЕКТИ 

 

5.1. „И Францика има таленат“ 

 

Циљ пројекта: мотивисање ученика да искажу своје таленте 

Време реализације: фебруар – јун 2022. године 

Носиоци пројекта: наставници ликовне и музичке културе, други чланови жирија према 

договору и одлуци директора школе 

Учесници у пројекту: сви ученици који желе да покажу своје таленте 

Кратак опис: Након формирања стручног жирија, који се састоји од најмање три члана, 

ученици се пријављују на аудицију. После неколико елиминационих кругова 

најталентованији ученици пласирају се у финале такмичења, које се одржава на крају 

школске године. Финално такмичење буде организовано у посебном термину уз свечано 

представљање кандидата. Посебно за последњи круг такмичења у састав жирија улазе и 

директор школе, као и један представник родитеља. Такође, финални круг одвија се уз 

присуство публике. Поред мотивације за наставак неговања талента који поседује, 

победник добија и симболичну награду. 

 

 

5.2. „Дан розе мајице“ 

 

Циљ пројекта: обележавање Светског дана борбе против вршњачког насиља 

Време реализације: фебруар 2022. године 
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Носиоци пројекта: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, одељењске старешине, предметни наставници, наставници у продуженом 

боравку, стручни сарадници, директор школе 

Учесници у пројекту: сви ученици и запослени у Школи 

Кратак опис: Сви ученици заједно са својим одељењским старешинама осмишљавају и 

реализују активност којом ће обележити овај датум. Такође, учешће узимају стручни 

сарадници који на неки пригодан начин обележавају овај дан. Тога дана сви учесници 

пројекта и читав школски амбијент буду обележени розе бојом, као симбол подршке борби 

против вршњачког насиља. Израдиће се панои, носиће се розе гардероба и разни други 

модни додаци у розе боји. Одељењске старешине ће реализовати радионице које 

промовишу толеранцију, позитивну комуникацију, пријатељстви и др. 

 

5.3. Часопис „Сонет“ 

 

Циљ пројекта: промовисање успеха, талената, постигнућа ученика и запослених у Школи, 

развијање културе читања и писменог изражавања код ученика 

Време реализације: током школске године 

Носиоци пројекта: Тим за израду часописа 

Учесници у пројекту: сви ученици и запослени у Школи, према договору и 

способностима литерарног, ликовног и културног изражавања, према заслугама и 

постигнутим успесима 

Кратак опис: часопис излази два пута током школске године, у децембру пред Дан школе 

и у јуну, по завршетку наставне године. Чланови Тима ће током године прикупљати 

материјал према актуелним темама у школи и окружењу, те исти селектовати и 

представити у школском часопису, који се налази у архиви Школске и Народне 

библиотеке. 

 

5.4. „Сачувај дрво – рециклирај“ 

 

Циљ пројекта: подстаћи свест о значају рециклаже у очувању животне средине 

Време реализације: током школске године 

Носиоци пројекта: наставнице биологије и ученици 

Учесници у пројекту: сви заинтересовани ученици и запослени 

Кратак опис: Ученици ће током године сакупљати стару хартију која представља 

секундарну сировину која је најпогоднија и највреднија за рециклажу. Развијаће свест о 

значају рециклаже папира чиме се знатно смањује негативан утицај на животну средину 

кроз смањену количину отпада на депонијама, смањену емисију метана, који појачава 

ефекат стаклене баште, и очување шума. Такође ће развијати и предузетничку 

компетенцију. 

 

5.5. „Укључи ме и ја ћу научити“ 

 

Циљ пројекта: унапређивања сарадње у односу родитељ – школа ради развоја 

демократичности, квалитета образовно – васпитног процеса и подстицање родитеља као 

активних партнера у раду школе. 

Време реализације: октобар – мај 
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Носиоци пројекта: Разредно веће 2. разреда 

Учесници у пројекту: наставници и родитељи 

Кратак опис: рад са родитељима ће бити организован кроз радионице различитог садржаја 

које ће пружити подршку развоју родитељских компетенција, а у циљу подстицања 

напретка и самосталности ученика. 

 

5.6. „Читалачки клуб BOOKИРАНИ“ 

 

Циљ пројекта: Основни циљ овог пројекта је развијање и јачање читалачких компетенција 

код ученика уз уочавање важности и значаја читања за лични развој појединца.  

Време реализације: током школске године 

Носиоци пројекта: школски библиотекар Тамара Трифуновић Живковић, наставници 

српског језика, учитељи  

Учесници у пројекту: сви ученици 

Кратак опис: Пројекат се реализује у школи укључивање ученика у различите активности 

које имају за циљ унапређивање читалачких компетенција ученика (радионице у вези са 

креативним писањем и различитим врстама читања, часови обраде лектире, квизови, 

обележавање значајних датума, учешће у акцијама које промивишу читање). Пројекат 

промовише читалачку културу и истиче значај библиотеке у школском систему. 

 

5.7. Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens 

 

Циљ пројекта: Основни циљ овог пројекта је размена добре праксе у коришћењу дебате у 

настави како на часовима енглеског језика тако и на другим часовима. Вођење дебате 

развија комуникацију, јача критичко размишљање и вештине аргументованог брањења 

става. 

Време реализације: током школске године 

Носиоци пројекта: директор школе Биљана Благојевић, координатор пројекта Биљана 

Вишњић, Наставница енглеског језика Адријана Јовић, наставница историје Добрила 

Кузмановић, библиотекар школе Тамара Трфуновић Живковић 

Учесници у пројекту: чланови секције и ученици шестог, седмог и осмог разреда 

Кратак опис: Међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens 

одобрен је од стране организације Еразмус+ у оквиру Школских партнерстава за размене у 

септембру 2020. године у трајању од две године. Због епидемиолошке ситуације пројекат је 

продужен за још годину дана. Координатор овог пројекта је ОШ „Франце Прешерн“ из 

Марибора. Осим наше школе, партнери су и школе из Турске и Грчке.  

 

5.8. „ДА, позитивном родитељству, НЕ, телесном кажњавању деце“ 

 

Циљ пројекта: подстаћи свест код родитеља о лошим последицама телесног кажњавања 

деце, пружити увид у ненасилно решавање конфликтних ситуација на реалцији родитељ – 

дете  

Време реализације: прво полугодште 

Носиоци пројекта: наставник разредне насатве Наташа Тончев Благојевић и педагог 

Сузана Николић 

Учесници у пројекту: родитељи ученика 1. разреда 
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Кратак опис: обука се реализује у школи, у оквиру пројекту „Права детета у политикама и 

пракси“, а у организацији Центра за права детета. Реализује се у зависности од ситуације, 

уживо или путема платформе за реализацију наставе на даљину. Циљна група је 60 

родитеља ученика 1. разреда. У плану је да се ППТ презентација истакне и на сајту ГО 

Раковица. 

 

5.9. „Да и малци буду велики зналци“ 

 

Циљ пројекта: популаризација науке и продубљивања стечених знања у нижим 

разредима, размене искустава добре праксе наставника разредне и предметне наставе, 

развијања међупредметних компетенције, као и повезивања школа и ученика у оквиру ГО 

Раковица кроз заједничка интересовања и љубав према науци. 

Време реализације: током школске године. 

Носиоци пројекта: пројекат је покренула наставница биологије Тијана Морић уз помоћ 

наставница разредне наставе у ОШ „Бранко Ћопић“ Драгане Николић и предметне наставе 

у ОШ „Франце Прешерн“: хемије Снежане Николић, физике Јелисавете Хрњаковић и 

биологије Марије Шапоњић. 

Учесници у пројекту: носиоци пројекта и ученици основних школа ГО Раковица. 

Кратак опис: обука се реализује у основним школама ГО Раковица у зависности од 

ситуације, уживо или путем платформи за реализацију наставе на даљину. Пројекат 

повезује ученике, наставнике и учитеље који деле заједничка интересовања и љубав према 

науци и одрживом развоју. 

Циљну групу чине ученици основних школа, њихови родитељи, учитељи и наставници 

који деле љубав према науци. 

5.10. „Бесплатне школе спорта“ 

 
Циљ пројекта: Основни циљ је омогућити деци млађег школског узраста (ученици  од 1. 

до 4. разреда) да се баве спортским активностима, за које се определе, у оквиру додатних 

наставних и тренажних процеса у београдским основним школама, на територији Градских 

Општина. 

Време реализације: током школске године. 
Носиоци пројекта: Министарство омладине и спорта, Републике Србије, Град Београд –  

Секретаријат за спорт и омладину, Београдска асоцијација за школски спорт, Радна група у 

саставу: Менаџер пројекта: Проф. др Александар Јанковић; организатори пројекта: проф. 

др Весна Ћилерџић, проф. др. Дејан Сузовић. 

Учесници у пројекту: ученици од 1. до 4. разреда, 
Кратак опис: спортске активности заступљене у Пројекту су спортови засновани на 

базичним спортовима и традиционалним спортским интересовањима млађег школског 

узраста на територији Београдских општина: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, атлетика, 

спортска гимнастика, плес и борилачке вештине (карате, џудо, рвање и бокс). 
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IX ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Наставници и стручни сарадници имају обавезу систематично да прате, вреднују и 

анализирају свој образовно-васпитни рад, компетенције, напредовање и професионални 

развој.  

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: 

 Програми сталног стручног усавршавања –Каталог; 

 Акредитовани програми високошколских институција; 

 Стручни скупови; 

 Летње и зимске школе; 

 Стручна и студијска путовања 

 Усавршавање у оквиру установе 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: 

 Превенција насиља, злоупотребе, занемаривања, дискриминације; 

 Инклузија; 

 Комуникационе вештине; 

 Учење да се учи, мотивација за учење; 

 Јачање капацитета за управљање одељењем; 

 Сарадња са родитељима, ученицима; 

 Информационо – комуникационе технологије. 

Наставници и стручни сарадници имају право и дужност да сваке године учествују у 

остваривању различитих облика стручног усавршавања у оквиру установе,  који су јасно 

дефнисани интерним документом, а у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и то: 

 Одржи угледни час наставе, прикаже активности, тему, резултате праћења развоја 

ученика, прикаже стручну књигу, води радионицу; 

 Присуствује угледним часовима, приказима активности и учествује у анализи; 

 Присуствује стручним састанцима на којима се остварују поједини облици стручног 

усавршавања; 

 Учествује у остваривању Развојног плана школе; 

 Похађа акредитоване семинаре 

 

СЕМИНАРИ ЗА СТРУЧНО УСВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ВАН УСТАНОВЕ 

 

На основу извештаја Тима за професионални развој запослених и развојних потреба 

у овој школској години планирано је унапређивање компетенција К3 и К4.  Наставници 

определили за следеће семинаре: 

НАЗИВ СЕМИНАРА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

И ПРИОРИТЕТНА 

ОБЛАСТ 

БРОЈ  

САТИ 
ВРЕМЕ 

 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

„Драмске игре у настави“ К 2 /П3 16 
Током школске 

године 

„Рад са тешким родитељима“ К4 / П4 16 
Током школске 

године 
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Поред наведених семинара које ће бити у организацији школе наставници, стручни 

сарадници и директор школе су написали и лични план професионалног развоја. План 

стручног усавршавања је саставни део овог документа иако је издвојен као посебни 

документ. 

Током ове школске године, а на основу потребе за проширивањем знања из области 

адолесценицје, ризичних облика понашања, превенције употребе дрога за све наставнике 

ће се организовати активности (радионице, трибине) која ће водити стручњаци из области 

адолесценције и лечења болести зависности.  

 

X ПРAЋEЊE OCТВAPИВAЊА ГOДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

 

Пpaћење остваривања Годишњег програма рада се врши путем:  

 Самoeвaлуације - пoднoшeњем извeштaja. 

 Утвpђивaњeм резултата у oквиру oдгoвapajyћиx вeћа стручних актива, oдeљeњcкиx 

зajeдницa ученика, oдeљeњcкиx савета poдитeљa, школског oдбoра, савета poдитeљa 

школе и наставничкoг вeћa.  

 Увидом у педагoшку дoкумeнтациjy од стране разредних старешина, стручних 

сарадника и директора школе.  

 Путем иcпитивaњa, писмених задатака, кoнтрoлних вежби, задатака објективног 

типа и сличнo. 

 Оpганизoвaњeм смотри, излoжби, сусрета, такмичeњa и сл.   

 Због пoтпyниjeг и cадpжajниjeг пpaћeњa peализациje задатака из годишњег плана 

рада школе, сви наставници дужни су да оперативне (месечне) планове и програме 

непосредног рада са ученицима пpeдajy педагогу школе до 5-ог у месецу. На кpajy 

трoмeceчja наставници подносе извeштajе о peализaциjи образовно-васпитног рада.  

 Пpикyпљaњe ове дoкумeнтациje cлyжићe за сагледавање остварених и планираних 

задатака и активности на кpajy класификационих периода, однoсно полугодишта и 

кpaja школске године.  

 Одељењске старешина на кpajy класификационих периода, после одржаних 

седница, информишу ученике и poдитeљe о резултатима у протеклом периоду и 

наредним задацима. 

 Извештај о остваривању наставног програма у оквиру свих видова делатности, на 

кpajy полугодишта, после одржаних седница oдeљeњcкиx вeћa у пиcмeнoj форми 

пoднocићe руководиоци разредних вeћa директору. Директор ће на основу 

прикупљених података припремити анализу и изложити Наставничком већу. 

 Извештаје о резултатима рада кojи су постигнути у оквиру ученичких opганизациja 

на кpajy полугодишта, пoднocићe разредне старешине.  

 Анализа остварености нивоа и квалитета задатака у редовној настави, додатном 

раду, друштвеној и културној делатности школе биће презентована у виду извештаја 

директора на Наставничком вeћy и Школском одбору. 

 Извeштaj о раду педагога и психолога.  

 Реализација наставних садржаја, ваннаставне активности (такмичења, конкуси, 

наступи ван школе, медијска заступљеност школе), све друштвене, културне и 
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школске активности се региструју у електронској форми ради потпуне анализе 

остварења годишњег плана на крају школске године. 

 

У циљy пpaћeњa peализациje образовно-васпитног рада у школи се води следећа 

педагошка дoкумeнтациja:  

Глобални планови за све видове образовно – васпитног рада као и месечни 

оперативни планови.  

Припреме за непосредни образовно – васпитни рад са ученицима пишу се 

свакодневно.  

Дневници образовно – васпитног рада (у кojимa се свакодневно по распореду 

часова евидентирају часови редовне наставе и остали облици васпитног рада) за чије 

вођење је одговоран предметни наставник тог oдeљeњa и одељењски старешина, као и 

дневници осталих облика образовно васпитног рада од 5. до 8. разреда за који су задужени 

предметни наставници и задужени наставник из одељењског већа. 

Књигa записника стручних opгaнa (наставничко веће, стручна већа, савет 

poдитeљa) за чије вођење су одговорни записничари и руководиоци ових органа.  

Извeштajи о peализациjи задатака одељењских старешина, стручних сарадника, 

стручних већа, савета рoдитeљa и осталих органа. 

 

XI ПРИЛОЗИ 

Саставни део Годишњег плана рада школе чине и сви доленаведени документи који се 

чувају у школској архиви. Ради боље прегледности овог документа и лакше употребе 

истог, прилози се чувају одвојено, у електронској и по потреби штампаној верзији. 

 

 Распореди часова разредне наставе 

 Распоред часова предметне наставе 

 Распоред осталих облика образовно-васпитног рада 

 План дежурства наставника 

 План посете часова 

 Распоред посете часова предметних наставника у 4. разреду 

 Акциони план Развојног плана школе, за текућу школску годину 

 Глобални и оперативни планови рада наставника и стручних сарадника (архива 

педагошко – психолошке службе) 

 План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

 40-часовна радна недеља у штампаној верзији документа 


