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

(''Службени гласникРС'' број 88/2017 и 27/2018-Др.закон) Школски oдбор  oсновне школе „Бранко 

Радичевић“ у Витковцу, је на својој седници одржаној дана 13.09.2021. године   донео с л е д е ћ у  

О  Д  Л  У  К  У 

               1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  за школску 

2020/2021. годину. 

2.  ДОНОСИ  СЕ  ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ШКОЛЕ  за школску  2021/2022. годину. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Чланом 62. предвиђено је да ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  установа  доноси у складу са 

школским календаром,развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом  до 

15. Септембр. Годишњим планом  се утврђују време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања. У складу са својом  законском обавезом из чл. 119. став 1. 

тачка 2)  Школски одбор је разматрао ИЗВЕШТАЈ о   реализацији ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА  

за  претходну школску годину и једногласно донео Одлуку о усвајању  истог, како је и наведено у 

тачки 1.  

Након разматрања предлога ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА   за школску 2021/2022. годину, 

Школски одбор је једногласно усвојио предлог и ДОНЕО ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА за школску  

2021/2022. годину,  како је и наведено у тачки 2. изреке. У складу са наведеним донета је одлука 

као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Витковцу,       Председник Школског одбора 

13. 09. 2021. године                          Јасминка Миливојевић 
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I. УВОД 
 

1.1. Историјат школе 

 

 Основна школа ''Бранко Радичевић'' се налази у Витковцу, на осамнаестом 

километру  магистарлног пута који од Краљева води према Крагујевцу. Смештена је на 

десној долинској старни Груже, подно планине Котленик, а наспрам Гледићких планина . 

Школа у Витковцу настала је као израз тежњи и уверења његових становника с краја 

19 века да је дошло време да најмногољудније и највеће место у Доњој Гружи  добије 

установу, која би постала носилац његовог развоја и напретка. Гледајући како им се деца 

последњих три деценије упућују на  7-8 километара дуго пешачење до најближе школе у 

Закути, код ви витковчана је, уз сав респект који су имали према тој образовној установи, 

сазревала мисао о оснивању сопствене основне школе, чиме би се скинуо тежак баласт са 

нејаких плећа њихових најмлађих.Захтеви становника Витковца достигли су кулминацију 

на преласку из 19. У 20.век и у њима их није поколебала ни изузетно тешка ситуација у којој 

се нашло школство након доношења Закона о основним народним школама из 1898.године. 

Наиме, тадашњи министар просвете  Андра Ђорђевић сматрао је  настојање да сва деца, а 

нарочито она са села похађају школу, непотребним, јер су потребнија на својим сеоским 

имањима, док би школа била намењена градској деци, нарочито деци државних чиновника. 

У складу са тим, овим законом је скинуо  издржавање  школа са државног буџета и пренео 

га на сиромашне и мале општине, које су и без тог издатка једва  спајале крај с крајем. Ипак 

ни то није поклебало становнике Витковца , који су одлучније захтевали отварање основне 

школе и на крају својом упорношћу, жестином и динамиком тих зхтева принудили 

тадашњег министра просвете , Љубомира Давидовића  да донесе одлуку о почетку рада 

''привремене основне школе у Витковцу'' крајем 1903. године, да би она коначно почела са 

радом 1904.године. Тако је настала шпкола која ће у 20. веку од школе у Закути преузети 

примат у образовању и васпитању деце из Витковца и околних места и постати стожер 

васпитно-образовне делатности у долини Доње Груже.  

У првој деценији њеног постојања настава се у витковачкој школи одвијала у 

адаптираној згради општинске  суднице која се састојала од три просторије: учионице, 

канцеларије и ходника. У том периоду школа је ''прележала све дечије болести'' које су 

погађале просветни и образовни живот младе балканске државе. Честе смене учитеља који 

се нису задржавали на својим позицијама више од годину-две дана, њихова нестручност, с 

обзиром на недостатак стручног кадра на нивоу целе земље, па чак као последица тога и 

прекид рада школе на годину дана 1908. године, пратили су прве кораке новоосноване 

школе. У таквом стању затекао ју је Први светски рат, када долази до прекида  у раду 

основни х школа и окупације земље  и опште мобилизације, чији су део били и учитељи. 

Након рата, у коме је школа кратко време рата радила у просветном систему 

окупационих власти, настава је обновљена с пролећа 1919. године, када је оформљено једно 

мешовито одељење састављено од 74 ученика 1.разреда ( 67 дечака и 7 девојчица ) и 3 

ученика трећег разреда. Услед великих оштећења које је претрпела током рата , ионако за 

школу неадекватна зграда општинске суднице, мештани Витковац, Милаковца и Печенога, 
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откупили су зграду једне сеоске кафане изграђене 1911. Године и адаптирали је, тако да 

јенова школа сада садржала две простране учионице, ходник и стан за једног учитеља. 

Настава у новој школској згради започела је школске  1922/1923. године и трајала је све до 

1937. године. Тада је, знатно већег броја деце школског узраста у односу на капацитете 

школе, донета одлука да се школска зграда сруши и на њеном месту направи нови школски 

објекат. Новосаграђена школа, која се састојала од 4 простране учионице, ходника и 

наставничке канцеларије, отворена је на Светог саву , 27.јануара 1939,године. 

Током Дргог светског рата континуитет у просвети је настављен и под окупационим 

властима, па је тако у краљевачком округ у радило 99 народних школа, међу којима је и 

школа у Витковцу- од 1942.године под именом '' Милош Обилић''. 

Крај Другог светског рата и 1945. Године школа у Витковцу, дочекала је као 

самостална четвороразредна школаса 4 одељења,259 ученика и 5 учитеља.Убрзо наступа 

перио у коме је наша школа прпозната као водећа карика у просветном развоју, не само 

жичког среза, већ и шире. Већ наредне године окончан је период бивствовања 

четворогодишње школе у Витковцу  (1904-1945). Тако је 1946.године, решењем 

министарства просвете број 2589, а на основу закона о обавезном школовању, школа 

постала Прва прогимназија у рангу ''ниже гимназије'' у срезу жичком, ван вароши Краљева 

односно на сеоском подручју. Као непотпуна гимназија са седам разреда, школа у Витковцу 

је радила до школске 1949/1950.године, да би од наредне 1950/1951.године, пративши 

одлуку од државних власти о продужетку школовања са седам на осам година, прерасла у 

''осмољетку у Витковцу''. У овом кратком послератном периоду школа је  променила 

неколико назива: најпре Државна прогимназија- Витковац, затим Непотпунагимназија  

Витковац и на крају, Осмољетка у Витковцу. Чињеница да је до отварања осморазредних 

школа у Витановцу и Годачици, школа у Витковцу била је једина школа тог типа на потезу 

од Краљева до Крагујевца, говори о њеном значају и водећој улози међу просветним 

установама тог краја. 

Да је важила за једну од најефикаснијих педагошких и просветних установа свога 

времена потврђено је решењем Савета за просвету НРС од 12.фебруара 1959. Године, којим 

је школа у Витковцу постала Огледном школом, заједно са још 19 школа у Србији.У њеном 

саставу као непотпуне основне школе, налазиле су се школе у Печеногу, Закути, Горњем и 

Доњем Милаковцу. Овакав статус школе захтевао је увођење ссавремених наставних и 

васпитних метода и коришћење савремених наставнигх средстава попут дијапројектор, 

грамофона и магнетофона.Уведено је појачано стручно усавршавање наставног кадра. 

Велики значај придаван је практичном раду ученика изван наставе – ученици су узгајали 

разне пољопривредне културе на мањој економији која је окруживала школу, доста времена 

проводили су у радионици за техничко образовање. Међутим, то је у одређеној мери 

одвојило школу од њеног најважнијег задатка – стицања знања у процесу образовања, што 

је потврдило испитивање знања ученика осмог разреда. Тако је школа у Витковцу после 

деценије проведене у статусу огледне школе 1969. Године поново постала осмогодишња 

основна школа и враћен јој је стари назив Основна школа–Витковац. У том статусу школа 

ће остати до данашњег дана. 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

10 

 

 

 

           
                Данашњи изглед школске зграде матичне школе у Витковцу 

 

 

Исте 1969.године коначно је решен проблем који је био присутан свих послератних 

година – недостатак радног простора и недостатак школског водовода. Иницијативу за 

изградњу нове школске зграде убрзао је и разорни земљотрес 1968.године, који је оштетио 

школску зграду у тој мери да није била за употребу. Средства за изградњу нове школе 

обезбедили су сама школа, СО  Краљево и Заједница образовања, па је тако нова школа 

свечано отворена приликом прославе Дана републике 1969.године. У тој згради настава се 

изводи до данашњих дана. Савет Огледне основне школе донео је одлуку 1970. године  да 

се школа зове ''Бранко Радичевић'' , а за дан школе изабран је 15.март .  

Данас у састав ОШ ''Бранко Радичевић'' улазе одељења у местима: 

Витковац – матична школа.............( 1-8.разреда са 6 одељења ) 

Доњи Милаковац .................... ( 1-4. разреда са 1 одељењем ) 

Печеног .................................... ( 1-4.разреда са 2 одељења) 

Закута ........................................( 1-4.разреда са 1 одељењем ) 

Иако је до данашњих дана сачувала свој авангардни дух, који јој је помогао да буде 

звезда водиља образовно-васпитне делатности у гружанској долини, па и шире, школа у 

Витковцу није остала имуна на тешкоће које прате савремено српско друштво, а које се 

најбоље огледају у смањењу броја становника на селу и као последица тога и смањењу броја 

ученика у њој. Данас школа броји 109 ученика, на чијем образовању и васпитању ради 24  

наставника, који се труде да их својим понашањем и залагањем учврсте у стремљењима да 

постану добри људи и корисни чланови наше заједнице.  
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1.2  Школа данас 

      

  Школа данас има 35 запослених радника, 109 ученика у матичној школи у Витковцу 

и три издвојена одељења Милаковац, Печеног и Закута. 

            Радници школе чине велике напоре да свој васпитно – педагошки рад подигну на 

већи ниво, да школа сваким даном бива све лепша и лепша, да њени резултати рада из 

године у годину буду све бољи. Тиме они дају пун допринос развоју и афирмацији како 

школе тако и града и околине у којој живимо и радимо. 

            Овај програм рада је скуп свих активности и намера које ова школа жели да у 

наредном периоду реализује, максимално ангажујући све расположиве снаге. 

 Ритам рада у школи је у једној смени. 

 

 

Мисија наше школе 

Мисија наше школе је : користећи искуство дуге традиције, у комбинацији са 

савременим методама и наставним технологијама, обезбеђујемо ученицима 

квалитетан образовни процес, уз неговање позитивне педагошке климе и опште 

атмосфере. 

 

Визија наше школе 

Желимо да наша школа буде средина подстицајна за учење и образовање у складу 

са индивидуалним могућностима и потенцијалима ученика, усклађена са захтевима 

времена у коме живе; школа која у интересу детета омогућава бољу међусобну сарадњу 

на релацији ученик-наставник-родитељ. 

 

 

1.3. Полазне основе рада  

 

ЗАСНОВАНОСТ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

НА ЗАКОНСКИМ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА 

 

Годишњи план рада заснован је на развојном плану и програму образовања и 

васпитања и произилази из: 

 

Основна школа  ''Бранко Радичевић'' Витковац овај програм радила је на основу 

обавеза које произлазе из следећих докумената: 

 

*Национална стратегија развоја образовања до 2020. године; 

*Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља (Сл. гласник РС бр. 

122/08); 

* Развојни план школе за период од 2020. до 2024.године; 
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* Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/17  и 

27/18, 6/20) 

* Закон о основном образовању и васпитању  ( ''Сл. гласник РС'' бр. 55/2013, 101/2017 

и 27/2018 - др. закон и 10/19), 

* Закона о друштвеној бризи о деци (,,Службени гласник РС'' бр. 49/92, 29/93, 53/93, 

67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 – др.закон, 62/03 - др.закон, 64/03 -испр. 

др.закон, 101/05 - др.закон, 18/10 - др.закон и 113/17), 

* Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94 и 101/05, 47/18 и 48/18-испр), 

* Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл. гласник РС“ 27/18), 

* Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 10/05, 91/15 и 113/17) 

* Закон о основном образовању одраслих (Сл. гласник РС, бр. 55/13) 

* Правилник о плану уџбеника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/16, 

10/16-испр. и 10/17, 11/2019),   

* Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 

2020-2021. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2020 ), 

* Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања ( ''Сл.гласник РС'' бр. 73/16 и 45/18), 

* Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу („Сл. гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 4/90), 

* Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава 

за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Сл. 

гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 27/87), 

* Правилник 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 и 3/17,9/2020), 

* Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад 

из изборних програма у основној школи("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 11/12, 

15/13, 10/16, 11/16 и 2/17), 

* Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 5/04), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред 

основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/01,11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред 

основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 23/04,11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти 

разред основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/05, 11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти 

разред основне школе- факултативни предмет - ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

23/04,11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред 

основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/05, 11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за  седми  

разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/08, 11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред 

основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/08, 11/16), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за први разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

5/01 и "Сл. гласник РС", бр. 93/04 - др. правилник), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за други разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

8/03), 
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* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за трећи разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

20/04),  

* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за четврти разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 15/05), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети 

разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/05), 

* Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми 

разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/08), 

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

васпитања  и програму наставе и учења  за први разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ бр. 10/17 и 12/18, 2/20), 

* Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 

15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. Правилник, 7/11 - др. правилници и 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 

11/14, 11/16,  6/17 и 12/18),  

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

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

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 

- др. правилник и 7/11 - др. правилник  1/13, 11/14, 11/16 и 12/18 ), 

* Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11 - др. Правилник, 

7/11 - др. правилник, 1/13,11/16, 7/17 и 12/18), 

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

и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник" бр. 6/07, 2/10, 7/10 - др. правилник и 3/11 - др. правилник 1/13, 4/13, 

11/16, 6/17, 8/17, 9/17 и 12/18), 

* Правилник о наставном   програму за шести разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/08 и 3/11 - др. правилник 1/13,5/14, 

11/16, 3/18 и 12/18), 

* Правилник о наставном  програму  за  седми  разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/09, 3/11 - др. правилник  8/13, 11/16 

и 12/18), 

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

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/10 и 3/11 - др. правилник  8/13, 5/14, 11/16, 

7/17 и 12/18), 

* Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.7/10), 

* Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл.гласник РС- 

Просветни гласник“ бр. 5/12), 

* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању("Сл. 

гласник РС", бр. 67/13),  

* Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Сл. гласник 

РС", бр. 37/93 и 42/93), 

* Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе 

(„Сл.гласник РС“, бр.47/94) 

* Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“, бр.76/10), 

* Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка („Сл.гласник РС“, бр. 77/14), 
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* Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику (Сл.гласник РС, бр.63/10), 

* Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", 1/11, 1/12,1/14, 12/14 и 2/18, ),  

* Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. 

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

* Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање ("Сл. гласник РС",  бр. 30/10, 101/20), 

* Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 22/16), 

* Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 55/06), 

* Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,  

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", бр.81/17), 

* Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл.гласник РС- Просветни гласник“, бр.5/11), 

* Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 7/11 и 68/12), 

* Правилник о образовним стандадима за крај првог циклуса обавезног образовања 

за предмете српски језик математика и природа и друштво ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 5/11),  

* Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај 

обавезног образовања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/10), 

* Правилник о стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик("Сл. гласник РС", бр. 78/17). 

*Правилник о стандардима постигнућа за основно образовање одраслих („Службени 

гласник РС, бр. 50/2013 и 115/2013) 

* Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитањаза 

време непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредних прилика (Сл.гл.21/1997) 

* Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама  за школску 2021/2022. годину; 

* Стручно упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 

организацију образовно-васпитног радау основној школи у школској 2021/2022.години; 

 * Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022.годину (Сл.гл.5/2021) 

* Статута школе и других аката којима се усмерава живот и рад  школе; 

* Анализа рада успеха у предходној школској години и закључака тих анализа; 

* Анализа завршног испита; 

* Општих основа школског програма; 

* Посебних основа школског програма. 
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Школски одбор 

 

    Чланови Школског одбора у новом сазиву у школској 2021/22. години су: 

 

Школски одбор 
Наставничко веће Савет родитеља Локална заједница 

Јасминка Миливојевић Бојан Пантелић Наташа Јовић 

Јулија Радовић Неда Милутиновић Илић Сандра Слепчевић 

Милорад Пантовић Данијела Ђусић Никола Кнежевић 
 

 За председника Школског одбора у овом сазиву једногласно је изабрана 

Јасминка Миливојевић, професор разредне наставе, испред Наставничког већа 

школе. 

 

Савет родитеља 

 Савет родитеља ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац, ради у следећем 

саставу: 

Ред. бр. Разред Место Име и презиме 
родитеља 

1. Први-
други 

Витковац Данијела Недељковић 

2. Трећи-
четврти 

Витковац Неда Милутинивић 
илић 

3. пети Витковац Бојан Пантелић 
4. шести Витковац Сања Петровић 

5. седми Витковац Јасмина Мијаиловић 

6. осми Витковац Данијела Ненадић 
7.  Први-

четврти 
Милаковац Филип Јовановић 

8. Први-
трећи 

Печеног Данијела Ђусић 

9. Други-
четврти 

Печеног Милена Сеничић 

10. Први-
четврти 

Закута Јована Ђорђевић 
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За председника Савета родитеља једногласно је изабран Бојан Пантелић, 

који је уједно и представник Савета наше школе у Општинском Савету 

родитеља. 

 

 

1.4. Извештај о реализацији годишњег плана рада 
 

Извештај о реализацији биће дат као прилог овом документу. 

 

 

1.5.  Основни задаци школе (смернице) 
 

Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, 

складан развој личности и припрема за живот као и даље опште и стручно образовање и 

васпитање. 

Своје задатке формулисане кроз планове реализоваће залагањем целокупног 

колектива школе, кроз ангажовање сваког појединца, затим преко рада Наставничког већа, 

стручних актива, радом педагошке службе и управе школе. Део тежњи школе припада 

областима унапређења наставног рада кроз кабинетску наставу даљим богаћењем збирки 

материјала, учила и другог. 

Откривање ученика који показују натпросечне резултате и пружањем могућности за 

максимално испољавање. 

Ученици ће и даље бити оспособљавани за самоучење применом разноврсних метода 

учења. 

Током ове године наставиће се са вођењем личног картона ученика у свим 

разредима. 

Школа ће, сходно својим материјалним могућностима и ове школске године 

упућивати наставнике на семинаре, предавања, демонстрације нових наставних средстава, 

огледне часове и слично, а све у циљу перманентног стручног усавршавања и 

оспособљавања. Током окупљања актива наставника на свим нивоима потребно је да се 

поред свакодневне проблематике из рада којима ће се бавити, на исте позивају еминентни 

стручњаци који ће им презентовати новине из области битне за њихов рад и унапређење 

рада. 

Наставничко веће школе, педагог и директор ће се у овој школској години  посебно 

ангажовати на реализацији следећих садржаја васпитно-образовног процеса: 

* Утвђивање узрока неуспеха из појединих наставних предмета 
* Индентификација даровотих ученика 
* Анкета о професионалним интересовањима ученика 
* Утврђивање слике социјалног стања  породице ученика путем личног картона 
* Примена петоминутног испитивања у настави 
* Самооцењивање ученика 

Циљеви ових активности усмерени су ка реализацији следећих задатака: 

* Да процес стицања знања постане у већој мери активност расуђивања 
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* Осамостаљивање ученика у процесу сазнања 
* Поспешивање примене очигледности у настави у складу са материјално-техничким 

могућностима школе 
* Оспособњавање ученика да се критички односе према ономе што уче 
* Стварање повољних услова за развој даровитих ученика 
* Стално унапређивање васпитно-образовног процеса 

 

 

 

 

 

 

Подручје- 

Активност 
Циљеви Носиоци 

 

 

Измене плана 

и програма 

1.Примена заједничког плана и програма васпитно-образовног рада у 

основној школи. У вези са овим утврђују се следећи  посебни задаци: 

а) Укључити све наставнике у специјализоване семинаре за рад по 

измењеном плану и програму 

б) Организовати стручно усавршавање наставника у оквиру актива у 

циљу адекватније припреме за рад по измењеном плану и програму 

 

 

Педагог, 

Наставници 

Учитељи 

 

   Евалуација 

наставног рада 

2.Систем праћења и вредновања васпитно-образовног рада у школи: 

У циљу унапређивања васпитно-образовног рада потребно је утврдити 

посебан програм вредновања рада у школи. Такође је потребно 

разрадити и утврдити профил педагошке документације која би била у 

функцији праћења и вредновања рада радника у школи. 

Педагошки 

колегијум, 

Педагог, 

Директор, 

Наставници, 

Учитељи 

 

 

 

Савремена 

образовна 

технолигија 

3.Примена савременије технологије рада 

У организацији редовног наставног процеса доминантније ће бити 

примењена савременија технологија наставног рада – 

индивидуализована настава, проблемска мастава, елементи тимске 

наставе, примена тзв. Мале наставне технике (видео пројектори,  mimio 

систем и сл.). Потребно је утврдити минимални број часова по наставним 

областима на којима ће се у току школске године примењивати елементи 

савременије организације наставног процеса (Програм увођења 

иновација) 

Педагог, 

Марковић 

Сека, 

Даниловић 

Мирјана, 

Милуновић 

Милица, 

Здравковић 

Мирослав, 

Петровска 

Гордана 

 

 

 

Заштита и 

унапређење 

животне 

средине 

4.Заштита и унапређење животне средине 

Заштити и унапређивању животне средине приступиће се упознавањем 

ученика са основним еколошким процесима и законитостимакоји се 

одигравају у животној средини, а нарочито указивањем на то шта 

нарушава њену природну равнотежу. У том смислу неопходно је: 

извршити операционализацију радних задатака по наставним областима 

уз израду адекватног инструментарија (евиденциона листа) праћења 

реализације програмских садржаја; 

Утврдити носиоце појединих програмских задатака; 

Разредити програмске задатке који ће се реализовати путем појединих 

секција 

Педагог, 

Чукић Сања, 

Терзић 

Татјана, 

Еколошка 

секција, 

Ученички 

парламент, 

Савет 

родитеља 
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Подручје- 

Активност 
Циљеви Носиоци 

 

Осавре-

мењавање рада 

ученика 

5.Осавремањавање рада ученика 

Један од задатака коме ће наставнички колектив и др. стручни органи 

поклонити посебну пажњу јесте даља разрада методичких начела 

ефикасне организације самосталног рада ученика; оспособљавање 

ученика за економичније и продуктивније самостално стицање знања: 

разрада функције наставника у процесу инструирања ученика за рад; 

испитивање нивоа радних навика и указивање помоћи у правцу њиховог 

даљег развијања и учвршћивања. 

Педагог, 

Наставници, 

Учитељи, 

Ученички 

парламент 

Допунска 

настава 

6.Организација  допунске наставе 

Организацији и планирању допунске наставе на основу сагледаних 

потерба биће посвећена одређена пажња, како би се овим корективним 

видовима рада у оквиру ефикаснијих организационих форми помогло 

ученицима да постигну позитиван успех. 

Учитељи, 

Предметни 

наставници 

Додатна 

Настава 

7.Организација додатне наставе 

У циљу указивања посебне помоћи ученицима који напредују изнад 

просека, школа ће организовати додатни наставу примењујући активније 

организационе форме:рефераторску наставу,проблемску и амбијенталну 

наставу, истраживачки рад ученика… 

Учитељи, 

Предметни 

наставници 

 

Културне и 

друге потребе 

ученика 

8.Развијање културних и других потреба 

У оквиру организовања разноврсних културно-забавних, спортско-

рекреативних програма активности ученика у слободном времену, школа 

ће на основу перманентног праћења и утврђивања потреба и интереса 

ученика систематски развијати нове потребе и инересе ученика кроз 

њихово садржајно задовољавање. У том смислу све одељенске заједнице 

утврђују своје културне програме, а такође на нивоу школе биће 

разрађени програми бојатијег културно- забавног и спортско-

рекреативног живота ученика. 

Ученички 

парламент, 

Одељенске 

старешине, 

Актив 

учитеља, 

Педагошки 

колегијум 

 

Стимулисање 

ученика 

9.Стимулисање ученика 

Подстицању ученика у процесу рада биће поклоњена посебна пажња. У 

том смислу биће разрађен систем стимулативних мера у школи, а основа 

система стимулисања ученика биће представљена кроз индивидуално 

оцењивање ученика 

Педагог, 

Наставници 

Учитељи 

 

Распоред 

Часова 

10.Израда функционалних и обухватних распореда часова 

У циљу што боље и ефикасније организације рада биће сачињени 

функционални и обухватни распореди свих видова васпитно-образовног 

рада (редовна, допунска, додатна, слободне активности ученика), како би 

се постигло синхронизовано одвијање свих активности и како би се оне 

боље пратиле и вредновале. 

Директор, 

Педагог, 

Наставници, 

Учитељи 

 

Услови 

образовања 

11.Уједначавање услова образовања 

Уједначавање услова и могућности образовања ученика из различитих 

породичних и социјалних средина обезбедити: 

Стварањем оптималних услова за исхрану свих ученика, стварањем 

бољи услова за учење ученика у школи чиме се ублажава утицај 

неповољних стамбених усова за њихов успех. 

Директор 

Савет 

родитеља 

Школски 

одбор 

 

Стручно 

усавршавање 

12.Стручно усавршавање 

Пуну пажњу школа ће посветити интезивирању педагошко-психолошког 

и ужег стручног усавршавања наставника . У том циљу биће посебно 

разрађена и подстакнута размена искустава наствника са васпитно-

образовним особљем других школа у ужој и широј друштвеној 

заједници. 

Директор, 

Педагог, 

Стручни 

активи, 

Педагошки 

колегијум 
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Подручје- 

Активност 
Циљеви Носиоци 

Орагнизација 

рада школе 

13.Организација живота и рада у школи 

Организација живота и рада ученика у школи засниваће се на 

еластичнијем, толерантнијем и непосреднијем сарадничком односу са 

њима; разумевању, другарству, уношењу у тешкоће и проблеме ученика, 

указивању помоћи у савлађивању тешкоћа, уважавању индивидуалних 

особина, оптимистишком гледању и веровању у  снаге и могућности 

ученика, пројектовању ведре перспективе, ослањању у свакодневном 

раду „на светлу страну“ ученичког понашања и рада. 

У циљу стварања одговарајућих услова за изграђивању новог и 

савременијег стила рада, за развијање ведрије и стимулативније радне 

климе засноване на поверењу, топлини, разумевању, толеранцији, 

потстицању креативног односа ученика, школа ће у овој години 

организовано разрађивати концепцију целодневног васпитно-образовног 

рада, примењивати савременију технологију рада, организовати 

перманентно стручно усавршавање наставника и сл. 

Директор 

Педагог 

Педагошки 

колегијум 

 

Растерећење 

Ученика 

14.Растерећење ученика 

Програмирање васпитно-образовног рада ( редовна допунска, додатна, 

самосталан рад и сл.) треба извршити селекцију наставних садржаја 

имајући у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних 

факата и догађаја(елиминисања екстезивног дидактичког материјала, 

енциклопедизма, историцизма) као и потребу модерније наставне 

технологије – оспособљавање за самообразовање. 

Педагог 

Стручни 

Активи 

Измена 

положаја 

ученика у 

настави 

15.Положај ученика у васпитно-образовном процесу 

У организацији васпитно-образовног процеса посебно место треба да 

заузме ученик, да се видљивије подстакне његова самоактивност у 

процесу стицања знања, и да у већем степену постане субјекат одређених 

односа у свим видовима васпитно-образовног рада у школи 

Педагог 

Наставници 

Учитељи 

 

Дежурства 

Ученика 

16.Дежурства ученика 

Разредне старешине посветиће посебну пажњу ученичком дежурству као 

облику увежбавања ученика у одговорном вршењу дужности и као једној 

од могућности за спровођење успешнијег функционисања сложеног 

система школског рада. 

Одељенске 

старешине 

Истраживачки

и рад 

17. Истраживачки рад 

Пред школе се као један од задатака поставља откривање 

најрационалнијих организованих путева до ефикаснијег модела школе 

будућности, што условљава потребу перманентном истраживања и 

усавршавања властите праксе. Стручни органи школе ће у овој години 

организовати праћење и истраживање најмање три педагошка проблема. 

Педагог 

Стручни 

активи 

Педагошки 

колегијум 

Педагошка 

документација 

18. Педагошка документација 

У циљу провођења ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања 

школског рада стручни органи школе (Педагошки колегијум) утврдиће 

профил педагошке документације и прописати упутство за њено вођење 

(књига утисака и запажања, регистар планова и припрема рада, регистар 

припрема и планова слободног времена, картотека стручног 

усавршавања, књига награђених и похваљених ученика, картотека 

додељених признања школи, евидентне листе за праћење увођења 

новина у васпитно-образовни процес, сарадња са родитељима, упитник 

о раду  школе) 

 

 

Педагог 
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Уређење 

школе 

19. Уређење школе 

У циљу стварања оптималних услова за рад школе – управни и стручни 

органи школе сачиниће пројекцију просторног уређења и опремања 

школских објеката за неколико наредних година 

Директор 

Педагог 

Шк.одбор 

Пед.колегиј

ум 

Наст.Веће 

Сав. 

родитеља 

 

 

 

Задужени за ове послове су директор, предметни наставници и школски педагог. 

У току сачињавања Годишњег плана рада школа је имала у виду и следеће: 

 

- Школа је дужна да у току ове школске године оствари све облике васпитно-образовног 

рада утврђене Правилником о наставном плану и програму ; 

- Да се ГПР утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и 

програма; 

- Да се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима  остварује као 

целодневна; 

- Да се на основу извештаја о реализацији ГПР за 2021/22. уврсте све наведене мере 

побољшања образовно-васпитног процеса; 

- Да ове школске године школа уписује 10 одељења и то: 6 одељења млађих разреда 

(Витковац – 2, Милаковац – 1, Печеног – 2, Закута – 1) и 4 одељења старијих разреда. 

- Предметна настава из енглеског језика и верске наставе биће реализована у млађим 

разредима; 

- Енглески језик као обавезни предмет биће изучаван од првог до осмог разреда, а немачки 

језик од петог до осмог разреда као изборни предмет; 

- У петом и шестом разреду се реализују Обавезне физичке активности у оквиру предмета 

Физичко и здравствено васпитање. 

- Од првог до шестог разреда биће организована верска настава као изборни предмет, а од 

шестог до осмог грађанско васпитање; 

- Да ће услови рада бити много бољи јер су у свим учионицама постављени су пројектори.  

- Однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 

завидном нивоу; 

- Биће организована стална помоћ ученицима осмог разреда ради постизања добрих 

резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и 

математике као и наставника хемије, историје, физике, географије и биологије, стручних 

сарадника и директора школе, као и Тима за професионалну оријентацију; 

- Да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривању одређених 

програмских садржаја и других захтева; 

- Од школске 2018/2019. године у школи се евиденција води у електронским  дневницима. 
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1.6. Примарни задаци школе за наредни период 
 

Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, 

складан развој личности и припрема за живот као и даље опште и стручно образовање и 

васпитање.  

Нова школска година почиње 1. септембра 2021. године, и као и сваке године на 

основу анализе досадашњег рада школа као примарне задатке поставља: 

 

1. Организацију првог радног дана, на почетку школске године, у циљу упознавања ученика 

са свим процедурама од значаја за остваривање образовно-васпитног рада у условима 

пандемије вируса Ковид-19 и примену мера заштите на раду у складу са препорукама 

кризног штаба и упуствима МПНТР. 

2. Испитивање ученичких интересовања за ваннаставне активности. 

3. Опремање учионица  са савременим рачунарима. 

4. Унапредити временску и садржајну корелацију тематских области међу различитим 

предметим  

5. Континуирани рад на унапређивању знања и вештина наставника за примену различитих 

Веб алата у сврху реализације наставе на даљину ( Унапређивање информатичке 

писмености код запослених у школи и примена информационих технологија у насатави 

- Јачати педагошку компетенцију наставника, примену савремених метода и облика 

рада) 

6. Припрема ученика за завршни испит и  већа оствареност образовних стандарда за крај 

обавезног образовања ; Пружати помоћ и подршку ученицима при избору  даљег 

образовања, обуке и запослења; 

7. Осавремењивање наставе  

           а) набавка нових наставних средстава и примена постојећих 

           б) активна примена знања са акредитованих семинара 

8. Подстицање систематичности и објективности у оцењивању. Унапређивање 

формативног оцењивања и начина праћења напредовања ученика. 

-Побољшати квалитет допунске наставе (редовност и обухват што већег броја деце); 

9. Потпуна оствареност тимског рада на свим нивоима 

10. Подршка ученицима 1. и 5. Разреда током процеса прилагођавања на школу и 

подстицања социјалне интеграције 

11. Развијање комуникативних способности, вештина ненасилне комуникације и 

конструктивног решавање сукоба 

12. Унапређење сарадње са родитељима: 

           а) оперативно планирање родитељских састанака 

           б) организовање заједничких сусрета родитеља са свим наставницима 

           в) боље информисање родитеља о животу школе 

           г) укључивање родитеља и израду нових пројеката и школске акције 

13. Школа ће настојати да ефикасније организује сарадању са институцијама локалне 

заједнице у циљу остваривања бољих образовних и васпитних циљева. 

14. Одржавање партнерских односа са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, 

Здравственим центром Студеница и МУП-ом. 

15. У циљу реализације садржаја из наставних предмета и остваривања програма културно 

јавне делатности школе неопходно је наставити и унапредити сарадњу са следећим 

институцијама: Позориште, Библиотека, Биоскоп, Музеј, галерија Маржик, средства јавног 

информисања, различитим спортским клубовима.... 

16.  Обезбеђивање средстава за завршетак радова на старој школској згради и прелазак на 

кабинетску наставу. 
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17. Подстицање личног развоја ученика и наставника у циљу развијања свести за промене  

и отворености за нове идеје, развијање свести о правима и одговорностима, неговање 

међусобног уважавања и разумевања. 

18. Желимо да постанемо школа која је савремено опремљена, са компетентним наставним 

кадром, школа која ће омогућити квалитетну наставу прилагођену способностима, 

интересовањима ученика са тенденцијом развоја индивидуалних способности ученика. 

Такође, желимо да школа постане центар културних дешавања локалне средине. 

19. Остваривање плана  активности инклузивног образовања за све ученике који имају 

посебне образовне потребе, за ученике са потешкоћама  у савладавању наставних садржаја 

и  за надарене ученике 

20. Подизање квалитета рада школе наглашавајући значај савремене наставе и учења, 

функционалности знања, континуираног праћења постигнућа ученика и школе као 

безбедног места за све њене учеснике. 

21. Побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње; Подстицати и 

развијати демократски духа, осећање припадности колективу и позитивног става ученика 

према школи. 

 

1.7. Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022.години 
 

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2021/22.години ближе се уређују начин планирања, 

организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе. 

 Образовно- васпитни рад у школској 2021/22.години у школи „Бранко Радичевић 

„Витковац планира се кроз организацију рада према првом моделу- образовно-васпитни 

рад у школи кроз непосредни рад. 
Уколико Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донесе 

одлуку о промени модела рада током трајања школске године, исти ће се у зависности од 

Одлуке и мењати. 

Посебан програм основног образовања и васпитања припрема Завод за унапређење 

квалитета образовања и васпитања.Посебан програм примењују све основне школе на 

територији Републике Србије. 

Посебан програм садржи: 

-дужину трајања часа; 

-препоруке за организацију наставе; 

-неопходне садржаје у складу са планом наставе и учења,који обезбеђују остваривање 

прописаних циљева,исхода и стандарда постигнућа; 

-дидактичко-методичко упутство за остваривање програмских садржаја 

-период остваривања прописаних програмских садржаја 

У складу са Законом час траје 45 минута. 

Образовно васпитни рад  у школској 2021/2022.години планира се кроз организацију: 

 

Образовно-васпитног рада у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину. 

Основна школа користи само један систем за упављање учењем,по циклусу,уважавајући 

узраст ученика. 

Наша школа ће у школској 2020/2021.години користити први модел рада. 

Настава се организује свакодневно у школи за ученике од 1.до 4.разреда ,кроз непосредан 

образовно-васпитни рад 

Не деле се ученици на групе.Ученици од 1.до 4.разреда имају по 4 часа,а ученици од 5.до 

8.разреда по 6 или 7 часова. 
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Свако одељење има своју учионицу.Часови ће почињати од 7 сати и 10 минута, а завршавати 

се у 14 сати. Одмори  се користе за чишћење,проветравање учионица 

Праћење и вредновање развоја,напредовања и ангажовања и оцењивање ученика обављаће 

се у току непосредног образовног-васпитног  рада,у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основној школи. 

За ученике другог циклуса образовно-васпитни рад организује се кроз основни или 

комбиновани модел, уколико Тим за праћење и координисање примене певентивних мера у 

раду школа донесе одлуку. 

Полази се од предмета који се полажу на завршном испиту,односно прво се разматрају 

предмети са већим фондом часова,па остали предмети,програми и други облици образовно 

–васпитног рада. 

Појачана дежурства у школи; 

Праћење и вредновање развоја,напредовања и ангажовања и оцењивање ученика обављаће 

се у току непосредног образовног-васпитног  рада,у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основној школи. 

Изборни програми и други облици образовно-васпитног рада реализују се непосредно у 

школи или путем наставе на даљину у складу са просторним и техничким могућностима 

школе 

Као додатна подршка ученицима у учењу уколико дође до промене модела рада, ученици 

ће пратити наставу на даљину на каналу РТС Планети сваког радног дана у складу са 

распоредом и на сајту Моја школа. 

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде утицала на промену организације 

образовно-васпитног рада у школама, у виду варедне ситуације,могућа је промена сатнице 

емитовања часова.  

Уколико дође до преласка на трећи модел - настава на даљину  

 

НАША ШКОЛА  ЋЕ РАДИТИ ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ 

 

Организује се посебан термин на почетку школске године ( претчас, односно први 

час 1.септембра), у циљу упознавања ученика са свим процедурама од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и примену мера заштите од вируса корона и 

примене свих епидемиолошких мера, као што је Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22.години. и 

предвиђено. 

 

 

Оперативни план организације и реализације наставе садржи: 

-план наставе и учења у складу са посебним програмом 

-преглед расположивих ресурса 

-модел остваривања наставе 

-начин остваривања наставе на даљину,који укључује и податке о одабраној платформи за 

учење 

-распоред часова по данима и разредима 

-начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

-начин праћења остваривања плана активности 

 

Саставни део оперативног плана јесте и начин остваривања наставе на даљину за 

ученике који не располажу потребним материјалним ресурсима,уколико се,односно у 

периоду када се остварује настава на даљину,као и начин пружања додатне подршке за 

ученике којима је то потребно. 

Школа има аутономију да утврди време почетка часова и изврши временску 

организацију часова на дневном,недељном имесечном нивоу. 
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Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље 

ученика и запослених,у складу са препорукама надлежних органа и институција,у 

школском простору. 

Организовати реализацију  наставе на начин да свако одељење има своју 

учионицу,односно током малих одмора нема промене учионица/кабинета,осим кад је то 

неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и 

наставних средстава. 

 

1.8 Циљеви образовања и васпитања  
 

Циљеви образовања и васпитања су: 

*пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

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

*стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, техничке и информатичке писмености, 

неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

*развој стваралачких способности,креативности,естетске перцепције и укуса; 

*развој способности проналажења, анализирања,примене и саопштавања информација; 

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

образовању; 

*развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење; 

*развој свести о себи,самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења: 

*развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

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

сопственог развоја и будућег живота; 

*развој и практиковање здравих стилова живота, свести о важности сопственог здравља; 

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

еколошке етике и заштите животиња; 

*развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима; 

*развијање способности за улогу одговорног грађанина; 

*развијање и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности; 

*формирање  ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

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

неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина, других 

народа,развијање мулти културализма, поштовање и очување националног и светског 

културног наслеђа.  
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I I Услови рада школе 
 

2.1 Материјално-технички и  просторни услови рада школе и 

опремљеност 
 

Образовно-васпитни рад се реализује у четири школске зграде у следећим местима: 

 

Витковац – матична школа.............( 1-8.разреда са 6 одељења ) 

Милаковац ...................................... ( 1-4. разреда са 1 одељењем ) 

Печеног ........................................... ( 1-4.разреда са 2 одељења) 

Закута ...............................................( 1-4.разреда са 1 одељењем ) 

 

 

 

Школа располаже просторима следећих намена: 

 

Матична школа у Витковцу: 

Школа има централно грејање на чврста горива. 

 

Врста просторија Број Укупна површина 

Специјализоване учионице 7 400 м2 

Канцеларија за наставнике 1 38 м2 

Канцеларија за директора 1 15 м2 

Канцеларија за секретара и рачуноводство 1 15м2 

Канцеларија за педагога  1 15 м2 

Библиотека 1 12 м2 

Справарница  1 7 м2 

Свлачионице 2 5 м2 

Хол и ходници школе 1 250 м2 

Кухиња 1 18 м2 

Санитарни чвор 1 49 м2 

Остало  46 м2 

У К У П Н О 14 870 м2 

 Школско двориште има површину од   13 000m2 на коме су изграђени спортски 

терени за потребе физичког васпитања. 

 

 

Издвојено одељење школе, Милаковац: 
Школа има централно грејање на чврста горива. 

 

Врста просторије број Укупна површина 

Учионице опште намене 2 124 м2 

Kaнцеларија за учитеље 1 20  м2 
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Кухиња 1 15 м2 

Moкри чвор за ученике и наставнике 1 50 м2 

Ходник и хол 1 86  м2 

УКУПНО 5 295 м2 

Површина дворишта је 2630 m2 

 

 

Издвојено одељење школе, Печеног:  
Школа за грејање користи котао на пелет. 

 

Врста просторије број Укупна површина 

Учионица опште намене 2 108 м2 

Учионица за предшколце 1 16 м2 

Kaнцеларија за учитеља  1 20 м2 

Мокри чвор 1 24 м2 

Ходник  1 40  м2 

УКУПНО 3 208  м2 

Површина дворишта је 3649 m2. 

 

 

Издвојено одељење школе, Закута:   
Школа има централно грејање на чврста горива. 

Врста просторије број Укупна површина 

Учионица опште намене 3 180  м2 

Kaнцеларија за учитеља  1 10  м2 

Мокри чвор 1 10 м2 

Ходник  1 50  м2 

Остало  50 м2 

УКУПНО 3 300  м2 

Површина дворишта је 2475 m2. 

 

Опремљеност школе наставним средствима 

 

Опремљност наставним средствима је на задовољавајућем нивоу. Стручни активи пред 

почетак наставне године пописују расположива наставна средтва, предлажу набавку 

нових, имајући у виду расположиве материјалне могућности. 

Школа је намештајем и општим наставним средствима задовољавајуће опремљена, а у 

односу на Норматив (''Сл. гласник РС'' бр. 4/90) опремљеност је око 80%. 

 

 

Табела расположивих наставних средстава у школској 2021/22.години 
 

Назив наставног 

средства 

Матична 

школа 

Витковац 

Милаковац Печеног Закута Укупно 

1. Интерактивна 

табла 

1 0 - - 1 

2. Мимио систем 2 - - - 2 

3. Пројектор 6 1 2 0 9 
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5.Радиокасетофон 4 1 1 1 7 

6.Микроскоп 5 - - - 5 

7. Разглас 1 - - - 1 

8. Рачунари 15 1 1 1 18 

9.Штампач 4 1 1 1 5 

10. Скенер 3 1 - - 4 

11. Штампач у боји 1 - - - 1 

12. Копир апарат 1 - 1 - 2 

11. Лаптоп 20 1 2 0 23 

12. Десктоп рачунар 7 1 1 1 10 

13. Монитор 17    17 

      

 

2.1.1. Побољшање материјално-техничких и просторних услова 

 

У току школске 2020/2021. године: 

 

- У свим учионицама су постављени пројектори ( пет пројектора) ради остваривања што 

квалитетнијег образовно-наставног процеса. Све учионице виших разреда су сада 

опремљене пројекторима који су фиксирани на плафонима учионица, у једној учионици 

одељења нижих разреда је пројектор постављен на плафону, док се један мобилни пројектор 

користи за друго одељење нижих разреда у матичној школи. 

-У издвојеном одељењу у Печеногу обе учионице су опремељене пројекторима. 

- Постављен је информациони дисплеј у холу школе, који се користи за пружање 

обавештења ученицима и родитељима. 

- Направљене су свлачионице за дечаке и девојчице у холу школе, као и справарница за 

потребе наставе физичког васпитања. 

- Направљена је библиотека у холу школе (која је до сада била у канцеларији педагога 

школе) поред које је оформљен простор за читање- читалачки кутак за ученике- опремљен 

са две клупе и столом, док је зид осликан. 

- Расвета у свим учионицама и холу школе је замењена  

- Постављене су подне плочице у ходнику школе, испред тоалета и осликан је зид у овом 

делу школе 

- Замењена су дотрајала улазна врата и постављена нова табла са натписом школе. 

- Постављене су нове плочице у холу и ходницима школе, као и у кухињи. 

 - Замењена је унутрашња столарија у целој матичној школи ( на свим учионицама, 

канцеларијама и осталим просторијама) 

- Сви ходници и холови су окречени и школска кухиња је реновирана. 

 - Учионица за информатику је преуређена, тако да је сада простор функционалније 

искоришћен. 

 - Тапациране су столице за наставнике у свим издвојеним одељењима и у кухињи. 

 - Набављен је комплетно нов намештај за четири учионице у матичној школи, док су у 

двема учионицама замењене дотрајале плоче на клупама и катедрама, као и седиште и 

наслон на ученичким столицама. 

 - Комплетно су окречене све просторије у матичној школи (све учионице, ходници, 

наставничка канцеларија), као и све учионице у свим издвојеним одељењима школе. 

- У свим учионицама и канцеларијама у матичној школи су постављене роло завесе ради 

засењивање прозора. 

- Постављене су роло завесе на учионицама у издвојеном одељењу у Печеногу, као и 

тракасте завесе на учионици издвојеног одељења у Милаковцу. 

 - Замењени су дотрајали олуци на предњој страни матичне школе. 
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- Набављене су нове беле, магнетене табле и исте постављене у свим учионицама, као и у 

издвојеном одељењу у Печеногу. 

- Набављена су три скенера, штампач у боји и три нова монитора ради остваривања што 

квалитетнијег образовно-наставног процеса 

 - Набавили смо око 100 књига за школску библиотеку 

 - Набављена су нова наставна средства за Географију 

 -Уређено је школско двориште, постављене нове клупе, засађено цвеће и рестауриране 

жардињере 

- Промењене су плочице на степеништу испред школе и постављене су комплетно нове 

плочице на платоу испред школе у Печеногу. 

 - Постављено је седам великих паноа у холу школу и још 15 малих паноа је распоређено по 

учионицама у матичној школи и свим издвојеним одењељима. 

- Направљен је потпуно нови сајт школе. 

 

2.2. Педагошка организација 
 

Распоред одељења по сменама 

Ова школа располаже адекватним простором за рад. Настава се организује 

најповољније што се може, држећи се основних педагошких принципа.  Предметна и 

разредна настава обухваћене су радом у  преподневној смени. Часови почињу у 710, а 

завршавају у 1400. Часови трају 45 минута. 

 

2.3.Кадровска структура школе 
 

Звање Стручна спрема Број 

Професор разредне наставе Висока стручна спрема 4 

Професор предметне наставе Висока стручна спрема 17 

Наставник предметне наставе Виша стручна спрема 1 

Наставник разредне наставе Виша стручна спрема 2 

Свега наставног особља 24 

Директор школе Висока стручна спрема 1 

Секретар школе Висока стручна спрема 1 

Шеф рачуноводства Висока стручна спрема 1 

Педагог Висока стручна спрема 1 

Библиотекар Висока стручна спрема 1 

Домар/ложач Средња стручна спрема 1 

Помоћно особље Основно образовање 5 

Свега ваннаставног особља 11 

Свега радника школе 35 
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Табеларни приказ кадровске структуре школе 

Ре

д.

бр 

Презиме и име Звање и функција 

Р
ад

н
и

  

ст
аж

 

Г
о
д

и
н

а 
 

ст
ар

о
ст

и
 

П
р
о
ц

ен
а

т 
 

р
ад

а 

1.  Зорана Анрић Директор, проф.енглеског језика 15 38 100 

2.  Трбовић Татјана Педагог 18 42 100 

3.  Плазинић Вања Дипл. правник, Секретар 4 36 50 

4.  Петровић Душица Шеф рачуноводства 36 59 50 

5.  Грбовић Марија Професор немачког језика 2 35 44 

6.  Јовановић Драган Професор српског језика 12 42 94 

7.  Милановић Александар Професор енглеског језика  1 30 104 

8.  Крунић Дејан Професор историје 3 44 35 

9.  Лешевић Ивана Професор географије 13 44 35 

10.  Јовановић Љубинко Професор физичког васпитања 12 41 5 

11.  Обрадовић Марија Професор физичког васпитања 9 38 35 

12.  Чампар Марко Професор физичког васпитања 7 34 20 

13.  Сандра Радетић Професор биологије 14 45 40 

14.  Плешинац Ивана Професор хемије 20 43 20 

15.  Пантовић Милорад Професор ТиТ и информатике 3 32 50 

16.  Зеленовић Филип Вероучитељ 5 29 25 

17.  Радојичић Иван Вероучитељ 19 43 15 

18.  Совиљ Славка Професор разредне наставе 27 55 100 

19.  Митровић Љиљана Професор разредне наставе 25 49 100 

20.  Миливојевић Јасминка Професор разредне наставе 25 48 100 

21.  Маџаевић Снежана Професор разредне наставе 30 51 100 

22.  Павловић Верица Професор разредне наставе 14 41 100 

23.  Павловић Марија Професор разредне насатве 15 41 100 

24.  Радовић Јулија Професор математике 21 44 100 

25.  Пејковић Ружица Професор физике 31 60 30 

26.  Драгањац Александра Професор ликовне културе 2 30 25 

27.  Петровска Гордана 
Наставник музичке културе + хор и 

оркестар 
31 57 20+5 

28.  Белоица Милна библиотекар 28 60 50 

29.  Матовић Драган Домар-ложач 14 51 100 

30.  Јовановић Јуца Чистачица 33 63 100 

31.  Матовић Добрила Чистачица 24 60 100 

32.  Савић Валентина Чистачица 2 48 
61+3

3 

33.  Ђорђевић Никола Чистач/ица 2 43 
61+3

3 

34.  Алексић Марко Чистач/ица 0 26 
61+3

3 

35.  Манојловић Анита 
Наставник грађанског васпитања-

Професор биологије 
16 46 15 
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Звање Стручна спрема Број 

Професор разредне наставе Висока стручна спрема 4 

Професор предметне наставе Висока стручна спрема 17 

Наставник предметне наставе Виша стручна спрема 1 

Наставник разредне наставе Виша стручна спрема 2 

Свега наставног особља 24 

Директор школе Висока стручна спрема 1 

Секретар школе Висока стручна спрема 1 

Шеф рачуноводства Висока стручна спрема 1 

Педагог Висока стручна спрема 1 

Библиотекар Висока стручна спрема 1 

Домар/ложач Средња стручна спрема 1 

Помоћно особље Основно образовање 5 

Свега ваннаставног особља 11 

Свега радника школе 35 
 

2.4.1. План посете родитеља школи 

РАЗРЕД ДАН ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

ПРВИ 
понедељак 8:35 - 9:05 

Татјана Милошевић 
петак 10:00 - 10:30 

ДРУГИ среда 8:00 – 8:30 Татјана Милошевић 

ТРЕЋИ 
понедељак 8:00 – 8:30 

Јасминка Миливојевић 
четвртак 8:35 - 9:05 

ЧЕТВРТИ уторак 8:35 - 9:05 Јасминка Миливојевић 

ПЕТИ понедељак/среда 9:10-9:40 Александар Милановић 

ШЕСТИ уторак/четвртак 9:10 – 9:40 Јулија Радовић 

СЕДМИ среда/петак 9:10 – 9:40 Дејан Крунић 

ОСМИ понедељак/среда 9:10-9:40 Драган Јовановић 

 

2.4.2. Распореди часова 

ИО МИЛАКОВАЦ први, други, тречи, четврти разред 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1.  
1. Математика 

2. Математика 

1.Српски језик 

2.Српски језик 

1.Математика 

2.Математика 

1.Српски језик 

2.Српски језик 

1.Математика 

2. Математика 
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3. Српски језик 

4. Српски језик 

3. Математика 

4. Математика 

3.Српски језик 

4. Српски језик 

3. Математика 

4. Математика 

3.Српски језик 

4. Српски језик 

2.  

1. Српски језик 

2.Српски језик 

3. Математика 

4. Математика 

1.Математика 

2.Математика 

3.Српски језик 

4. Српски језик 

1.Српски језик 

2.Српски језик 

3. Математика 

4.Математика 

1.Математика 

2. Математика 

3. Српски језик 

4. Српски језик 

1.Српски језик 

2. Српски језик 

3. Математика 

4. Математика 

3.  

1.Свет око нас 

2. Свет око нас 

3. Природа и 

друштво 

4.Природа и 

друштво 

1. Дигитални 

свет 

2. Дигитални 

свет 

3. Пројектна 

настава 

4. Пројектна 

настава 

1.Свет око нас 

2.Свет око нас 

3.Природа и 

друштво 

4. Природа и 

друштво 

1.Музичка 

култура 

2. Музичка 

култура 

3. Музичка 

култура 

4. Музичка 

култура 

1. Физичко и 

здр. вас. 

2. Физичко и 

здр. вас. 

3. Физичко и 

здр. вас. 

4. Физичко и 

здр. вас. 

4.  

1.Физичко и 

здр. васп. 

2.Физичко и 

здрав. вас. 

3.Физичко и 

здр. васп. 

4. Физичко и 

здр.васп. 

1.Енглески 

језик 

2. Енглески 

језик 

3. Енглески 

језик 

4. Енглески 

језик 

1.Физичко и 

здр. вас. 

2.Физичко и 

здр. вас. 

3.Физичко и 

здр.вас. 

4.Физичко и 

здр.вас. 

1. Ликовна 

култура 

2. Ликовна 

култура 

3. Ликовна 

култура 

4. Ликовна 

култура 

1.Слободне 

активности 

2.Слободне 

активности 

3.Слободне 

активности 

4. Слободне 

активности 

5.  

2. Ликовна 

култура 

3. Ликовна 

култура 

4. Ликовна 

култура 

1.Енглески 

језик 

2. Енглески 

језик 

3. Енглески 

језик 

4. Енглески 

језик 

1.ЧОС 

2. ЧОС 

3. ЧОС 

4. ЧОС 

1. Верска 

настава 

2. Верска 

настава 

3. Верска 

настава 

4. Верска 

настава 

1.Допунска 

настава 

2. Допунска 

настава 

3. Допунска 

настава 

4. Допунска 

настава 

 

 

ИО ПЕЧЕНОГ први разред 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

1. 

 

Математика 

 

 

Српски језик 

 

 

 

Математика 

 

 

Свет око нас 

 

 

Математика 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

32 

 

 

 

 

 

 

 

ИО ПЕЧЕНОГ трећи разред 

 

2. 

 

Српски језик 

 

Свет око нас 

 

 

 

Српски језик 

 

Српски језик 

 

Српски језик 

 

3. 

 

Музичка 

култура 

 

Математика 

 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

Математика 

 

Енглески 

језик 

 

4. 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

 

Ликовна 

култура 

 

 

Слободне 

активности 

 

Дигитални свет 

 

Енглески 

језик 

 

5. 

 

ЧОС 

 

 

  

Верска настава 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Математика Природа и 

друштво 

 

Математика Математика Српски језик 

2. Српски језик Математика 

 

Српски језик Природа и 

друштво 

Математика 

3. Музичка 

култура 

Српски језик 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик Енглески 

језик 
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ИО ПЕЧЕНОГ други и четврти разред 

 

4. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

 

Слободне 

активности 

Пројектна 

настава 

Енглески 

језик 

5. ЧОС Ликовна 

култура 

Додатна/допунска 

настава 

Верска 

настава 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

1. 

2. Музичка 

култура 

  

4. Музичка 

култура 

2. Српски језик 

 

4. Математика 

2. Математика 

 

4. Српски језик 

 

2. Верска 

настава 

 

4. Верска 

настава 

2. Енглески 

језик 

 

4. Енглески 

језик 

 

2. 

2. Српски језик 

 

4. Математика 

2. Математика 

 

4. Српски језик 

 

2. Српски језик 

 

4. Математика 

2. Српски језик 

 

4. Математика 

2. Енглески 

језик 

 

4. Енглески 

језик 

 

3. 

2. Математика 

 

4. Српски језик 

2. Свет око нас 

 

4. Природа и 

друштво 

2. Физичко 

васпитање 

 

4. Физичко 

васпитање 

2. Математика 

 

4. Српски језик 

 

2. Српски 

језик 

 

4. 

Математика 

 

4. 

2. Физичко 

васпитање 

 

4. Физичко 

васпитање 

2. Физичко 

васпитање 

 

4. Физичко 

васпитање 

2. Ликовна 

култура 

 

4. Ликовна 

култура 

2. Свет око нас 

 

4. Природа и 

друштво 

2. 

Математика 

 

4. Српски 

језик 
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ИО ЗАКУТА први и четврти разред 

 

 

 

Витковац први и други разред 

 

5. 

2.  Час одељ. 

стареш. 

 

4.  Час одељ. 

стареш. 

2. Слободне 

активности 

 

4. Слободне 

активности 

2. Ликовна 

култура 

 

4. Ликовна 

култура 

2. Дигитални 

свет 

 

4. Пројектна 

настава 

2.  Допунска 

настава 

 

4. Додатна 

настава 

Ча

с 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

1. 

1. Српски језик 

4. Математика 

1. Енглески  

      језик 

4.Енглески      

језик 

1. Српски језик 

4. Математика  

1.  Математика 

4. Српски језик 

 

1. Српски језик 

4. Математика 

 

2. 

1. Математика 

4. Српски језик 

1.  Енглески  

      језик 

4.Енглески      

језик 

 

1. Математика 

4. Српски језик 

 

1. Српски језик 

4. Математика 

1. Математика 

4. Српски језик 

 

3. 

1. Свет око нас 

4. Природа и  

друштво 

 

31Математика 

4. Српски језик 

 

1. Свет око нас 

4. Природа и  

друштво 

 

1.    Ликовна 

    култура  

 

 

4. Ликовна 

    култура  

 

1.Физичко и и 

здравствено 

васпитање 

4. Физичко  

  васпитање 

 

4. 

1.Физичко и и    

здравствено 

васпитање 

4. Физичко  

  васпитање 

1. Српски језик 

4. Математика 

1.Физичко и и 

здравствено 

васпитање 

4. Физичко  

  васпитање 

 

1.    Веронаука 

4.  Веронаука 

 

1. Дигитални 

свет 

4.Пројектна 

настава 

 

5. 

1. Час  

 одељенског 

   старешине 

4. Час      

одељенског 

старешине 

1. Музичка  

     култура   

4.  Музичка  

    култура    

1.   Слободне 

  активности  

4.   Слободне 

  активности 

 

 

4. Ликовна 

    култура 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
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1. Српски језик 

    

Математика Математика Верска 

настава 

Српски језик 

2. Математика Српски језик Физичко 

васпитање 

Енглески језик Физичко 

васпитање 

3. Музичка 

култура 

Свет око нас Српски језик Математика 

 

Математика 

4. Енглески језик Ликовна 

култура 

Дигитални свет Српски језик Свет око нас 

5. Физичко 

васпитање 

 Допунска настава Слободне 

активности 

Час 

одељенског 

старешине 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Математика 

    

Српски језик Српски језик  Верска 

настава 

Математика 

 

2. Српски језик Математика Физичко 

васпитање 

Енглески језик Физичко 

васпитање 

3. Музичка 

култура 

Свет око нас Математика Српски језик  

 

Српски језик 

4. Енглески језик Ликовна 

култура 

Дигитални свет Математика Свет око нас 

5. Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Допунска настава Слободне 

активности 

Час 

одељенског 

старешине 
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Витковац трећи и четврти разред 
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Распоред часова за други циклус, од петог до осмог разреда 

 

Час 

 

Понедељак 

 

Уторак 

 

Среда 

 

Четвртак 

 

Петак 

1. Математика 

Српски језик 

 

Природа и 

друштво 

Природа и 

друштво 

Српски  језик 

Математика 

Математика 

Српски језик 

Математика 

Математика 

2. Српски  језик 

 

Математика 

Математика 

 

Математика 

Математика 

 

Српски језик 

Верска настава 

 

Верска настава 

Природа и 

друштво 

Природа и 

друштво 

  3. Пројектна    

настава    

Пројектна    

настава    

  

Српски  језик 

 

Српски језик 

Енглски  језик 

 

Енглески језик 

Српски  језик 

 

Српски језик 

Српски  језик 

 

Српски језик 

4. Физичко и   

здравствено  

Васпитање 

Физичко и   

здравствено 

васпитање 

Физичко и   

здравствено  

Васпитање 

Физичко и   

здравствено 

Васпитање 

Ликовна  

култура  

Ликовна 

култура 

Енглески   

језик 

Енглески језик 

Слободне 

активности   

Слободне 

активности 

  5.  Музичка  

култура  

 

Час одељенског 

Старешине 

Час 

одељењског 

старешине 

Ликовна  

култура  

 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко и   

здравствено  

Васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
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I I I. Организација васпитно-образовног рада школе 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
ДраганЈованов

ићсрпски језик 7 5 8 6 8 7 5 8 7 6 5 5 6 8 7 5 6
Александар 

Милановићенгл 6 5 8 7 8 5 6 7
ВањаБелопавл

овић немачки 5 7 8 6 6 7 5 8
Александра 

Драгањац 8 6 7 5 5
Гордана 

Петровска 8 5 5 7 6
Дејан Крунић 

историја 6 7 8 5 6 8 7
Ивана Лешевић 

географија 7 8 6 7 6 8 5
Ружца Пејковић 

физика 7 6 8 8 6 7
Јулија Радовић 

математика 5 7 8 5 8 6 7 8 6 7 6 7 5 6 5 8
СандраРадетић 

биологија 7 8 6 5  7 5 6 8
Сандра Радетић 

чувари природе 6
ИванаПлешина

хемија 8 8 7 7
МилорадПанто

вић ТИТ 6 6 5 5 8 8 7 7
МаријаОбрадо

вић физичко 7 7 6 5 6 7 5
ЉубинкоЈовано

вић ОФА 6
Јулија Радовић 

информ. и 5 6
АнитаМанојлов

ићграђвасп. 7 8 6
Ивана 

Плешинац 7 8
Милорад 

Пантовић 7 8
Гордана 

Петровска хор и 5
Марко Чампар 

физичко 8 8 8
Марко Чампар 

ОФА 5
Филип 

Зеленовић 6 5

РАСПОРЕД ЧАСОВА
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
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На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 

               Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 

6/20) 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

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

току два полугодишта. 

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

четвртак, 30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

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

од првог до седмог разреда, остварују 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 случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

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

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, 

који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

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

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 
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Члан 5. 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу 

остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним 

наставним седмицама, у складу са законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

Члан 6. 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 

12. новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. 

маја 2022. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. 

године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године. 

Члан 7. 

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

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

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

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

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 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 и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 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, 

21. фебруар 2022. 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. 

Члан 8. 

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

у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 
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2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског 

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

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

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

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

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

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

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим 

даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. 

априла 2022. године). 

Члан 9. 

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

наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

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

начин који утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

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

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

планом рада, у складу са овим правилником. 

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

другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта 

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

складу са овим правилником. 

Члан 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 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. 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. 

години спровести следећа међународна испитивања: 

1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 

2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 

2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 
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3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у 

истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим 

школама). 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

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

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-91/2021-04 

У Београду, 31. маја 2021. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада 
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основне школе за школску 2020/2021. годину 
.. 
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 3.2.Календар важних датума за школску 2020/2021.  

ДАТУМ ДАН АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

01.09.2021. Почетак 

школске године  

Пријем првака и осталих 

ученика 

Одељењске старешине 

Директор 

Прва 

недеља 

октобра 

Дечја недеља Учешће на 

манифестацијама 

Учитељи 

Наст.ликовне културе 

Октобар Крос Црвеног 

крста 

Учешће у 

манифестацији ''Трка за 

срећније детињство'' 

Директор, учитељи, 

наставници 

6.11.2021.  Крај првог 

класификационог 

периода 

Директор,педагог,предметни 

наставници 

30.12.2021.  Крај првог полугодишта Директор,педагог,предметни 

наставници 

27.01.2022. 

 

 

Дан Светог 

Саве 

 

Свечано сечење 

колача,приредба 

Учитељи, 

Наст.српског језика, 

Наст.муз. културе 

08.03.2022. Дан жена Радионице у школи  Учитељи 

22.03.2022.  Светски дан 

вода 

Презентације, 

украшавање хола школе 

Раз.старешине 

Наст.географије и билогије 

25-26.03. 

2022. 

 Пробни завршни испит 

за ученике 8.р. 

Директор,педагог,предметни 

наставници 

28.03.2022. Дан 

школе,приредба 

Приредба, свечани 

пријем гостију 

Фестивал науке 

 

Учитељи, 

Наст.српског језика, 

Наст.муз. културе 

Наст.лик.културе 

Наст.физике 

16.04.2022.  Крај трећег 

класификационог 

периода 

Директор,педагог,предметни 

наставници 

април 2022. Васкршњи 

вашар 

различитости 

Радионице Учитељи 

Наст.ликовне културе 

мај  2022. Професионална 

оријентација 

Ученици осмог разреда 

посећују Сајам 

образовања 

Раз.стар.8.разреда 

Педагог 

07.06.2022. Крај другог 

полугодишта за 

ученике осмог 

разреда 

Весела журка Разредни стар.8.разреда 

 

21.06.2022. Крај другог 

полугодишта за 

остале ученике 

Весела журка Разредне старешине 

22-24.06. 

2022. 

 Завршни испит за 

ученике 8.разреда 

Директор,педагог,дежурни 

наставници и супервизор 

28.06.2022. Крај другог 

полугодишта 

Свечана подела 

књижица и 

сведочанстава-приредба 

Разредне старешине 
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3. 3. Календар светски важних датума  
 

ДАТУМ ДАН АКТИВНОСТИ 

 8. септембар среда Међународни дан писмености 

22. септембар среда  Европски дан без аутомобила 

26. септембар недеља Европски дан језика 

4. октобар понедељак Светски дан животиња  

5-9. октобра уторак- субота Дечија недеља 

12. октобар уторак Дан школе 

14. октобар четвртак Дан стрељања у Краљеву 

16. октобар субота Дан здраве хране 

21. октобар четвртак Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

8. новембар  понедељак Дан просветних радника  

11. новембар четвртак Дан примирја у Првом светском рату 

13. новембар субота Светски дан љубазности  

16. новембар уторак Међународни дан толеранције 

20. новембар субота Светски дан права детета 

21. новембар недеља Светски дан телевизије 

10. децембар петак Дан људских права 

11. децембар  субота Светски дан планина  

14. децембар уторак Дан библиотекара  

27. јануар среда Школска слава Свети Сава 

31. јануар недеља Дан без дуванског дима 

14. фебруар недеља Дан заљубљених  

21. фебруар недеља Међународни дан матерњег језика 

8. март понедељак Међународни дан жена 

14. март недеља Међународни дан река 

21. март недеља Светски дан поезије 

22. март понедељак Светски дан вода  

1. април четвртак Дан шале 

7.април  среда Светски дан здравља 

22. април четвртак Светски дан планете Земље  

22. април четвртак Дан сећања на жртве холокауста 

3. мај  понедељак Светски дан слободе медија  

8. мај субота Светски дан Црвеног крста 

11. мај уторак Светски дан писања писама 

15. мај субота Светски дан породице 

24. мај понедељак Европски дан паркова  

1.јун уторак Међународни дан деце 

3. јун  четвртак Светски дан сунца  

5. јун субота Светски дан заштите животне средине 
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3.5. Списак уџбеника и приручника  
 

Наставничко веће школе је на предлог наставника и стручних већа, донело одлуку и 

утврдило следећи: 
 

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2021/2022. години 

 

 

Листа изабраних уџбеника  за  1.разред  основне школе за школску  

2021/2022.годину 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

 

АУТОРИ 

 

ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Бувар са словарицом Н.Станковић Шошо 

М.Костић 

Нови логос 

Реч по реч, 

Читанка 

за српски језик за 

први разред 

основне школе 

Д. Милић 

Т.Митић 

Нови логос 

Наставни листови уз 

буквар 

Д. Милић 

Т.Митић  

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Smart Junior 1 

енглески језик за 

први разред 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска) 

H.Mitchel Data Status 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 

за први разред 

основне школе 

Д.Михајловић 

Бокан, 

М. Ињац 

Нови логос 

МАТЕМАТИКА 

 

Математика 1, 

уџбеник за први 

разред 

(први, други, трећи и 

четврти део) 

Ива Иванчевић 

Илић , 

Сенка Тахировић 

Нови логос 

СВЕТ ОКО 

НАС 

Свет око нас 

за први разред 

уџбеник  

 

Љ.Стокановић 

Г.Лукић 

Г.Субаков Симић 

Нови Логос 

Свет око нас 

за први разред 

радна свеска 

Љ.Стокановић 

Г.Лукић 

Г.Субаков Симић 

Нови Логос 
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Листа изабраних уџбеника  за  2.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

 

АУТОРИ 

 

ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Читанка 

за српски језик за 

други разред 

М. Манојловић ЕДУКА 

Граматика 

Поуке о језику 

за српски језик за 

други разред 

И.Јухас ЕДУКА 

Радна свеска 

из српског језика  

М. Манојловић  ЕДУКА 

Латиница И.Јухас 

Ј.Игњатовић 

ЕДУКА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Happy House 2, 

енглески језик за 

други разред 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

The English 

book 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 

за други разред 

Д.Михајловић 

Бокан,М. Ињац 

Нови логос 

МАТЕМАТИКА 

 

Математика 2, 

уџбеник за други 

разред 

Ива Иванчевић 

Илић , 

Сенка Тахировић 

Нови логос 

СВЕТ ОКО 

НАС 

Свет око нас 2 

за други разред; 

уџбеник  

 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 

Свет око нас 2 

за други разред 

радна свеска 

 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 
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Листа изабраних уџбеника  за  3.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

 

АУТОРИ 

 

ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Дар речи, 

Читанка 

за српски језик за 

трећи разред 

Н.Станковић Шошо  

Соња Чабрић 

Нови логос 

Дар речи, 

Граматика 

за српски језик за 

трећи разред 

Јелена Срдић 

Зорана Петковић 

Нови логос 

Радна свеска 

Из српског језика  

 

Н.Станковић Шошо 

Ј.Срдић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Happy Street 1, 

енглески језик за 

трећи разред 

 (уџбеник и радна 

свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

The English 

book 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 

за трећи разред  

Д.Михајловић 

Бокан, 

М. Ињац 

Нови логос 

МАТЕМАТИКА 

 

Математика 3, 

уџбеник за трећи 

разред  

Ива Иванчевић 

Илић , 

Сенка Тахировић 

Нови логос 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Природа и друштво 3 

за трећи разред 

уџбеник  

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 

Природа и друштво 3 

за трећи разред 

радна 

свеска 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 
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Листа изабраних уџбеника  за  4.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

 

АУТОРИ 

 

ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Бескрајне речи, 

Читанка 

за српски језик за 

четврти разред 

Н.Станковић Шошо 

Соња Чабрић 

Нови логос 

Дар речи, 

Граматика 

за српски језик за 

четврти разред 

Јелена Срдић 

Зорана Петковић 

Нови логос 

Радна свеска 

Из српског језика 

 

Н.Станковић Шошо 

Ј.Срдић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Happy Street 2, 

енглески језик за 

четврти разред 

(уџбеник и радна 

свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

The English 

book 

ЛИКОВНА  

КУЛТУРА 

Ликовна култура 4, 

уџбеник за четврти 

разред  

Данка Деспотовић 

Андрић 

Вулкан 

издаваштво 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 

за четврти разред  

Д.Михајловић 

Бокан,М. Ињац 

Нови логос 

МАТЕМАТИКА 

 

Математика 4, 

уџбеник за четврти 

разред  

 

Ива Иванчевић 

Илић ,Сенка 

Тахировић 

Нови логос 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Природа и друштво 4 

за четврти разред 

уџбеник 

Сања Благданић, 

З. Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 

Природа и друштво 4 

за четврти разред 

радна свеска 

Сања Благданић, 

З. Ковачевић, 

Славица Јовић 

БИГЗ 
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Листа изабраних уџбеника  за  5.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

АУТОРИ  

 

ИЗДАВАЧИ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

Читанка-Уметност 

речи 

за српски језик за 

пети разред 

Н.Станковић Шошо  

 

Нови логос 

Граматика – Дар 

речи 

за српски језик за 

пети разред 

 

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

 

Нови логос 

Радна свеска    

за српски језик за 

пети 

 разред      

Н.Станковић Шошо  

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Right on 1 

Уџбеник за 5.разред 

Jenny Dooley Фреска 

 

Радна свеска за 

енглески 5.разред  

Jenny Dooley Фреска 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Wirr neu 1 

уџбеник за 5.разред  

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

Радна свеска за 

немачки за 5.разред  

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

ЛИКОВНА  

КУЛТУРА 

Уџбеник за 5.разред 

основне школе   

Сања Филиповић Клет 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Уџбеник за 5.разред 

основне школе   

А.Паладин 

Д.Михајловић Бокан 

Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Уџбеник  за 5.разред   Наташа Поповић Едука 

 

ИСТОРИЈА 

 

Уџбеник  за 5.разред  Д.Стефановић 

С.Фарјанчић 

 

Фреска 

БИОЛОГИЈА 

 

Уџбеник  за 5.разред 

(1.и 2.део) 

Гордана Субаков 

Симић 

Марина Дрндарски 

Нови Логос 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Уџбеник за 5.разред  

основне школе                     

Петар Огризовић 

 

Нови логос 

 

Збирка задатака за 

5.разред  основне 

школе 

Петар Огризовић Нови Логос 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и 

технологија 5, 

за пети разред 

А.Вучићевић 

Н.Стаменовић 

Клет 

ИНФОРМАТИКА  

И 

РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 

рачунарство 5, 

уџбеник за пети 

разред  

К.Алксић 

Д.Крсмановић 

М.Бајчетић 

ЕДУКА 
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Листа изабраних уџбеника  за  6.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

АУТОРИ  

 

ИЗДАВАЧИ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

Читанка-Уметност 

речи 

за српски језик за 

шести разред 

основне школе 

Н.Станковић Шошо  

 

Нови логос 

Граматика – Дар 

речи 

за српски језик за 

шести разред 

основне школе 

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

 

Нови логос 

Радна свеска    

за српски језик за 

шести разред 

основне школе 

      

Н.Станковић Шошо  

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Right on 2 

Уџбеник за 6.разред 

Jenny Dooley Фреска 

 

Радна свеска за 

6.разред 

Jenny Dooley Фреска 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Wirr neu 2 

уџбеник за 6.разред  

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

Радна свеска за 

6.разред 

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

ЛИКОВНА  

КУЛТУРА 

Уџбеник за 6.разред 

основне школе   

Милутин Мићић Клет 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Уџбеник за 6.разред 

основне школе   

А.Паладин 

Д.Михајловић Бокан 

Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Уџбеник  за 6.разред  

основне школе 

Наташа Поповић Едука 

 

ИСТОРИЈА 

 

Уџбеник  за 6.разред   М.Шуица 

Р.Радић 

Фреска 

БИОЛОГИЈА 

 

Уџбеник  за 6.разред  

основне школе 

Гордана Субаков 

Симић 

Марина Дрндарски 

Нови Логос 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Уџбеник за 6.разред  

основне школе                     

Др Небојша 

Икодиновић 

Др Слађана 

Димитријевић 

 

Клет 

 

Збирка задатака за 

6.разред  основне 

школе 

Др Бранислав 

Поповић 

Др Марија Станић 

Др Ненад Вуловић 

Сања Милојевић 

Клет 

Физика 6 Марина Радојевић Клет 
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Листа изабраних уџбеника  за  7.разред  основне школе за школску 

2021/2022.годину 

ФИЗИКА 

Уџбеник за 6.разред                     

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за 6.разред   

Марина Радојевић Клет 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и 

технологија 6, 

за 6. разред  

 

М.Секулић 

З.Луковић 

 

Вулкан 

издаваштво 

ИНФОРМАТИКА  

И 

РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 

рачунарство 6, 

уџбеник за 6. разред 

  

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

Вулкан 

Издаваштво  

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

АУТОРИ  

 

ИЗДАВАЧИ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

Читанка-Уметност 

речи 

за српски језик за 

7. разред 

Н.Станковић Шошо  Нови логос 

Граматика – Дар 

речи 

за српски језик за 

7. разред 

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

Нови логос 

Радна свеска    

за српски језик за 

7. разред 

основне школе 

      

Н.Станковић Шошо  

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Right on 3 

Уџбеник за 7.разред 

основне школе 

Jenny Dooley Фреска 

 

Радна свеска за 

7.разред основне 

школе 

Jenny Dooley Фреска 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Wirr neu 3 

уџбеник за 7.разред 

основне школе  

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

Радна свеска за 

7.разред основне 

школе 

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

ЛИКОВНА  

КУЛТУРА 

Уџбеник за 7.разред 

основне школе   

Д.Ђорђевић 

З.Игњатовић 

ЕДУКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Уџбеник за 7.разред 

основне школе   

А.Паладин 

Д.Михајловић Бокан 

Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Уџбеник  за 7.разред  

основне школе 

И.Лешчешен 

С.Зрнић 

БИГЗ 
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ИСТОРИЈА 

 

Уџбеник  за 7.разред  

основне школе 

Милица Омрчен, 

Невена Грбовић 

 

Едука 

БИОЛОГИЈА 

 

Уџбеник  за 7.разред  

(1.и 2.део) 

Гордана Субаков 

Симић 

Марина Дрндарски 

Нови Логос 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Уџбеник за 7.разред  

основне школе                     

Др Небојша 

Икодиновић 

Др Слађана 

Димитријевић 

 

Клет 

 

Збирка задатака за 

7.разред  основне 

школе 

Др Бранислав 

Поповић 

Др Марија Станић 

Др Ненад Вуловић 

Сања Милојевић 

Клет 

ФИЗИКА 

Физика 7 

Уџбеник за 7.разред                     

Марина Радојевић Клет 

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за 7.разред  

Марина Радојевић Клет 

ХЕМИЈА 

Хемија 7, 

уџбеник за 7.разред 

Н.Миховић 

М.Козић 

Н.Томашевић 

Клет 

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за 7.разред 

Н.Миховић 

М.Козић 

Н.Томашевић 

Клет 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и 

технологија 7, 

уџбеник за 7. разред  

 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер, 

Миломир 

Филиповић, 

Зоран Богатиновић 

М&Г ДАКТА 

ИНФОРМАТИКА  

И 

РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 

рачунарство 8, 

уџбеник за осми 

разред 

основне школе; 

ћирилица  

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

Вулкан 

Издаваштво  
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Листа изабраних уџбеника  за  8.разред  основне школе за школску 

2021/2022.године 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ 

УЏБЕНИКА 

 

АУТОРИ  

 

ИЗДАВАЧИ 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

Читанка-Уметност 

речи 

за српски језик за 

осми разред 

 

Н.Станковић Шошо  

 

Нови логос 

Граматика – Дар 

речи 

за српски језик за 

осми разред 

основне школе 

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

 

Нови логос 

Радна свеска    

за српски језик за 

осми разред 

основне школе 

      

Н.Станковић Шошо  

Слађана Савовић 

Јелена Срдић 

Драгана Ћећез 

Иљукић 

Светлана Вулић 

Нови логос 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Right on 4 

Уџбеник за 8.разред 

основне школе 

Jenny Dooley Фреска 

 

Радна свеска за 

8.разред основне 

школе 

Jenny Dooley Фреска 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Wirr neu 4 

уџбеник за 8.разред 

основне школе  

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

Радна свеска за 

8.разред основне 

школе 

Ђорђо Мота 

Драгана Боос 

Клет 

ЛИКОВНА  

КУЛТУРА 

Уџбеник за 8.разред 

основне школе   

Милутин Мићић Нови Логос 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Уџбеник за 8.разред 

основне школе   

А.Паладин 

Д.Михајловић Бокан 

Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Уџбеник  за 8.разред  

основне  

Наташа Поповић Едука 

 

ИСТОРИЈА 

 

Уџбеник  за 8.разред  

основне школе 

Милица Омрчен, 

Невена Грбовић 

 

Едука 

БИОЛОГИЈА 

 

Уџбеник  за 8.разред  

(1.и 2.део) 

Гордана Субаков 

Симић 

Марина Дрндарски 

Нови Логос 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Уџбеник за 8.разред  

основне школе                     

Др Небојша 

Икодиновић 

Др Слађана 

Димитријевић 

 

Клет 
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Збирка задатака за 

8.разред  основне 

школе 

Др Бранислав 

Поповић 

Др Марија Станић 

Др Ненад Вуловић 

Сања Милојевић 

Клет 

ФИЗИКА 

Физика 8 

Уџбеник за 8.разред                     

Марина Радојевић Клет 

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за 8.разред  

Марина Радојевић Клет 

ХЕМИЈА 

Хемија 8, 

уџбеник за осми 

разред 

основне школе 

Маја Шумар 

Ристовић 

Вулкан 

Издаваштво 

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за 8.разред 

Маја Шумар 

Ристовић 

Вулкан 

Издаваштво 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и 

технологија 8, 

уџбеник за осми 

разред  

 

Милан Санадер, 

Гордана Санадер, 

Миломир 

Филиповић, 

Зоран Богатиновић 

М&Г ДАКТА 

ИНФОРМАТИКА  

И 

РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 

рачунарство 8, 

уџбеник за осми 

разред 

основне школе; 

ћирилица  

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

Вулкан 

Издаваштво  
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3.6. Табеларни преглед бројног стања ученика у школској 2021/22.години 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Витковац Печеног Милаковац  Закута 
1.           6           3             3        1 

2.           4           4             2  

3.           8           5             2  

4.           5           5             1        1 

укупно 

нижи 
         23          17             8        2 

5.          12    

6.          15    

7.          15    

8.          17    

укупно 

виши 
         59    

укупно 

матична 

школа 

 
                                            82 

       
укупно 

издвојена 

одељења 

 

 
                                       27 

СВЕГА 

ученика 
 

 
                                      109 
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3.6.1. Полна структура ученика у школској 2021/22.години 

 

РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊ

Е 

 

ВИТКОВА

Ц 

 

МИЛАКОВА

Ц 

 

ПЕЧЕНО

Г  

 

ЗАКУТ

А 

 

УКУПН

О 

 

 

САСТА

В ПО 

ПОЛУ 

М Ж   M  Ж М Ж М Ж М Ж 

I 3 3 3 0 3 0 0 1 13 9 4 

II 3 1 2 0 4 0 0 0 10 9 1 

III 1 7 1 1 3 2 0 0 15 5 10 

IV 3 2 0 1 2 3 1 0 12 6 6 

V 6 6       12 6 6 

VI 8 7       15 8 7 

VII 5 10       15 5 10 

VIII 11 6       17 11 6 

I-VIII 40 42 6 2 12 5 1 1 109 59 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

58 

 

3.7. Фонд часова по предметима 
 

3.7.1.Фонд часова обавезних предмета 
 

а) За ученике првог циклуса образовно-васпитног рада 

Разред Први Други Трећи Четврти 

број нед. 36 36 36 36 

број одељ. 4 3 3 4 

фонд час. нед год 
не

д 
год нед год нед год 

српски ј. 5 
18

0 
5 180 5 

18

0 
5 180 

Математ. 5 
18

0 
5 180 5 

18

0 
5 180 

свет оконас 2 72 2 72     

прир. и др.     2 72 2 72 

Дигитални 

свет 
1 36 1 36     

лик.култ. 1 36 2 72 2 72 2 72 

муз.култ. 1 36 1 36 1 36 1 36 

физ.васп. 3 
10

8 
3 108 3 

10

8 
3 108 

Енгл. језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Пројектна 

настава 
    1 36 1 36 

Укупно 20 
72

0 
21 756 21 

75

6 
21 756 

 
 

б) За ученике другог циклуса образовно-васпитног рада 

 
Разред Пети Шести Седми Осми 

број нед. 36 36 36 34 
Бр. одељ. 1 1 1 1 
фонд час. не  го не го не го не го 

српски језик и 

књ 

5 18

0 

4 144 4 144 4 136 

математика 4 14

4 

4 144 4 144 4 136 

историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

лик. култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

муз. култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Физ.и здр.в. 3 10

8 

3 108 3 108 3 102 

Енглески  ј. 2 72 2 72 2 72 2 68 

Физика   2 72 2 72 2 68 

биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 
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Хемија     2 72 2 68 

Техн.итехн. 2 72 2 72 2 72 2 68 

Немачки ј. 2 72 2 72 2 72 2 68 

Информатика и 

рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

укупно 26 97

2 

27 1008 29 1080 29 1020 

 

 

3.7.2. Фонд часова изборних предмета допунске и додатне наставе  
 

Настава  из обавезних изборних наставних предмета: грађанског васпитања,верске наставе и 

осталих ваннаставних активности ће се реализовати са по 1 часом недељно, односно 36 (34) часова 

годишње. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

I-III-   Витковац 1 1 36 

II-IV - Витковац  1 1 36 

I-III Печеног 1 1 36 

II-IV Печеног 1 1 36 

I-II-II-IVI  Милаковац 1 1 36 

I-IV Закута 1 1 36 

V - Витковац 1 1 36 

VI-Витковац 1 1 36 

Укупно 8 1 288 

 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

VI-Витковац 1 1 36 

VII-Витковац 1 1 36 

 VIII-Витковац 1 1 34 

Укупно 3 1 106 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 

Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

III- Печеног 1 1 36 

II-III- Витковац 1 1 36 

II-III -Милаковац 1 1 36 

III -Закута 1 1 36 

Укупно 4 1 144 

 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 
Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

V – Витковац 
1 1 36 

Укупно 2 1 70 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

VI – Витковац 
1 1 36 

 

 

ДОМАЋИНСТВО 
 

Одељење Број одељења Нед. фонд час. Год. фонд час. 

VII – Витковац 
1 1 36 

VIII – Витковац 
1 1 34 

Укупно 2 1 70 

 

 

 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Додатни рад организује се за ученике од IV – VIII разреда који испољавају потребну склоност и 

интересовање за поједине предмете у трајању од једног часа недељно.  

 

Допунска настава се организује за ученике од  I – VIII разреда који имају потешкоће у учењу 

разних предмета. Овај облик наставе обавезно се орагунизује из српског и страних језика, 

математике, а из осталих предмета према потреби.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА 

Предмет Име и 

презиме 

наставника 

Бр.часов

а 

Предмет Наставник Бр.часова 

 

Српски/Математика. 

Учитељи  

I-IV 

56 Српски/Математи 

кa 

учитељи IV 36 

 

Српски језик 

Драган 

Јовановић 

56  

Српски језик 

Драган  

Јовановић 

36 

 

Математика 

Јулија 

Радовић 

56  

Математика 

Јулија 

Радовић 

36 

 

Енглески језик 

Александар 

Милановић 

56    
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Подела предмета у редовној настави 

Р.бр

. 

Презиме и име 

наставника 

П
р

ед
м

ет
 

к
о

ји
 п

р
ед

ај
е 

О
д

ељ
ењ

а 
у

 

к
о

ји
м

а 

п
р

ед
ај

е 

С
те

п
ен

 

ст
р

у
ч
н

о
ст

и
 

Р
ад

.с
та

ж
 

Г
о

д
.с

та
р

о
ст

и
 

% 

1. Митровић Љиљана НРН I, II 

Витковац 

6 24 48 100 

2. Маџаревић Снежана 

 

ПРН I, IV 

Закута 

7 30 31 100 

3. Миливојевић Јасминка ПРН III,IV 

Витковац 

7 24 47 100 

4. Совиљ Славка НРН II,IV 

Печеног 

6 26 55 100 

5. Павловић Верица ПРН I,III 

Печеног 

7 13 40 100 

6. Павловић Марија ПРН I,II,III,IV 

Милаковац 

7 14 40 100 

7. Драган Јовановић Српски језик V,VI,VII,VIII 

 

7 11 42 94 

8. Александар Милановић Енглески језик I,II,III,IV,V,VI,

VII,VIII 
Витковац, 

I,II,III,IV 

Милаковац, 

I,II,III,IV 

Печеног, 

 I,IV Закута 

7 14 30 104 

9. Белопавловић Вања Немачки језик V,VI,VII,VIII 7 1 30 44 

10. Петровска Гордана Музичка култура 

Хор и оркестар 

V,VI,VII,VIII 6 31 57 25+5 

11. Драгањац Александра Ликовна култура V,VI,VII,VIII 7 3 30 25 

12. Крунић Дејан Историја V,VI,VII,VIII 

 

7 2 43 35 

13. Лешевић Ивана Географија V,VI,VII,VIII 7 13 43 35 

14. Пејковић Ружица Физика VI,VII,VIII 7 30 59 30 

 

15. Радовић Јулија Математика 

Информатика 

V,VI,VII,VIII 7 20 46 90+10 

16. Радетић Сандра Биологија 

 

V,VI,VII,VIII 

 

7 7 49 40 

17. Манојловић Анита Грађанско васп. VI,VII,VIII 

 

7 14 45 15 

18. Пантовић Милорад Техника и 

технологија 

Информатика 

V,VI,VII,VIII 7 2 31 40+10 

19. Јовановић Љубинко Обавезна физичка 

активност 

VI 7 11 41 5 

20. Обрадовић Марија Физичко и здрав. 

васпитање 

V,VI.VII 7 9 38 35 
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21. Чампар Марко Физичко и здрав. 

васпитање 

Обавезна физичка 

активност 

V,VIII 7 6 33 20 

22. Плешинац Ивана Хемија VII,VIII 7 9 42 20 

23. Зеленовић Филип Верска настава I,II,III,IV,V,VI 

Витковац  

I,III Печеног  

7 5 29 25 

24. Радојичић Иван Верска настава I,II,III,IV 
Милаковац 

II,IV Печеног 

I,IV Закута 

7 18 42 15 
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3.9. Преглед недељног задужења наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље 

 
 

ЗАДУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА ДО 40 ЧАСОВА 

Р
е

д
н
и

 б
р

о
ј 

Наставник 

П
р
и
п
р

е
м

а
 и

 

п
л

а
н

и
р
а

њ
е

 

Р
а

д
 у

 с
тр

у
ч
н
и

м
 

о
р
га

н
и
м

а
 О

В
, 

Н
В

 

Р
у
ко

в
о
ђ
е

њ
е

 

с
тр

у
ч
н
и
м

 

о
р
га

н
и
м

а
 

Р
у
ко

в
о
ђ
е

њ
е

 

с
тр

у
ч
н
и
м

 в
е
ћ

и
м

а
 

Р
а

д
 с

а
 

р
о
д

и
те

љ
и

м
а

 

С
тр

у
ч
н
о
 

у
с
а
в
р
ш

а
в
а

њ
е

 

В
о
ђ

е
њ

е
 

п
е
д

а
го

ш
ке

 

д
о
ку

м
е
н
та

ц
и
је

 

М
е
н
то

р
с
ки

 р
а

д
 

Д
е
ж

у
р
с
тв

о
 у

 с
ко

л
и

 

К
о
м

и
с
и
је

 и
 т

и
м

о
в
и

 

С
в

е
га

 д
о

 4
0

 

1 ДРАГАН 11 0.5 0.5   1 0.5 0.5   1 0.5 16 

  ЈОВАНОВИЋ                       

    396 18 18 0 36 18 18 0 36 18 576 

                          

2 АЛЕКСАНДАР  12 1     1 0.5     1 0.5 16 

  МИЛАНОВИЋ                       

    432 36 0 0 36 18 0 0 36 18 576 

                          

3 РАДОВИЋ  11 1     1 1 1   1   16 

  ЈУЛИЈА 1                   1 

    396 36 0 0 36 36 36 0 36 0 576 

1 СОВИЉ 12 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 16

СЛАВКА

432 18 0 0 36 18 18 0 36 18 576

2 ЈАСМИНКА 12 1 1 1 0.5 0.5 16

МИЛОЈЕВИЋ

432 0 36 36 36 0 18 0 18 0 576

3 ЉИЉАНА 12 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 16

МИТРОВИЋ

432 18 0 0 36 18 18 0 36 18 576

4 ВЕРИЦА 12 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 16

ПАВЛОВИЋ

432 18 18 0 36 0 18 0 36 18 576

5 МАРИЈА 12 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 16

ПАВЛОВИЋ

432 18 18 0 36 0 18 0 36 18 576

6 СНЕЖАНА 12 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 16

МАЏАРЕВИЋ

432 18 0 0 36 18 18 0 36 18 576

ЗАДУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА ДО 40 ЧАСОВА

В
о
ђ
е
њ

е
 

п
е
д

а
го

ш
ке

 

д
о
ку

м
е
н
та

ц
и
је

Р
е
д

н
и
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р
о
ј

Наставник
П

р
и
п
р
е
м

а
 и

 

п
л
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н
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а
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Р
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д
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н
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    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

4 МАРИЈА 5 1       0.5     1   8 

  ГРБОВИЋ                       

    180 36 0 0 0 18 0 0 36 0 288 

                          

5 ИВАНА 4   0.5       0.5   1   6 

  ЛЕШЕВИЋ                       

    144 0 18 0 0 0 18 0 36 0 216 

                          

6 САНДРА 5                   5 

  РАДЕТИЋ                       

    180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

                          

7 ИВАНА 2 0.5             0.5   3 

  ПЛЕШИНАЦ                       

    72 18 0 0 0 0 0 0 18 0 108 

                          

8 ДЕЈАН 4       1       0.5 0.5 6 

  КРУНИЋ                       

    144 0 0 0 36 0 0 0 18 18 216 

                          

9 РУЖИЦА 4   0.5           0.5   5 

  ПЕЈКОВИЋ                       

    144 0 18 0 0 0 0 0 18 0 180 

                          

10 ЈОВАНОВИЋ 1                   1 

  ЉУБИНКО                       

    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

                          

11 МАРИЈА 4   0.5           0.5   5 

  ОБРАДОВИЋ                       

    144 0 18 0 0 0 0 0 18 0 180 

                          

12 ИВАН 2               0.5 0.5 3 

  РАДОЈИЧИЋ                       

    72 0 0 0 0 0 0 0 18 18 108 

                          

13 ФИЛИП 3               0.5 0.5 4 

  ЗЕЛЕНОВИЋ                       

    108 0 0 0 0 0 0 0 18 18 144 

                          

14 АНИТА 2               0.5 0.5 3 

  МАНОЈЛОВИЋ                       

    72 0 0 0 0 0 0 0 18 18 108 

                          

15 ГОРДАНА 3 0.5             0.5   4 

  ПЕТРОВСКА 1                   1 

    108 18 0 0 0 0 0 0 18 0 144 

    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
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16 АЛЕКСАДРА 3 0.5             0.5   4 

  ДРАГАЊАЦ                       

    108 18 0 0 0 0 0 0 18 0 144 

                          

    0                   0 

                          

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

17 МИЛОРАД 5               0.5 0.5 6 

  ПАНТОВИЋ 1               0.5 0.5 2 

    180 0 0 0 0 0 0 0 18 18 216 

    36 0 0 0 0 0 0 0 18 18 72 

    0                   0 

                          

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

    0                   0 

                          

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

18 МАРКО 1                   1 

  ЧАМПАР 2               0.5 0.5 3 

    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

    72 0 0 0 0 0 0 0 18 18 108 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.  Дневна артикулација радног времена  
 

Радно време ваннаставног особља школе дато је у табели: 

 

Извршиоци послова 
Преподне 

од до 

1.  директор школе 0700
 1500 

2. педагог 0700
 1500 

4. секретар школе 0700
 1500 

5. библиотекар 0700
 1500 

6. шеф рачуноводства 0700
 1500 

7. домар 0700
 1500 

8. помоћни радници 0700
 1500 
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 Дневни одмор за доручак администртивног и помоћног особља користи се од 930  до 

1000 часова, а наставно особље за време великог одмора или за време паузе по распореду 

часова. 

 Дневни распоред рада биће видно истакнут на огласним таблама, тзв. Распоред 

часова и распоред дежурства наставног особља. 

 

3.11.Распоред звоњења 
Распоред звоњења матичној школи у Витковцу у преподневној смени је приказан у 

следећој табели: 

 

ЧАС ПОЧИЊЕ ЗАВРШАВА ОДМОР 

0. 710 755 5 

1. 800 845 5 

2. 850 935 20 

3. 955 1040 5 

4. 1045 1130 5 

5. 1135 1220 5 

6. 1225 1310 5 

7. 1315 1400 - 

 

 

Распоред звоњења у издвојеном одељењу у Печеногу у преподневној смени је приказан у 

следећој табели: 

 

ЧАС ПОЧИЊЕ ЗАВРШАВА ОДМОР 

1. 745 830 5 

2. 835 920 20 

3. 940 1025 5 

4. 1030 1115 5 

5. 1120 1205 5 

6. 1210 1255 5 

 

Распоред звоњења у издвојеним одељењима у Милаковцу и Закути у преподневној смени је 

приказан у следећој табели: 

 

ЧАС ПОЧИЊЕ ЗАВРШАВА ОДМОР 

1. 800 845 5 

2. 850 935 20 

3. 955 1040 5 

4. 1045 1130 5 

5. 1135 1220 5 

6. 1225 1310 - 
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3.12. Распоред коришћења школског простора 
 

Сав учионички простор школе биће рационално коришћен.  

Све специјализоване учионице и кабинетекористенаставници који немају своје 

учионице, а према распореду који је истакнут на огласној табли. 

 

Распоред коришћења просторија 

Број Назив просторије Користи разред 

1 

Учионица број 1 Припремна 

предшколска 

група 

2 Учионица број 2 I-II 

3 Учионица број 3 VIII 

4 Учионица број 4 VII 

5 Учионица број 5 VI 

6 Учионица број 6 III-IV 

7 Учионица број 7  V 

9 Кабинет за информатику V-VIII 

 

 

 

3.12.2. Распоред рада школске библиотеке 
 

Дан Време рада 
Име и презиме 

радника 

Понедељак  

Милана Белоица 

Уторак 7.00 до 13.15 

Среда  

Четвртак 7.00 до 13.15 

Петак  
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3.13. Дежурни наставници 
 

МАТИЧНА ШКОЛА – ВИТКОВАЦ 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА 

( ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ ) 

 

 

ПОНЕДЕЉАК:    Ивана Лешевић   

Александра Драгањац  

Вања Белопавловић                       

Јасминка Миливојевић       

 

          УТОРАК:           Драган Јовановић                

                                          Јулија Радовић  

                                          Марко Чампар 

           Анита Манојловић    

                                          Татјана Милошевић 

                                                              

           СРЕДА:          Александар Милановић              

          Гордана Петровска 

                                         Драган Јовановић 

                                         Татјана Милошевић 

 

 

           ЧЕТВРТАК:        Ружица Пејковић 

                                         Филип Зеленовић                        

                                         Сандра Радетић 

          Јулија Радовић      

 

 

           ПЕТАК:          Ивана  Плешинац                  

          Дејан Крунић 

                                         Марија Обрадовић               

          Јасминка Миливојевић  

                                          
Дежурни наставник:  

*уводи ученике од првог до осмог разреда у школску зграду  пре почетка наставе и на 

крају великог одмора;  

*обавештава директора или педагога о недоласку колега и тражи замену за одређени час;  

*за време малог одмора дежура у  холу где су ученици од првогдо осмог разреда;  

*за време великог одмора надгледа ученике у школском дворишту.  

*по завршетку смене дежурства уписује потребне податке у Књигу дежурства.   
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Одговорност за безбедност ученика у време дежурства имају сви дежурни 

наставници и врло је важно да савесно обављају своје дужности како би се избегле 

нежељене последице.  

У случају лоших временских прилика, када ученици не излазе напоље ни за време 

великог одмора, сви дежурни  наставници морају бити у холу са ученицима.  

Дежурни наставник обавештава директора или педагога о недоласку наставника на 

наставу, ради замене одсутног наставника и других евентуалних проблема у школи. 

За евентуалне корекције дежурства надлежан је директор школе. 

 

 

IV. Педагошки колегијум 
 

Председници стручних већа и стручних актива чине педагошки колегијум. 

СТРУЧНИ ОРГАН ШКОЛЕ 

Редн

и 

број 

Назив органа школе Чланови 

 

Број 

члано

ва 

Руководилац  

1. Педагошки колегијум Зорана Андрић 

Татјана Трбовић 

Јасминка Миливојевић 

Вања Белопавловић 

Јулија Радовић 

Марија Обрадовић 

 

 

     6 

 

 

Зорана Андрић 

 

Р.б. Назив стручног већа 
Број 

чланова 
Руководилац 

1 Стручно веће за разредну наставу 6 Јасминка Миливојевић 

2 
Стручно веће за природно-техничку област 

предмета 
9 Јулија Радовић 

3 Стручно веће за друштвену област предмета 7 Вања Белопавловић 

4 Стручно веће за физичко васпитање и спорт 5 Марија Обрадовић 

 

 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима 

директора из чл. 61 став 3. тач. 2) до 5) Закона о основама система образовања и васпитања 

. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор. 

Надлежности педагошког колегијума: 

Разматра квалитет и унапређивање образовно –васпитног рада 

Прати остваривање развојног плана установе 
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Прати остваривање предузитих мера за унапређивање и усавршавање рада наставника које 

предузима  директор на основу педагошко- инструктивног надзора  и разматра стручно 

усавршавање запослених. 

 

 

 

4.1. План рада педагошког колегијума 

Активност 
Врем

е 
Место 

Начин 

реализације 
Носиоци 

1.Доношење плана рада педагошког колегијума 

2. Провера примене прописа и закона у школи 

3. Идендификација даровитих ученика 

4 Евиденција ученика са потешкоћама и израда 

ИОП- а 

5.Примена савремених наставних метода рада у 

 постизању високе ефикасности наставе 

6.Предлози за побољшање рада школе 

7.План стручног усавршавања запослених 

8.Уједначавање критеријијума оцењивања- 

образовни  

Стандарди 

9.РПШ 

IX/X 

Наставнич

ка 

канцелариј

а 

Састанак 

Тима 

Извештај 

Праћење 

примене 

закона и 

прописа 

Анализа 

Дискусија  

Договор 

Директор 

Чланови  

педагошко

г 

колегијум

а 

1.Сарадња са родитељима на постизању бољег 

успеха  

ученика 

2.Анализ рада са ученицима који имају 

потешкоће у  

учењу 

3Анализа примене иновација у раду 

4.Оствареност циљева свих облика  васпитно-

образовног  

рада 

5.Вредновање резултата рада школе( на основу 

акционог  

плана-  самовредновање) 

6.Праћење реализације РПШ ( остварени и 

неостварени  

садржаји.) 

XII 

Наставнич

ка 

канцелариј

а 

Састанак 

Тима 

Извештај о  

Анализа 

Дискусија 

 

Директор 

Чланови  

педагошко

г 

колегијум

а 

1.Припреме за такмичење 

2. Рад са даровитим ученицима (израда 

пројеката из  

области које изаберу ученици) 

3. Праћење и подстицање постигнућа ученика ( 

редовна  

I 

/II/III 

Наставнич

ка 

канцелариј

а 

Састанак 

Тима 

Извештај са  

школског 

такмичења 

Анализа 

Директор 

Чланови  

педагошко

г 

колегијум

а 
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настава и ваннаставне активности) 

4.Вредновање и израда ИОП-а 

1.Анализа  резултата такмичења 

2.Избор уџбеника 

3.Праћење реализације ШРП 

4.Примена критеријумских тестова за IV разред 

и анализа 

5.Вредновање резултата свих облика васпитно-

образовног  

рад 

6.Евалуација  Школског програма 

III /I 

V  

V/VI 

Наставнич

ка 

канцелариј

а 

Састанак 

Тима 

Извештај са 

свих 

нивоа 

такмичења 

Анализа 

Дискусија 

Директор 

Чланови  

педагошко

г 

колегијум

а 

1.Вредновање резултата свих облика васпитно-

образовног 

 рад 

Редовна настава 

Ваннаставне активности 

Поправни испити 

Завршни испит 

2.Извештај о раду ПК 

3.Израда годишњег плана рада ПК 

4.Израда ГПР за наредну школску годину 

VIII 

Наставнич

ка 

канцелариј

а 

Састанак 

Тима 

 

 

Извештај 

 

Анализа 

Договор 

 

Подела 

задужења 

Чланови  

педагошко

г 

колегијум

а 

 

V Стручни активи 

5.1. Стручни актив за развој школског програма 
 

Стручни актив за развој Школског програма на основу Сл.гласника бр. 62/03. године 

чине  представници наставника и стручних сарадника.  

Чланове стручног актива за развој Школског програма је именовало Наставничко 

веће. 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

Редн

и 

број 

Назив актива Чланови 

актива 

Број 

члано

ва 

Руководилац 

актива 

1. Актив за развојно 

планирање 

Зорана Андрић, директор 

Татјана Трбовић, педагог 

Вања Плазинић, секретар 

Милорад Пантовић, професор 

ТиТ и информатике 

Марија Павловић, професор 

разредне наставе 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Зорана Андрић 
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Јасминка Миливојевић, 

професор разредне наставе 

Александра Стевановић, 

представник Ученичког 

парламента 

Бојан Пантелић, представник 

Савета родитеља 

2. Актив за развој 

Школског програма 

Марија Павловић, професор 

разредне наставе 

Драган Јовановић, професор 

српског језика 

Јасминка Миливојевић 

,професор разредне наставе 

Милорад Пантовић, професор 

ТиТ и информатике 

Татјана Трбовић, педагог 

 

 

5 

 

Марија 

Павловић 

 

 

 

 

5. 1.1. План рада стручног актива за развој Школског програма 
 

Руководилац Актива: Марија Павловић 

Активност Време  Место Начин Носиоци  

1.Усклађеност ШП са прописима 

2. Анализа повезаности ШП, ГПР и 

РПШ 

3.Сугестије за  исправке и допуне 

уочених пропуста – корекције 

школског програма након стручно 

педагошког надзора 

4.  Усмереност ШП на задовољавање 

различитих потреба ученика 

5. Предлози за унапређивање Школског  

програма 

Септембар/окто

бар 
Школа 

Анализе, 

консултациј

е 

 

Седнице ОВ, 

седнице СВ, 

посета 

часова 

Тим за 

израду 

школског 

програма 

 1.Праћење реализације шк.програма 

кроз извештаје руководиоца ОВ за 

сваки разред појединачно и 

извештавање Педагошког колегијума              

2.Анализа  реализовања посебних 

програма ШП који су његов саставни 

део              

Децембар 

/јануар 
Школа 

Седнице ОВ, 

седница ПК, 

извештај 

комисије за 

стручно 

усавршавањ

е 

Руководиоц

и ОВ, 

чланови 

Педагошко

г 

колегијума 

1.Увид у оствареност школског 

програма и извештавање Педагошког 

колегијума 

 2. Евалуација ШП  

3. Праћење законске регулативе 

Мај Школа 

Састанак 

Тима и 

седница ПК, 

извештај 

Чланови 

Тима и ПК 
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Предлози, 

сугестије за 

унапређење  

1.Иновирање Школског програма у 

складу са законским новинама   

2.Израда анекса  

Јуни Школа 

Састанак 

Тима и 

подела 

задужења 

Чланови 

Тима и 

директор 

Чланови 

ОВ 

5. 2.Стручни актив за развојно планирање 
 

Стручни актив за Развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединица локалне самоуправе и савета родитеља.  

 

5.2.1. План рада стручног актива за Развојно планирање 
 

Руководилац Актива: Зорана Андрић 

Активност Време Место Начин реализације Извршиоци 

1.Сагледавање и разматрање 

планираних активности 

новог РП-а за период од  

2020. до 2024. год. 

2.Повезивање РПШ, 

Школског програма и 

Годишњег планом рада 

септемба

р  

Простори

је школе 

-извештај о 

самовредновању 

-избор приоритета и 

активности за 

наредни период 

Тим за РП 

1.Израда инструмената за 

праћење остваривања РПШ 
октобар 

Тим за РП 

Педагошки 

колегијум 

1.Евалуација РПШ 

2.Предлози за иновирање 

Јануар 

јун 
Тим за РП 

1.Извештај о 

самовредновању две области 

:Школски програм и ГПРШ 

и Ресурси  

2.Одређивање приоритета за 

иновирање РПШ 

Јун  

Тим за 

самовредновањ

е 

1.Иновирање РПШ август  Тим за РП 
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VI. План рада стручних органа школе 
 

6.1. План рада Наставничког већа 
Наставничко веће вршиће функцију у складу са Законом и Статутом школе. Основне 

компетенције Наставничког већа састоје се у регулисању питања из области образовно – 

васпитног рада, праћење реализације плана и програма стручног усавршавања, као и 

верификације постигнутог успеха и владања ученика. Наставничким већем руководи 

директор школе. Планирано је најмање 10 редовних седница, а ако се укаже потреба,  

одржаће се и ванредне седнице.  

Оперативни план рада Наставничког већа 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНО

СТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦ. 

IX 

2021. 

- разматрање и усвајање Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/2022. годину, 

- функционисање планираних задатака 

школе 

- обухваћеност ученика наставом 

- снадбевеност ученика уџбеницима и 

школским прибором 

- одлука о организовању других активности 

поред редовне наставе, изборне и 

факултативне, (допунска настава, додатна 

настава, слободне активности) 

- одлука о извођењу једнодневних и 

дводневних екскурзија, одобравање 

маршута, вођа пута, пратилаца деце 

- директор 

-чланови 

НВ 

-стручни 

актив за 

развој ШП 

Састанак НВ 

Консултативни 

рад са 

наставницима 

Помоћ у изради 

планова за 

додатну,допунск

у и остале 

активности 

XI 2021. 

- реализација плана и програма рада школе 

на крају I класификационог периода 

- анализа успеха и владања ученика на крају 

I класификационог периода 

- предлози и мере за побољшање 

дисциплине и успеха ученика 

 

- разр.стар. 

- педагог  

- чланови 

НВ 

- директор  

Анализа успеха и 

дисциплине на 

крају I 

класификационог 

периода,усвајање 

предлога мера за 

побољшање 

успеха и 

дисциплине 

I  

2022. 

- анализа успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- проглашавање најбољих ученика за 

Светосавску награду 

- реализација годишњих планова и програма 

- реализација свих облика наставе 

- извештај о самовредновању 

- организација рада за друго полугодиште 

- норматив наставних средстава (Попис) 

- стручно усавршавање 

- прослава Светог Саве и Дана школе 

- додатна настава (такмичења ученика ) 

- педагог  

- разр. стар. 

- директор  

-

руководиоц

и 

  Актива 

- комисија 

за културну 

и јавну 

делатност 

школе 

 

Анализа успеха и 

дисциплине на 

крају I  

полугодишта,усв

ајање предлога 

мера за 

побољшање 

успеха и 

дисциплине 
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IV 

2022. 

- реализација плана и програма рада школе 

на крају III  класификационог периода 

- анализа успеха и владања ученика на крају 

II I класификационог периода 

- предлози и мере за побољшање 

дисциплине и успеха ученика 

- разр.стар. 

- педагог  

- чланови 

НВ 

-директор 

Анализа успеха и 

дисциплине на 

крају III класиф. 

периода, предлог  

мера за побољ. 

успеха и 

дисциплине 

V 

2022. 

- анализа и усвајање успеха и владања 

ученика осмог разреда на крају наставне 

године  

-доношење одлука о наградама и похвалама 

ученика VIII разреда 

- доношење одлуке о додели дипломе „Вук 

Караџић“, посебних и других диплома 

- доношење одлука (понављање, припремна 

настава, полагање поправних испита) 

- доношење одлуке о избору ученика 

генерације 

- реализација активности из Развојног плана 

школе 

- разр. стар. 

- педагог  

- чланови 

НВ 

Анализа успеха и 

дисциплине на 

крају 

IIполугодишта 

VI 

2021. 

-анализа остварености циљева и задатака 

ШП 

- анализа и усвајање извештаја успеха и 

владања ученика од првог до осмог разреда 

на крају другог полугодишта 

- одлука (понављање, припремна настава, 

поправни испити, превођење ученика, 

награђивање и похваљивање) 

- реализација годишњих плана рада 

- доношење преднацрта Годишњег  плана 

рада за школску 2022/2023. годину 

-организација Завршног испита 

-формирање стручних органа школе (Пед. 

колегијума, Тим за разв. план...) 

- педагог  

- чланови 

НВ 

- разр.стар. 

 - директор  

Анализа, 

Извештаји 

VIII 

2021. 

-извештај директора о раду школе 

- разматрање и усвајање извештаја о раду 

школе за школску 2021/2022. годину 

- утврђивање и анализа успеха на крају 

школске 2021/2022. године 

- календар активности за период  до 31. 

августа (припрема настава, поправни 

испити, израда планова и др.) 

- годишња задужења радника за школску 

2022/2023. годину 

- извештај о самовредновању 

- допуна Нацрта ГПР за школску 2022/2023. 

годину 

- разр.стар. 

- педагог  

- чланови 

НВ 

- директор 

Анализа, 

Извештаји 
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6.2. План рада одељенских већа  од I-VIII разреда  
 

Одељенско веће чине наставници који остварују образовно-васпитни рад у 

одељењу. 

 Одељенско веће прати остваривање циљева, задатака и садржаја образовања и 

васпитања, прате и утврђују резултате рада ученика (утврђују успех на предлог предметних 

наставника и владање на предлог одељенског старешине, предлажући похвале или 

дисциплинске мере ученицима које ће утврдити Наставничко веће.) 

 Одељенско веће утврђује распоред писмених задатака, оцењује да ли су ученици 

преоптерећени захтевима, да ли се адекватно примењује Правилник о оцењивању ученика, 

конкретизују програме: излета, екскурзија и посета, изричу васпитно-дисциплинску меру 

(укор Одељенског већа), предлажу и друге васпитно-дисциплинске мере. 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Доношење плана 

рада Одељенских 

већа 

-организација 

састанка 

-избор 

председника 

-избор садржаја за 

формирање плана 

септембар школа -Председници 

Одељенских већа 

-Одељенске 

старешине 

-Стручни 

сарадници 

-Директор 

Доношење одлуке о 

организацији 

ваннаставних 

активности 

-одређивање 

задужења 

појединих 

наставника 

-избор предмета 

-избор секција 

септембар школа -Руководиоци 

одељ. већа 

-Одељенске 

старешине 

-Предметни 

наставници 

Организација 

екскурзија, излета и 

школе у природи 

-одређивање 

маршуте 

-план екскурзије, 

излета 

октобар 

март 

мај 

школа 

 

-Одељенске 

старешине 

-Стручне вође 

Анализа реализоване 

екскурзије 

-писање извештаја 

-извештавање 

родитеља на 

родитељском 

састанку 

јун школа -Руководиоци ОВ 

-Одељенске 

старешине 

Разматрање успеха и 

дисциплине ученика 

-саопштавања 

успеха ученика 

-предлагање мера 

за побољшање 

успеха 

-успеси на 

такмичењима 

новембар 

јануар-

фебруар 

април 

јун 

август 

школа -Одељенске 

старешине 

-Предметни 

наставници 

-Педагог 
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Реализација 

остварених 

програмских 

садржаја, кроз број 

часова и број 

наставних дана 

-прикупљање 

података о 

одржаним и 

неодржаним 

часовима, о 

одржавању 

огледних часова 

-договор око 

надокнаде часова 

или замене 

-усклађивање 

предмета и 

корелација 

новембар 

јануар 

април 

јун 

август 

школа -Одељенске 

старешине 

-Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Утврђивање предлога 

за најуспешнијег 

ученика поводом 

прославе “Светог 

Саве” 

-прикупљање 

предлога 

-избор 

најуспешнијег 

ученика 

децембар школа -Одељенске 

старешине 

-Руководиоци 

Одељенских већа 

 

Организација 

прославе “Светог 

Саве” 

-избор деце 

-избор садржаја и 

сценарија 

децембар хол -Председници 

Одељ. већа 

-Одељенске 

старешине 

-Директор и 

педагог 

Ангажовање ученика 

на такмичењима 

-саопштавање 

успеха са 

такмичења 

март школа -Одељенске 

старешине 

-Предметни 

наставници 

Формирање предлога 

Наставничком већу о 

додељивању диплома 

најбољим ученицима 

-утврђивање 

критеријума 

-избор ученика 

јун школа -Председници 

Одељенских већа 

-Одељенске 

старешине 

-Предметни 

наставници 

-Педагог 

Доношење одлуке о 

похваљивању 

ученика (предлог 

Наст. већу) 

-изношење 

предлога 

-гласање 

-доношење одлуке 

јун школа -Председници 

Одељ. већа 

-Одељенске 

старешине 
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6.5. План рада  стручних већа 
 

Разматрање стручних питања наставника  обављаће се на стручним већима. У школи ће 

радити следећа стручна већа:  учитеља,  наставника језика,  наставника  природних наука, 

наставника друштвених наука, наставника вештина. Програм рада стручних већа подразумеваће 

следећа питања: 

организационо- материјални услови рада; организациона питања – реализација васпитно –

образовног рада; унапређивање васпитно –образовног процеса рада; праћење реализације васпитно 

–образовног процеса рада; стручно усавршавање наставника. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

Ред

ни 

број 

Назив већа Чланови 

већа 

Број 

члан

ова 

Руководи

лац  

 

1. 
Стручно веће за 

разредну наставу 

Јасминка Миливојевић 

Татјана Милошевић 

Славка Совиљ 

Верица Павловић 

Снежана Маџаревић 

Марија Павловић 

Александар Милановић 

Филип Зеленовић 

Иван Радојичић 

   9 

Јасминка 

Миливојеви

ћ 

2. 

Стручно веће за 

друштвену област 

предмета 

Драган Јовановић 

Александар Милановић 

Горадана Петровска 

Александра Драгањац 

Вања Белопавловић 

Дејан Крунић 

Анита Манојловић 

7 

Вања 

Белопавлови

ћ 

 

3. 

Стручно веће за 

природно-техничку 

област предмета 

Ружица Пејковић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

Ивана Плешинац 

Милорад Пантовић 

Сандра Радетић 

 

6 
Јулија 

Радовић 

4. 

Стручно веће за 

физичко васпитање 

и спорт 

Марија Обрадовић 

Марко Чампар 

Љубинко Јовановић 

Татјана Милошевић 

Верица Павловић 

5 
Марија 

Обрадовић 
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Стручна већа одржаће најмање седам састанака у току школске године. Поред текуће 

проблематике већа ће се бавити уже стручним питањима.Заједнички садржаји рада за сва стручна 

већа су у августу,октобру, марту и мају. Оперативна разрада садржаја сваког појединог већа је 

саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

Носиоци активности су руководиоци и  чланови стручних већа, педагог и директор. 

 

 

6.5.1. Заједничке теме стручног већа за разредну наставу 
 

 

Руководилац Већа: Јасминка Миливојевић 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

-Конституисање Стручног 

већа 

-Одабир уџбеника за 

изборне предмете (први 

разред) 

-Договор о извођењу 

екскурзија за ученике од 

1.до 4.разреда 

-Прикупљање понуда о 

извођењу Школе у 

природи 

-Разговор о активностима 

поводом Дана школе  

-Планирање 

присуствовању 

семинарима за стручно 

усавршавање  

-Учешће у реализацији 

школског часописа 

 

Чланови Већа 

-Именовање 

руководиоца и 

осталих чланова 

-Избор уџбеника за 

изборне предмете 

-Договор о 

реализацијиекскурзиј

е 

-Разматрање понуда о 

извођењу школе у 

природи 

-Договор о програму 

за Дан школе 

- Одабир семинара за 

стручно усавршавање 

-Прикупљање 

материјала за 

школски часопис 

ШКОЛА СЕПТЕ-

МБАР 

5. 
Педагошки 

Колегијум 

Зорана Андрић 

Татјана Трбовић 

Јасминка Миливојевић 

Вања Белопавловић 

Јулија Радовић 

Марија Обрадовић 

6 
Зорана 

Андрић 
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-Израда оперативног 

месечног плана 

- Oорганизовање 

активности поводом 

обележавања Дечије 

недеље 

- Организовање приредбе 

и изложбе ученичких 

радова поводом прославе 

Дана школе 

Чланови Већа 

 

-Израда планова рада 

-Учествовање у 

активностима 

везаним за Дечију 

недељу 

- Реализовање 

активности поводом 

Дана школе  

 

ШКОЛА 

 

ШКОЛСКО 

ДВОРИШТЕ 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

ОКТОБАР 

- Израда оперативног 

месечног плана 

-Договор о организовању 

Новогодишње изложбе 

-Договор о посети 

биоскопу 

Чланови Већа 

 

 

-Израда планова рада 

-Договор о начину 

извођења изложбе  

-Анализирање 

репертоара и одабир 

филма 

 

 

 

ШКОЛА 

 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

 

БИОСКОП 

НОВЕМБАР 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

-Израда оперативног 

месечног плана 

-Припремање ученика за 

предстојећа такмичења 

-Договор о активностима 

поводом прославе Светог 

Саве 

-Учешће у реализацији 

Новогодишње изложбе 

- Посетa позоришту 

 

 

Чланови Већа 

-Израда планова рада 

-Договор о припремању 

за такмичења  

-Договор о  прослави 

Светог Саве 

- Презентовање 

новогодишњег 

материјала 

-Избор дечје представе 

ШКОЛА 

 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

 

ПОЗОРИ-

ШТЕ 

ДЕЦЕМБАР 

-Израда оперативног 

месечног плана 

- Учешће чланова Актива у 

реализацији прославе 

Светог Саве 

- Организовање изложбе 

ликовних и литерарних 

радова посвећених 

Савиндану 

-Организовање школских 

такмичења 

Чланови Већа -Израда планова рада 

- Одржавање изложбе 

и  приредбе поводом 

Светог Саве 

- Спровођење 

такмичења 

- Пријављивање за 

Зимске сусрете 

учитеља 

 

ШКОЛА 

 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

 ЈАНУАР 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

81 

 

-Договор о одласку на 

Зимске сусрете  учитеља 

-Израда месечног 

оперативног плана рада 

- Учешће на Општинским 

такмичењима 

- Избор уџбеника за 

предстојећу школску 

годину 

-Договор о организовању 

Осмомартовске изложбе 

Чланови Већа -Израда планова рада 

- Одлазак на Општинска 

такмичења 

-Договарање о избору 

уџбеника и припремању 

за такмичења 

-Договор о начину 

извођења изложбе 

ШКОЛА 

 

ШКОЛА  

ДОМАЋИН 

ТАКМИЧЕ-

ЊА 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

 

ФЕБРУАР 

-Израда оперативног 

месечног плана 

-Учешће у организацији и  

реализацији 

Осмомартовске изложбе  

-Учешће на  математичком 

такмичењу  Кенгур 

Чланови Већа -Израда планова рада 

-Договор о начину 

извођења и 

презентовању 

Осмомартовске  и  

Ускршње изложбе 

-Спровођење 

такмичења 

 ШКОЛА 

 

ХОЛ 

ШКОЛЕ 

 

 

 

  МАРТ 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

 

МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

-Израда оперативног 

месечног плана 

-Учешће у организацији и  

реализацији Ускршње 

изложбе  

-Организовање једнодневне 

екскурзије 

 -Анализа  постигнутих 

резултата са  такмичења 

Чланови Већа 

 

-Израда планова рада 

- Договор о извођењу 

излета 

-Дискутовање о 

постигнутим 

резултатима 

 

ШКОЛА 

 

ОДАБРАНА 

ДЕСТИНА-

ЦИЈА ЗА 

ИЗЛЕТ 

 

 

  АПРИЛ 

-Израда оперативног 

месечног плана 

-Крос РТС-а 

-Организована посета 

музеју/библиотеци 

Чланови Већа -Израда планова рада 

-Спровођење кроса 

-Договор о посети 

музеју или библиотеци 

 

ШКОЛА 

 

НЕПОСРЕ-

ДНО 

ОКРУЖЕЊ

Е 

МУЗЕЈ/ 

     МАЈ 
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БИБЛИО-

ТЕКА 

-Израда оперативног 

месечног плана 

- Писање извештаја о раду 

Стручног већа и 

предлагање мера за 

унапређење 

-Организовање излета од 

продајне Ускршње изложбе 

Чланови Већа -Израда оперативних 

планова 

- Писање извештаја о 

реализованим 

активностима 

-Договор о 

организацији и  

реализацији излета 

 ШКОЛА 

 

ОДАБРАНА 

ДЕСТИНА-

ЦИЈА ЗА 

ИЗЛЕТ 

 

    ЈУН 

-Израда плана рада 

Стручног већа  за наредну 

школску годину 

-Израда годишњих и 

оперативних  планова за 

школску 2019/2020.годину 

-Планирање рада 

слободних активности 

- Израда плана набавке и 

коришћење наставних 

средстава и дидактичких 

материјала 

Чланови Већа -Израда планова рада 

за наредну школску 

годину 

-Израда планова 

набавке и коришћења 

наставних средстава  

 

 ШКОЛА 

 

 

    АВГУСТ 

 

 

 

 

6.5.2. Теме стручног већа природно-техничких наука 
 

Руководилац већа: Јулија Радовић 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТ

О 

РЕАЛ

ИЗ- 

АЦИЈЕ 

МЕСЕ

Ц 

РЕАЛ

ИЗ-

АЦИЈЕ 

1. Конституисање 

актива 

2. Израда и усвајање 

плана рада 

3. Заступљеност 

наставних средстава 

у настави 

4. Програм 

усавршавања 

наставника 

Чланови Већа 

Израда планова 

рада.  

Израда планова 

набавке и 

коришћење 

наставних 

срестава. 

Школ

а 

Сеп

тем

бар 
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1. Реализација 

васпитно 

-образовних 

задатака и успех 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

2. Праћење стручног 

усавршавања 

Чланови Већа Анализа успеха 

ученика и 

предлози 

сарадње. 

Дискусија 

Школ

а 

Нов

емб

ар 

1. Анализа успеха 

постигнутог у првом 

полугодишту 

2. Мере за побољшање 

успеха ученика 

3. Припреме за 

школска и 

општинска 

такмичења 

Чланови Већа Анлиза успеха 

ученика, 

договарање о 

учешћу на 

школском и 

општинском 

такмичењу. 

Анализирање 

рада допунске и 

додатне 

наставе. 

Договор о 

мерама за 

побољшање 

успеха ученика  

Школ

а 

Јануа

р 

 

1. Анализа успеха 

ученика из 

природних наука на 

крају трећег 

класификационог 

периода  

2. Предузимање мера 

за побољшање 

успеха ученика 

3. Анализа 

постигнутих 

резултата на 

општинским и 

окружним 

такмичењима 

Чланови Већа Анализа успеха 

на тромесечју, 

договор о 

предузимању 

мера за 

побољшање 

успеха ученика. 

Извештај са 

општинских и 

окружних 

такмичења. 

Школ

а 

Апр

ил 

 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТ

О 

РЕАЛ

ИЗ-

МЕС

ЕЦ 

РЕАЛ

ИЗ-
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АЦИЈ

Е 

АЦИЈ

Е 

1. Извештај и анализа 

резултата 

постигнутих на 

такмичењима 

2. Похвале и награде 

ученика 

3. Организовање 

припремне наставе 

за полагање 

завршних испита  

Чланови Већа Извештај са 

такмичења, 

одлука о 

награђивању 

ученика, договор 

о организовању 

припремне 

наставе. 

Школ

а 
Мај 

1. Анализа рада за 

школску 

2020/2021. годину 

и израда годишњег 

извештаја 

2. Анализирање 

извођења 

припремне наставе 

за полагање 

класификационог 

испита 

Чланови Већа 

Годишњи 

извештај и 

анализа извођења 

припремне 

наставе. 
Школ

а 
Јун 

 

 

 

 

 

6.5.3. Заједничке теме стручног већа друштвених наука 
 

Руководилац: Вања Белопавловић 

Активност Време Начин   Место     Носиоци 

 остваривања 

1.Конституисање стручног већа 

2. Израда плана рада стручног  

већа 

3.  Израда плана набавке 

наставних средстава 

4.  Израда плана усавршавања 

наставника 

Септембар  

Договор 

 

 

Наставничка 

канцеларија 

 

 

Руководилац 

и чланови 

већа 

1. Анализа успеха ученика из 

историје и географије на крају 1. 

класификационог периода 

2. Договор о угледним часовима 

из историје и географије 

Новембар  

Договор, 

дискусија 

 

Учионице/ 

кабинети 

 

Руководилац 

и  

чланови већа 

1. Анализа  успеха ученика и свих 

облика рада на крају 1. 

полугодишта 

Јануар 

 

Договор; 

Предлози 

Учионице/ 

кабинети 

 

Руководилац 

и  
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2. Планирање школских 

такмичења из историје и 

географије 

чланови већа, 

педагог,  

1.  Анализа резултата школских 

такмичења 

2.Избор уџбеника и приручника за 

школску 2019/2020.годину 

Фебруар 

 

 

Дискусија, 

предлози, 

договор 

Учионице/ 

кабинети 

Руководилац 

и  

чланови већа,  

1.Анализа резултата општинских, 

окружних и републичких 

такмичења 

2.Одржани угледни часови у 

претходном периоду 

3. Анализа пробног комбинованог 

завршног теста 

Мај  

Дискусија 

 

 

Учионице/ 

кабинети 

 

Руководилац 

и               

чланови већа 

1. Анализа  успеха ученика из 

историје и географије на крају 2. 

полугодишта 

2.Анализа завршног 

(комбинованог) теста 

3. Извештај о раду стручног већа 

Јун 

 

 

Дискусија; 

Договор 

 

Учионице/ 

кабинети 

Руководилац 

и               

чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.6. Заједничке теме стручног већа за физичко васпитање и спорт 
 

Руководилац: Марија Обрадовић 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
Време 

реализације 
Извршиоци 

1.Избор руководилацавећа и доношење плана рада већа 

2. Израда глобалних и оперативних планова рада 

 

август 

 

Сви чланови 

 

1.Упознавање са садржајем годишњег плана рада школе. 

2.Иницијално тестирање биомоторичких способности ученика. 

3. Прикупљање документације за ослобађање ученика од наставе 

физичког васпитања 

4.Формирање спортске секције 

5.Договор о увођењу и реализацији иновација у настави 

септембар 

 

Сви чланови 

 

1.Обележавање и реализација Дечије недеље (јесења недеља спорта). 

2.Организовање и реализација спортских такмичења поводом Дана 

школе (турнири-сарадња са другим школама) 

октобар 

 

 

Сви чланови 
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3.Припрема и избор екипе за општинско такмичење устоном тенису 

1.Припрема и избор екипе за општинско такмичење укошарци и 

малом фудбалу 

2.Израда плана поправке и набавке спортских реквизита у складу са 

развојним планом школе  

новембар Сви чланови 

 

1.Угледни час; час ФВ у четвртом разреду 

2.Припрема и избор екипе за општинско такмичење у одбојци 

3. Превентивне активности на спречавању насиља, фер-плеј (турнир) 

децембар  

Сви чланови 

 

1. Сарадња са осталим стручним већима поводом организовања 

Светосавске недеље 

2. Анализа реализације програма здравственог  васпитања 

(сараднња са тимом за здравствену заштиту ученика) 

јануар Сви чланови 

 

1.Сарадња са вршњачким тимом и ученичким парламентом – 

организација и реализација турнира у шаху 

фебруар  

Сви чланови 

 

1.Организација и обележавање пролећне недеље спорта 

2.Припрема и избор екипе за општинско такмичење у рукомету и 

стрељаштву 

март Сви чланови 

 

1.Припрема и избор екипе за општинско такмичење уатлетици 

2. „Дан изазова“  

3.Разматрање реализације школског кроса 

април  

Сви чланови 

 

1. Анализа постигнутих резултат на такмичењима и спортским 

активностима 

2.Предлагање ученика за доделу посебних диплома 

3.Извештај о раду стручног већа за физичко васп. и спорт 

мај Сви чланови 

 

 

 

Програм школског  спорта и спортских активности 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

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

превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, наша школа реализује 

програм школског спорта којим су обухваћени сви ученици. 

У сарадњи са локалном самоуправом и школама у близини планирали смо следеће спортске 

активности чији ће реализатори бити наставници физичког васпитања, одељењске 

старешине и учитељи: 

- Септембар: крос РТС-а,  Недеља спорта 

- Октобар: у оквиру Јесење недеље спорта; турнир у мини рукомету, учешће на 

општинском турниру у стоном тенису 

- Новембар: учешће на општинском турниру у кошарци и малом фудбалу 

- Децембар: учешће на општинском турниру у одбојци; фер-плеј турнир у одбојци и 

малом фудбалу 

- Јануар, фебруар: турнир у шаху и друштвене игре (не љути се човече, монопол, домине); 

Светосавски турнир у стоном тенису 5-8.разред. девојчице и дечаци 
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- Март, април: учешће на општинском турниру у рукомету и стрељаштву; у оквиру 

Пролећне недеље спорта – Ускршњи турнир у малом фудбалу и одбојци (сарадња са 

другим школама), игре без граница 

- Мај: Oрганизација ,,Дана изазова“,школски крос 

- Одбојка ученици – наставници 

 

VII Тимови 
Годишњим планом рада за 2021/2022. годину планирани су следећи тимови Наставничког 

већа: 

 

ТИМОВИ 

Редни 

број 

Назив тима Чланови 

тимова 

Број 

чланова 

Руководилац  

тима 

1. 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације,нас

иља, злостављања, 

занемаривања  

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

    7 
Ивана 

Лешевић 

2. 

Тим за израду 

Годишњег плана 

рада и Годишњег 

извештаја о раду 

школе 

Зорана Андрић 

Татјана Трбовић 

Вања Плазинић 

Милорад Пантовић 

Јасминка Миливојевић 

    5 
Татјана 

Трбовић 

3. 

Тим за вредновање и 

самовредновање 

школе 

Ружица Пејковић 

Татјана Трбовић 

Јулија Радовић 

Милорад Пантовић 

Јасминка Миливојевић 

Бојан Пантелић 

Анђела Петровић 

 

7 
Ружица 

Пејковић 

4. 
Тим за развојно 

планирање 

Зорана Андрић 

Татјана Трбовић 

Вања Плазинић 

Милорад Пантовић 

Марија Павловић 

Јасминка Миливојевић 

8 
Зорана 

Андрић 
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Александра Стевановић 

Бојан Пантелић 

5. 
Тим за развој 

школског програма 

Марија Павловић 

Драган Јовановић 

Јасминка Миливојевић 

Милорад Пантовић 

Татјана Трбовић 

5 
Марија 

Павловић 

6. 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Дејан Крунић 

Вања Плазинић 

Зорана Андрић 

Ивана Лешевић 

Александар Милановић 

Јулија Радовић 

Стефана Станојловић 

7 
Дејан 

Крунић 

7. 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Татјана Милошевић 

Марија Павловић 

Александра Драгањац 

Марија Обрадовић 

Анита Манојловић 

Татјана Трбовић 

Неда Илић 

7 
Александра 

Драгањац 

8. 

Тим за 

професионални 

развој и стрчно 

усавршавање 

запослених 

Верица Павловић 

Јасминка Миливојевић 

Вања Плазинић 

Драган Јовановић 

Дејан Крунић 

Љубинко Јовановић 

6 
Верица 

Павловић 

9. 

Тим за маркетинг, 

спровођење 

културних и јавних 

активности ученика 

Драган Јовановић 

Гордана Петровска 

Александра Драгањац 

Филип Зеленовић 

Иван Радојичић 

Милана Белојица 

Татјана Милошевић 

Славка Совиљ 

Снежана Маџаревић 

Марко Чампар 

10 
Драган 

Јовановић 

10. 

Тим за развој 

инклузивног 

образовања и 

додатну подршку 

ученицима 

Татјана Трбовић 

Јасминка Миливојевић 

Александар Милановић 

Јулија Радовић 

Дејан Крунић 

Верица Павловић 

6 
Татјана 

Трбовић 

11. 

Тим за 

професионалну 

орјентацију и 

Драган Јовановић 

Дејан Крунић 

Јасминка Миливојевић 

Татјана Трбовић 

5 
Драган 

Јовановић 
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7.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и забрану дискриминације у установи 
 

Чланови тима: 

Зорана Андрић, директор 

Вања Плазинић, секретар 

Татјана Трбовић, педагог 

Славка Совиљ, наставник разредне наставе 

Дејан Крунић, наставник историје 

Јулија Радовић, наставник математике и информатике 

Ивана Лешевић, наставник географије 

 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 

запосленог. 

Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом 

запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ); 

ученика према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, 

другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу. 

Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално), 

социјално и дигитално. 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање 

деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из 

групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 

неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од 

заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која 

може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује 

се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), 

четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

сарадњу са 

родитељима 

Зорана Андрић 

12. 
Тим за наставу на 

даљину 

Зорана Андрић 

Татјана Трбовић 

Јасминка Миливојевић 

Јулија Радовић 

Милорад Пантовић 

5 
Милорад 

Пантовић 
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Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 

сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 

ученика и др. 

 

 

 

ПЛАН РАДА 2021/2022. ГОД. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ ТИМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Август 1. Формирање тима за заштиту 

ученика од   

насиља,злостављања и 

занемаривања 

Састанак,разговор, 

дијалог и дебата 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Одређивање руководиоца 

тима 

Састанак,разговор, 

дијалог и дебата 

3. Усвајање плана рада тима Састанак,разговор, 

дијалог и дебата 

Сеп 

тембар 

1. Упознавање ученика, 

родитеља, помоћно-техничког 

особља,наставника, са 

програмом заштите ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања у школи,улози 

школског тима, задужењима 

сваког члана колектива  

Састанак, разговор  

 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Анализа и праћење 

понашања ученика у школи  

Постављање кутије у 

коју ће ученици моћи 

да убацују пријаве 

лошег понашања, 

дијалог и дебата 

3. Формирање едукативног 

тима 

Формирати 

едукативни тим 

Октобар 1. Саветодавни рад са децом 

којој је неопходна помоћ 

Разговори  Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Посматрање понашања 

ученика и анализа 

Извршити анализу 

понашања ученика 

Новемба

р 

4. Организовање 

дискусије/радионице на тему 

конструктивног решавања 

сукоба; како избећи 

насилништво  

У свим одељењима на 

часовима одељењске 

заједнице  

Организовати 

дискусију/радионицу 

на тему 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 
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конструктивног 

решавања сукоба; 

како избећи 

насилништво 

(препорука:књига''сил

еџије су прави 

гњаватори, 

„конфликти и шта са 

њима“, „учионица без 

насилништва“) 

Ивана Лешевић 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ

ЗАЦИЈ

Е 

АКТИВНОСТ ТИМА 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

Новемб

ар 

4. Организовање 

дискусије/радионице на 

тему конструктивног 

решавања сукоба; како 

избећи насилништво  

У свим одељењима 

на часовима 

одељењске 

заједнице  

Организовати 

дискусију/радиониц

у на тему 

конструктивног 

решавања сукоба; 

како избећи 

насилништво 

(препорука:књига''си

леџије су прави 

гњаватори, 

„конфликти и шта са 

њима“, „учионица 

без насилништва“) 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

3. Посматрање 

понашања ученика и 

анализа 

 извршити анализу 

понашања ученика 

Децемб

ар 

1. Стално посматрање 

понашања и анализа 

Постављање паноа 

на ком ће се наћи 

похваљена одељења 

и појединци који ће 

бити узор у лепом 

понашању 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

Јануар 1. Обележавање светског 

дана  

Без дуванског дима-

31.јануар 

 

 

На креативан начин 

обележити дан 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 
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Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Посматрање 

понашања ученика и 

анализа 

Извршити анализу 

понашања ученика 

Фебруа

р 

1. Спровођење 

хуманитарних акција  

које не морају да 

подлежу временској 

одредници 

Реализација 

хуманитарних акција  
Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Посматрање 

понашања ученика и 

анализа 

Извршити анализу 

понашања ученика 

Март 1. Посматрање 

понашања ученика и 

анализа 

 

Састанак, разговор, 

дијалог и дебата 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

Април 1. Саветодавни рад са 

децом којој је неопходна 

помоћ 

Састанак, разговор, 

дијалог и дебата 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Посматрање 

понашања ученика и 

анализа 

Извршити анализу 

понашања ученика  

Мај  2. Посматрање  

понашања ученика и 

анализа 

 

Извршити анализу 

понашања ученика 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

Јун 1. Извештај о раду тима 

за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Написати извештај о 

раду тима за 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања у 

протеклој школској 

години 

Зорана Андрић 

Вања Плазинић 

Татјана Трбовић 

Славка Совиљ 

Дејан Крунић 

Јулија Радовић 

Ивана Лешевић 

 

2. Анализа рада тима и 

предлози успешности 

рада тима 

Извршити анализу 

рада тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања у 
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протеклој школској 

години  

 
 

7.2. Тим за израду Годишњег плана рада и Годишњег извештаја 

о раду школе 

 

Чланови Тима: 

Зорана Андрић-директор 

Татјана Трбовић-педагог - руководилац 

Вања Плазинић-правник 

Милорад Пантовић-професор технике и технологије и информатике 

Јасминка Миливојевић, професор разредне наставе 

 

Задатак Тима је да на основу Развојног плана, Школског програма и у складу са 

новим законским решењима сачини орјентациону структуру ГПРШ,затим у сарадњи и са 

осталим Тимовима и члановима НВ изради ГПРШ. Активности,носиоци као и планирано 

време дати су прегледно у табели. 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ ДОКАЗ 

1.Формирање Тима и избор 

координатора 

2.Предлог структуре ГПРШ  

3.Анкетирање ученика (изборни и 

обавезни изборни предмети , 

изабрани спорт,други страни језик ) 

 4.Формирање школских Тимова за 

израду потребних планова за ВО 

рад  

5.Координација са Тимом за израду 

ШП  

6.Координација са Тимом за 

стручно усавршавање  

7.Координација са тимом за ШРП 

8.Провера усклађености са ШП 

 

 

 

Директор, 

 

чланови Тима, 

 

координатор 

(педагог), 

 

одељењске старешине, 

 

Наставничко веће 

 

јуни 

 

 

август 

 

 

септембар 

 

Записник Тима 

 

Анкетни листићи 

 

Записници НВ 

 

Извештаји 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

-Систематско прикупљање података неопходних за изрдау 

Годишњег извештаја  

-Договор око израде Годишњег извештаја  

-Расподела дужности у оквиру Тима  

- Израда структуре Годишњег извештаја о раду школе  

- Сарадња са члановима Наставничког већа око 

прикупљања извештаја о појединим активностима  

- Анализа рада Тима  

Током године 

 

Август 

 

Септембар 

Директор, 

 

координатор (педагог), 

 

чланови Тима 
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- Сарадња са Директором школе око кадровских питања 

везаних за извештај  

- Сарадња са Секретаром школе око материјално 

техничких услова везаних за претходну школску годину  

- Сарадња са педагогом око реализације фонда часова и 

успеха ученика 

-Анализа урађеног 

наставници 

 

7.3. Тим за вредновање и самовредновање школе  
 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'' бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон) и Правилника о стандардима квалитета рада установе 

(''Сл. гласник РС-Просветни гласник'', бр. 14/2018) школа спроводи самовредновање 

квалитета рада школе. Школа је дужна да, у року од пет година изврши самовредновање 

свих области вредновања које су дефинисане стандардима квалитета рада школе.  

У овој школској години процесом самовредновања биће обухваћена област 

Обратовна постигнућа ученика. Тим за самовредновање ће помоћу упитника и других 

инструмената извршити процену постојећег стања, а потом израдити акциони план 

неопходних активности за унапређење утврђених недостатака, који ће се реализовати 

током школске године.  

 

Тим чине следећи чланови: 

Ружица Пејковић, професор физике, координатор тима 

Татјана Трбовић, педагог 

Јулија Радовић, професор математике 

Милорад Пантовић, професор технике и технологије и информатике 

Јасминка Миливојевић, професор разредне наставе 

Бојан Пантелић, члан Савета родитеља 

Анђела Петровић, члан Ученичког парламента 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊА РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ САМОВРЕДНОВАЊА: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА ВЕЗАНЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА 

Област 

квалитета 
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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Стандарди 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета , осносно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења 

Предвиђене 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Исходи и критеријуми 

успеха 

Технике и 

инструменти 

самовредновања 

Успостављање 

договора о 

области 

самовредновања 

и 

одговорностима 

чланова тима 

 

Септембар 

2021 

директор школе, 

педагог школе, 

координатор 

Тима за 

самовредновање, 

чланови Тима 

,чланови Тима за 

школски 

развојни план 

Изабрана је област квалитета 

која ће бити предмет 

самовредновања,конституисан 

је тим и усвојен план рада 

Разговор 

Стручна 

дискусија  

Састанак 

Проучавање 

области 

квалитета, 

стандарда и 

индикатора; 

договор о 

стандардима, 

индикаторима и 

показатељима 

које треба 

преиспитати 

Чланови Тима 

подељена су задужења у 

оквиру тима; договорено је 

које стандарде и индикаторе 

треба испитати 

Разговор 

Стручна 

дискусија  

Састанак 

Одабир 

инструмената, 

техника који ће 

се користити при 

вредновању 

стандарда 3.1 

Чланови Тима одабрани су инструменти и 

технике вредновања 

 

Утврђивање 

временске 

динамике 

реализације 

предвиђених 

активности 

Чланови Тима утврђена је временска 

динамика реализације 

активности 

 

Идентификовање 

доказа за 

процену 

остварености 

нивоа стандарда   

3.1у свим 

индикаторима 

Октобар 

2021 

Чланови Тима утврђени су докази који ће се 

користити у процени, 

прикупљени су примери 

документације, 

Извршен је избор учесника у 

процесу анкетирања 

анализирање 

документације 

(увид у 

педагошку 

документацију, 

примери 

документације, 
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Одабир узорка за 

анкетирање 

ученика, 

родитеља и 

наставника за 

индикаторе 

чек листе, 

упитници за 

наставнике, 

записници са 

већа и слично) 

Прикупљање 

доказа за 

процену 

остварености  

стандарда 3.1 

Новембар 

2021 

Чланови Тима  

Обрада 

добијених 

података и   

састављање 

извештаја о 

вредновању 

области 

Децембар 

2021 

Чланови Тима састављен је извештај о 

процесу самовредновања; 

поднет је извештај Ученичком 

парламенту, Наставничком 

већу, Савету родитеља, 

Школском одбору; тела су 

разматрала извештај и дала 

предлоге за унапређење 

статистичка 

обрада података 

Подношење 

извештаја 

Координатор 

Тима 

извештавање 

Давање предлога 

за унапређивање 

уочених 

слабости 

Јануар 

2022 
Чланови Тима 

анализа 

извештаја о 

самовредновању; 

интервјуи, 

разговори, 

анкете, упитници 

Анализа 

предлога за 

унапређење и 

писање акционог 

плана 

јун - август 

2022 

Чланови Тима израђен Акциони план Анализа, 

планирање 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА ВЕЗАНЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА 

Област квалитета ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 
3.2.Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнучима ученика 

Предвиђене 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

Исходи и 

критеријуми 

успеха 

Технике и 

инструменти 

самовредновања 
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Проучавање стандарда и 

индикатора које треба 

преиспитати 

Фебруар 

2022 

директор школе, 

педагог школе, 

координатор 

Тима за 

самовредновање, 

чланови Тима 

,чланови Тима за 

школски 

развојни план 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима; 

договорено је 

који стандард и 

идникаторе треба 

испитати;  

Разговор 

Стручна дискусија  

Састанак 

Идентификовање доказа 

за процену остварености 

нивоа стандарда 3.2 . у 

свим индикаторима 

Чланови Тима утврђени су 

докази који ће се 

користити у 

процени, 

прикупљени су 

примери 

документације 

Разговор 

Стручна дискусија  

Састанак 

Одабир инструмената, 

техника који ће се 

користити при 

вредновању стандарда 

3.2 

Чланови Тима одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

одлучивање 

Утврђивање временске 

динамике реализације 

предвиђених активности 

Чланови Тима утврђена је 

временска 

динамика 

реализације 

активности 

 

Прикупљање доказа за 

процену остварености 

стандарда 3.2 

Март / 

април 2022 

Чланови Тима Прикупљени су 

докази за 

процену 

остварености 

стандарда 

анализирање 

документације 

(увид у педагошку 

документацију, 

примери 

документације, чек 

листе, упитници за 

наставнике, 

записници са већа 

и слично) 

Обрада добијених 

података 

састављање извештаја о 

вредновању области 

Мај 2022 Чланови Тима Извршена је 

обрада добијених 

података , 

састављен је 

извештај о 

процесу 

самовредновања 

статистичка обрада 

података 

Подношење извештаја 
Мај-јун 

2022 

Координатор 

Тима 

поднет је 

извештај 

Ученичком 

парламенту, 

Наставничком 

већу, Савету 

родитеља, 

извештавање 

Давање предлога за 

унапређивање уочених 

слабости 

 чланови тима, 

Ученички 

парламент, 

Стручни органи 

школе, Школски 

анализа извештаја 

о самовредновању; 

интервјуи, 

разговори, анкете, 

упитници 
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одбор, Савет 

родитељ 

Школском 

одбору; тела су 

разматрала 

извештај и дала 

предлоге за 

унапређење 

Анализа предлога за 

унапређење и писање 

акционог плана 

јун - август 

2022 

чланови тима, 

Ученички 

парламент, 

Стручни органи 

школе, Школски 

одбор, Савет 

родитеља 

израђен Акциони 

план 

Анализа,планирање 

Евалуација плана 

самовредновања за 

2021/2022. годину 

Август 

2022 

Чланови Тима Извршена 

евалуација плана 

за 2021/22. 

анализа 

Сарадња са Тимом за 

обезбеђивање квалитета 

рада школе у изради 

акционог плана на 

основу предложених 

мера за унапређивање 

рада 

Август 

2022 

Чланови Тима Израђен акциони 

план за 

унапређење рада 

планирање 

 

 

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА У ОШ „Бранко Радичевић“ У 

ВИТКОВЦУ ЗА ШК.2021/2022.ГОДИНУ 

 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ и 

сарадници 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирање Тима из реда 

наставника 

 

Чланови Тима за 

самовредновање, 

директор, педагог 

Септембар 

2021. 
евиденција тима, 

педагошка 

документација 

Усвајање  плана рада Тима за 

самовредновање 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Септембар 2021 
евиденција тима 

Избор области 

самовредновања 

Чланови Тима за 

самовредновање, 

директор, педагог 

Септембар 

2021.  

 

евиденције тимa 

Упознавање чланова 

Наставничког већа , Савета 

родитеља, Ђачког парламента 

и Школског одбора о предмету 

самовредновања у школској 

2021/2022. години 

Чланови Тима за 

самовредновање  

директор, Савет 

родитеља, Ђачки 

парламент, Школски 

одбор 

Септембар 

20201 

 

eвиденција тима, 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

ђачког парламента 
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Избор представника Савета 

родитеља, Ђачког парламента 

и јединице локалне самоуправе 

Чланови Тима за 

самовредновање, 

директор, Савет 

родитеља, Ђачки 

парламент, Школски 

одбор 

Септембар 2021 eвиденција тима, 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

ђачког парламента 

Припрема за вредновање 

области квалитета 3: 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Чланови Тима за 

самовредновање 

,директор, педагог 

Септембар 2021 eвиденција тима 

Проучавање школске 

документације; 

Опис индикатора за стандард 

3.1 

Чланови Тима за 

самовредновање 

,Стручна већа, 

Наставничко веће, 

Директор, 

Педагог, 

Координатори тимова 

Октобар/ 

новембар 2021 

eвиденција тима 

Опис стандарда  3.1 

Процена квалитета 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Децембар 2021. eвиденција тима 

Опис и процена стандарда 3.1; 

Писање извештаја са уоченим 

кључним снагама и слабостима 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Јануар 2022 извештај 

Извештај о раду Тима и 

евалуација рада Тима 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Јануар 2022 извештај 

Припрема за вредновање 

стандарда 3.2 

Чланови Тима за 

самовредновање , 

педагог 

Фебруар 2022 Евиденција тима 

Проучавање педагошке 

документације, дневника 

евиденције образовно-

васпитног рада, извештаја 

Завода за вредновање 

квалитета образовања и 

васпитања; 

Опис индикатора за стандард 

3.2 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Наставничко веће, 

Педагог 

Март 2022 Евиденција тима 

Опис стандарда 3.2; 

Процена квалитета 

Чланови Тима за 

самовредновање 

април 2022 Евиденција тима 

Опис и процена стандарда 3.2 
Чланови Тима за 

самовредновање 

Мај 2011  

Писање извештаја са уоченим 

кључним снагама и слабостима  

област  ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Јун 2022 Извештај о 

самовредновању 

Извештај о раду Тима и 

евалуација рада Тима 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Јун 2022 Извештај о раду 

тима 
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7.4. План рада Тима за професионални развој и стручно 

усавршавање запослених  

Чланови тима: 

Верица Павловић, координатор тима 

Јасминка Миливојевић 

Вања Плазинић 

Драган Јовановић 

Дејан Крунић 

Љубинко Јовановић 

 

 

Септембар 

● Прикупљање личних планова стручног усавршавања за школску 2021/2022.год. 

● Штампање и архивирање личних планова стручног усавршавања 

● Анализа личних планова стручног усавршавања 

Октобар 

● Обавештавање колега о одржавању семинара, трибина и стручних скупова и других 

облика стручног усавршавања 

● Сарадња са Краљевачким друштвом учитеља 

● Праћење одржавања угледних часова у нашој школи 

Новембар 

● Припрема тромесечног извештаја о стручном усавршавању за Педагошки колегијум 

и Школски одбор 

Децембар 

● Праћење одржавања угледних часова у школи 

● Обавештавање о одржавању семинара, трибина, стручних скупова и других облика 

стручног усавршавања 

Фебруар 

● Анализа рада Тима и писање извештаја о стручном усавршавању за Педагошки 

колегијум и Школски одбор 

Април 

● Праћење одржавања угледних часова и посете чланова Тима угледним часовима 

● Обавештавање колега о одржавању семинара и било којих облика стручног 

усавршавања 

● Сарадња са Краљевачким друштвом учитеља 

Јун 
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● Анализа рада Тима 

● Прикупљање личних извештаја о стручном усавршавању 

● Праћење одржавања угледних часова и посете чланова Тима угледним часовима 

● Писање извештаја о реализацији стручног усавршавања наставника за школску 

2021/2022.год. 

● Писање годишњег извештаја о раду Тима за школску 2021/2022.год. 

 

 

7.6. Тим за инклузивно образовање и подршку ученицима 

 

Чланови тима: 

Татјана Трбовић, педагог 

Јасминка Миливојевић, професор разредне 

наставе 

Александар Милановић, професор енглеског 

језика 

Јулија Радовић, професор математике и 

информатике 

 

 

Дејан Крунић, професор историје 

Верица Павловић, професор разредне наставе 

 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
МЕС

ТО 
НАЧИН 

НОСИОЦИ 

-Информисање о законској/ 

подзаконској регулативи и стручним 

садржајима који се односе на 

инклузивно образовање уз 

информисање о 

циљевима,садржајима обуке и 

активностима након ње 

-Именовање чланова стручног тима 

за инклузивно образовање 

-Израда Оперативног плана рада 

Стручног тима за инклузивно 

образовање 

Август 

 

 

 

Септембар. 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

Анализа,из

вештаја из 

претходне 

године 

Стручни тим 

Процена постојећих и  потребних  

материјално –техничких и  људских 

ресурса школе и ресурса локалне 

заједнице за инклузивно образовање  

Септембар. 
Анализа, 

извештај 

Директор 

Стручни тим 

Мапирање социјалних партнера у 

имплементацији инклузивног 

образовања и успостављање сарадње 

са релевантним  установама , 

удружењима и појединцима у циљу 

унапређивања инклузивног 

образовања 

Током године 

 
састанак 

Директор 

Стручни тим 
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Сачињавање плана стручног 

усавршавања запослених за 

инклузивно образовање 

(кроз одобрене програме из Каталога 

) 

Август – 

септембар 

Испитивањ

е 

професион

алних 

потреба 

стручног 

усавршава

ња 

Директор 

Стручни тим  

Стручни сарадник-

педагог 

Председници 

стручних већа 

предмета 

Реализација интерне школске обуке  

запослених за унапређивање 

инклузивног образовања и  израду 

ИОП-а уз упознавање са 

приручником Школа по мери  детета 

Септембар 

Презентац

ија, 

дискусија 

Стручни тим  

Стручни сарадник-

педагог 

Председници 

стручних већа 

предмета  

Реализација осталих облика стручног 

усавршавања за запослене у циљу 

подизања компетенција за 

унапређивање инклузивног 

образовања 

Током године  
Анализа, 

семинар 

Директор 

 

Доношење Годишњег  плана рада 

школе са операционализацијом 

инклузивног образовања 

Септембар . 

Евалуација 

, израда 

ГПР 

Стручни тим 

Тим за израду 

годишњег плана рада 

   Праћење развоја и напредовања 

ученика у току учења и развоја 

вештина за учење , социјалног 

развоја, развоја комуникације и 

самосталности  

Од септембра. 

и током године  
Евалуација 

Одељењске 

старешине 

Индивидуални 

руководиоци класа 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
МЕС

ТО 
НАЧИН 

НОСИОЦИ 

Прикупљање података ради 

формирања неопходне 

документације за давање процене о  

потреби пружања одговарајуће 

подршке у образовању за ученике: 

*који имају тешкоће у приступању, 

укључивању, учествовању или 

напредовању у образовно васпитном 

раду уколико те тешкоће утичу на 

остваривање општих исхода 

Од септембра и 

током године 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

Анализа, 

дискусија,д

оношење 

закључака 

Одељењске 

старешине  

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира) 
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*који имају изузетне способности и 

постигнућа 

Стручни и саветодавни рад  ради 

пружања потпуних информација о 

облицима додатне подршке  , 

сензитивизација и остваривање 

потребних облика  сарадње са 

родитељима ученика којима је 

потребна посебна образовна 

подршка) 

Од септембра  

и током године 

. 

Дијалог, 

тимски рад 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира) 

Стручни тим 

Изграђивање  педагошког профила 

ученика 

По окончању  

фаза које 

предходе 

Анализа, 

седнице 

стручних 

већа,ОВ,Н

В,Педагош

ког 

колегијума 

Одељењске 

старешине 

Индивидуални 

руководиоци класа 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира 

израду) 

Анализа потреба ученика за врстом  

додатне образовне подршке: 

 1.подручја и мере 

индивидуализације 

(уз план мера индивидуализације без 

писаног документа ИОП-а) 

 2.израда ИОП-а са  

      *прилагођеним програмом  

/измењеним-смањивање 

(модификација) програма   

      * измењеним –проширивање 

програмом 

      * остало 

Од октобра и 

током године. 

Анализа, 

дискусија, 

Стручни тим 

 

 

Осмишљавање 

антидискриминационих мера за 

ученике који раде по ИОП-у 

Током године 

. 

Састанак 

СТИО Стручни тим 

Израда плана мера 

индивидуализације за ученике за 

које је процењена као  адекватна  

врста образовне подршке 

После 

извршене 

процене за 

врстом 

потребне 

подршке 

Тимски рад 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира 

израду) 
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Помоћ у спровођењу 

индивидуализације у раду са 

ученицима  уз прилагођавање и 

примену стратегија које успевају за 

сваког појединачног ученика   

Током године 

Координац

ија са свим 

члановима 

СТИО 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира 

израду) 

Идентификација ученика за рад по 

ИОП-у (ученици код којих 

предходне мере индивидуализације 

нису довеле до остваривања општих 

исхода образовања и васпитања или 

до задовољавања образовних 

потреба ученика са изузетним 

способностима) 

После 

спроведених 

мера 

индивидуализа

ције   

Координац

ија са свим 

члановима 

СТИО 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира 

израду) 

Стручни тим 
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
МЕС

ТО 
НАЧИН 

НОСИОЦИ 

Покретање иницијативе за 

остваривање права на израду ИОП-а 

кроз обраћање стручном тиму за 

инклузивно образобвање 

Током  године 

 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

састанак 

Родитељ/старатељ 

ученика 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни сардник-

педагог(координира 

израду) 

Доношење одлуке о поднетој 

иницијативи 

У року од 8 

дана од дана 

доношења 

повратна инф. 

у року од три 

дана 

иницијатору и 

родитељу/стара

тељу) 

Састанак, 

процена 
Стручни тим 

Давање сагласности родитеља / 

старатеља да се приступи изради 

ИОП-а 

У року од 7 

дана 

дијалог 
 

Стручни тим 

Предлог директору  чланова тима за 

додатну образовну подршку од 

стране стручног тима 

После 

добијања 

сагласности на 

иницијативу 

Састанак  

Стручни тим 

Формирање тима/ова за додатну 

образовну подршку  

После 

добијања  

предлога 

чланова од 

стране  

стручног тима 

Одлука 

Директор 

Прикупљање података за  израду 

ИОП-а 
До 30 дана 

Израда 

инструмен

ата 

Тим/ови за 

додатнуобразовну 

подршку( и израду 

ИОП-а) 

Израда ИОП-а  

У року од 30 

дана од дана 

формирања 

тима 

Тимски рад Тим/ови за 

додатнуобразовну 

подршку( и израду 

ИОП-а) 

 

Сагласност родитеља на ИОП 
После израде 

ИОП-а 

Дијалог Тим/ови за 

додатнуобразовну 
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подршку( и израду 

ИОП-а) 

Прослеђивање ИОП-а 

У року од 3 

дана после 

израде ИОП-а 

Одлука Стручни тим 

Усвајање ИОП-а 

У року од 8 

дана после 

израде и 

достављања  

ИОП-а  

Одлука Педагошки колегијум 

Примена ИОП-а 

После усвајања 

ИОП-а до 

завршетка 

ИОП циклуса 

(ревизије ИОП-

а на 3(у првој 

години уписа у 

установу) , 

затим на 6 

месеци (у свим 

наредним 

годинама) и на 

годину дана) 

Анализа, 

извештај, 

евалуација 

Тим/ови за додатну 

образовну подршку и 

израду ИОП-а 
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
МЕС

ТО 
НАЧИН 

НОСИОЦИ 

Израда и усвајање  ревизија ИОП-а 

(предлога измена и допуна или 

прилагођавања)  

(ревизије ИОП-

а на 3(у првој 

години уписа у 

установу) , 

затим на 6 

месеци (у свим 

наредним 

годинама) и на 

годину дана) 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

 

Тим/ови за додатну 

образовну подршку и 

израду ИОП-а 

Вредновање поступка, садржаја и 

примене 

ИОП-а 

У току стручно 

педагошког 

надзора 

 

Евалуација 

Просветни саветник 

Вредновање поступка, садржаја и 

примене  

ИОП-а  

После усвајања 

ИОП-а до 

завршетка 

ИОП циклуса 

(на 3(у првој 

години уписа у 

установу) , 

затим на 6 

месеци (у свим 

наредним 

годинама) и на 

годину дана) 

Евалуација 

Стручни тим  

Тим/ови за додатну 

образовну подршку и 

израду ИОП-а 

Извештавање о резултатима 

самовредновања стручни тим  и 

педагошки колегијум 

(на 3(у првој 

години уписа у 

установу) , 

затим на 6 

месеци (у свим 

наредним 

годинама) и на 

годину дана) 

Ш 

К 

О 

Л 

А 

Извештај 

Тим/ови за додатну 

образовну подршку и 

израду ИОП-а 

Стручни тим 

Одлуке о наставку спровођења , 

односно  престанку потребе за ИОП-

ом на основу  резултата вредновања 

и уз сагласност стручног тима и 

сагласност родитеља / старатеља 

Током године 

Одлука 

Педагошки колегијум 

Евалуација и извештај о реализацији 

Акционог плана Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 

Јун 2018. 

Евалуација 

Стручни тим 
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Самовредновање снага , слабости 

могућности и препрека за 

инклузивно образовање  ,  људских и 

материјално-техничких ресурса 

унутар школе и ресурса локалне 

заједнице  

Јун-август 

2018. 

Анализа, 

евалуација 

Директор 

Стручни тим 

Израда предлога Акционог плана 

Стручног тима за инклузивно 

образовање за школску 2018/2019. 

годину 

Август-

септембар2018. 

Евалуација 

Стручни тим 

 

 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у 

редован образовно-васпитни рад  и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Индивидуалним образовним планом (ИОП) утврђује се прилагођен и обогаћен начин 

образовања и васпитања ученика. 

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке 

ученицима уз сагласнос родитеља / старатеља. Уколико не постоји сагласност 

родитеља/старатеља у циљу остваривања права ученика на образовање и васпитање под 

једнаким условима за све примењују се уместо ИОП-а мере индивидуализације  . 

 

 Ове школске године: 

- по ИОП-у 1 ради Милан Видосављевић, 7.разред 

- по ИОП-у 2 раде: Бобан Милановић, 6.разред 

                                     Мирко Јанићијевић, 7.разред 

                                     Урош Тодоровић, 7.разред 

- по ИОП-у 3 ради: Вукашин Илић, 4.разред (енглески језик) 

 

План Професионалне оријентације 

Циљ и задаци Активности  Носиоци 

активнос

ти 

Начин  Дина-

мика  

Резултати  

Планирање рада, 

расподела одговорности, 

организације,  

координисања и 

спровођења  пројекта 

путем формирања тима 

за ПО 

Формирање 

школског 

тима за 

спровођење 

ПО 

програма у 

овој 

школској 

години 

Наставни

-чко веће 

Гласање и 

одлучивањ

е 

Авгу

ст 

2020. 

 

 

 

Школски тим 
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Упознавање наставника, 

директора и стручних 

сарадника са циљевима, 

задацима и очекиваним 

исходима ПО програма 

у овој школској години 

Презентациј

а ПО 

програма 

 

Наставни

-чко веће 

Презентац

ија 

Авгу

ст 

2020. 

Наставничко веће је 

информисано о 

процесу спровођења 

ПО програма, 

циљевима, задацима и 

очекиваном исходима 

програма као и 

специфичним 

захтевима које то 

ставља испред њих 

-Упознавање наставника 

са могућим моделима  

имплементације 

програма и одабир истог 

-Планирање рада и 

имплементације 

програма ПО 

 Одабир 

модела 

имплемента

ције 

програма 

ПО  

Школски 

тим за 

ПО 

План 

акције 

Септ

емба

р 

2020. 

Школски тим за ПО 

бира најделотворнији  

модел имплементације 

програма у складу са  

могућностима школе – 

а то је модел 

имплементације ПО 

програма кроз 

наставне предмете, 

ваннаставне 

активности, пројекте и 

секцију. 

Дефинисање циљева и 

задатака, активности, 

сарадника, динамике и 

начина спровођења ПО 

програма 

Израда 

плана 

реализације 

програма 

Школски 

тим за 

ПО 

Планирање

, 

сагледавањ

е и 

дефинисањ

е 

Септ

емба

р 

2020. 

Школски тим за ПО 

сачинио је предлог 

акционог плана са 

јасно дефинисаним 

циљевима, задацима, 

сарадницима, 

динамиком и начинима 

спровођења програма 

за ПО 

Упознавање ученика са 

циљевима и задацима 

програма, са оним што 

их чека, општа 

илустрација радионица 

Представља

ње програма 

ученицима 

седмог и 

осмог 

разреда 

Одељенск

е 

старешин

е седмог 

и осмог 

разреда 

Час 

одељенско

г 

старешине 

Септ

емба

р 

2020. 

Ученици и ученице су 

упознати са пројектом 

за ПО 

Упознавање родитеља са 

циљевима и задацима 

програма, очекиваним 

исходима, као и позив 

на сарадњу – 

укључивање родитеља у 

процес 

 

Представља

ње програма 

родитељима 

и њихово 

укључивање 

у програм 

Одељенск

е 

старешин

е седмог 

и осмог 

разреда 

Родитељск

и састанци, 

дани 

,,Отворени

х врата“ 

Септ

емба

р 

2020. 

– јун 

2021. 

Родитељи су упознати 

са пројектом за ПО и 

мотивисани за будућу 

сарадњу 

 

 

У складу са 

могућностима школе, 

посветити један кутак 

програму са пригодним 

постерима, коментарима 

и радовима ученика  

Израда 

кутка за 

професиона

лну 

оријентацију 

Ученици/ 

ученице 

седмог и 

осмог 

разреда, 

реализато

Изложба Септ

емба

р 

2020.  

јун 

2021. 

Формирање кутка за 

ПО у складу са 

могућностима школе 

који ће бити ажуриран 

како процес 

имплементације 

програма за ПО 
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ри 

програма 

оријентацију буде 

текао 

-Обезбеђивање услова за 

почетак спровођења 

радионица 

-Израда неопходног 

материјала, помоћ 

реализаторима 

радионица у изради и 

набавци материјала 

-Креирање 

распореда 

радионица 

-Припрема 

потребног 

материјала 

за 

спровођење 

радионица 

Школски 

тим за 

ПО 

Планирање

, 

организаци

ја, 

припрема 

Септ

емба

р 

2020. 

Школски ПО тим 

израђује распоред 

радионица 

Циљ и задаци Активности  Носиоци 

активнос

ти 

Начин  Динам

ика  

Резултати  

Имплементација 

програма ПО 

-Реализација 

ради-оница 

са 

ученицима/ц

ама седмог и 

осмог 

разреда 

-Реализација 

радионица 

са родите-

љима/ 

старатељима 

ученика и 

ученица 7. и 

8. разреда 

-

Организова

ње ак-ција 

из програма 

ПО:  

1.излагање 

матери-јала 

са 

радионица у 

кутку за ПО 

2.посета 

НСЗ 

3.посете 

средњим 

школама и 

предузећима 

4.реализациј

а реалних 

сусрета 

-Ученици 

и ученице 

седмог и 

осмог 

разреда 

-Школски 

тим за 

ПО 

-Ментори 

-Мрежа 

школа из 

програма 

ПО 

-Стручни 

сарадниц

и 

-Експерти 

-

Родитељи

/ 

старатељ

и 

ученика/ц

а 

 

-Радионице 

 

-Посете 

 

-Изложбе 

 

-Контакти 

са 

предузећи

ма 

Окто

бар 

2020. 

– јун 

2021. 

-Ученици и ученице 

седмог и осмог 

разреда, затим њихови 

родитељи и старатељи, 

заједно са школским 

тимом за ПО учествују 

и спроводе радионице 

из програма за ПО, 

организују и спроводе 

реалне сусрете 

 

-Промоција школе у 

оквиру реалних 

сусрета 

 

-Успостављање 

механизама и 

процедура за 

организовање реалних 

сусрета 
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5.ПО акција 

6.ПО услуга 

 

-Унапређивање 

спровођења програма у 

току самог процеса кроз 

размену искустава са 

другим школама 

учесницама 

-Успостављање мреже 

школа учесница 

програма за ПО 

Сарадња 

осталим 

школама 

учесницама 

програма 

Школски 

тимови за 

ПО 

Ученици 

и ученице 

наше 

школе и 

других 

школа 

учесница 

 

 

Електронск

а пошта, 

посете, 

сусрети 

Окто

бар 

2020. 

– Јун 

2021. 

-Поспешивање 

сарадње са другим 

школама 

-Промоција школе 

кроз сарадњу 

-Очување квалитета 

процеса спровођења 

програма ПО 

Учесници програма 

израђују свој портфолио 

за ПО ради потпуне 

партиципа-ције ученика, 

поштовања 

индивидуалних 

искустава, 

самодирективности у 

учењу, праћења 

сопственог процеса 

учења, различитих 

аспеката учења и 

развоја, личног односа 

према одређеним 

темама, могућности 

сагледа-вања целине 

процеса као и 

сопственог односа према 

њему и даљег 

руковођења процесом 

 

 

Израда 

портфолија 

професиона

лне 

оријентације 

Ученици 

и ученице 

седмог и 

осмог 

разреда 

Учествова

ње у 

радионица

ма, израда 

и 

прикупља

ње 

материјала, 

фотографи

са-ње, 

снимање 

Окто

бар 

2019. 

– јун 

2020. 

-Потпуна 

партиципација ученика 

-Поштовање 

индивидуалних 

искустава 

-Самодирективност у 

учењу 

-Праћење сопственог 

процеса учења, 

различитих аспеката 

учења и развоја, 

личног односа према 

одређеним темама, 

могућности 

сагледавања целине 

процеса као и 

сопственог односа 

према њему и даљег 

руковођења процесом 

-Сарадња са менторима 

-Подршка у 

имплементацији 

пројекта 

Сарадња са 

менторима 

Координа

тор 

пројекта, 

школски 

тим за 

ПО 

Састанак, 

посета 

Авгу

ст 

2020 

– јун 

2021. 

Координатор пројекта 

и/или школски тим за 

ПО сарађује са 

менторима и тако 

успостављају систем 

квалитета реализације 

пројекта ПО 
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Циљ и задаци Активности  Носиоци 

активнос

ти 

Начин  Динам

ика  

Резултати  

-Сарадња са стручним 

органима школе 

 

-Подршка у 

имплементацији 

пројекта 

Подршка 

програму 

ПО на 

седницама 

стручних 

органа – 

наставничка 

и одељенска 

већа, 

стручна већа 

Школски 

тим за 

ПО, 

Наставни

чко веће, 

стручни 

сарадниц

и, 

директор 

Презентац

ија, 

излагање 

Авгу

ст 

2020. 

– јун 

2021. 

Школски тим за ПО 

сарађује са стручним 

органима школе и 

заједнички 

успостављају систем и 

критеријуме квалитета 

реализације пројекта 

ПО 

-Сагледавање ефекта 

про-грама кроз 

сумирање, поређе-ње и 

анализу повратних ин-

формација од свих 

учесника програма – 

ученика, родите-ља, 

реализатора, експе-рата, 

средњих школа и 

предузећа 

-Анализа резултата 

програма са посебним 

освртом на развијање 

спо-собности ученика и 

ученица да донесу и 

спроведу ваљану, 

промишљену и 

самосталну одлуку о 

избору школе и 

занимања, као и да 

планирају каријеру и 

укључе се у свет рада 

Евалуација 

програма 

професиона

лне 

оријентације 

 

Тим 

реализато

ра 

програма 

Израда 

извештаја 

Јун 

2021. 

Путем евалуације 

пројекта за ПО 

обезбеђује се повратна 

информација о 

успешности и 

квалитету програма, 

остварености циљева, 

утицају на сам 

наставни процес, 

утицају на процес 

одлучивања ученика и 

ученица приликом 

избора занимања, 

унапређивања 

самовредновања, 

самоспознаје,  

промишљања и 

одлучивања код 

ученика и ученица, 

унапређивање родне 

равноправности и 

инклузије 

Упознавање 

Наставничког већа, 

стручних сарадника 

школе, ментора и 

родитеља са током и 

оствареношћу циљева 

програма ПО 

Достављање 

извештаја о 

програму 

професиона

лне 

оријентације 

– крајњи 

исход 

Школски 

тим за 

ПО 

Презентац

ијаизвешта

вање 

.Јун, 

2021.  

Учесници, 

реализатори, ментори, 

родитељи и сарадници 

су информисани о 

постигнућима, 

резултатима и крајњим 

исходима пројекта за 

ПО 
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7.8. Тим за маркетинг и спровођење културних и јавних 

активности ученика 
 

Чланови Тима  

Драган Јовановић, професор српског језика 

Гордана Петровска, наставник музичке културе 

Александра Драгањац, професор ликовне културе 

Филип Зеленовић, професор верске наставе 

Иван Радојичић, професор верске наставе 

Милана Белојица, библиотекар 

Татјана Милошевић, професор разредне наставе 

Славка Совиљ, наставник разредне наставе 

Снежана Маџаревић, професор разредне наставе 

Марко Чампар, професор визичког васпитања



 

 

 

Циљеви и задаци у раду Тима за маркетинг и спровођење културних и јавних 

активности ученика  

Културне и јавне активности ученика подразумевају приказивање рада школе у средини у 

којој се школа налази и шире  сарањду са локалном заједницом, организовање приредби, 

изложби, учешћа у разним манифестацијама, праћење актуелних дешавања, посете 

позоришту, библиотеци, концертима.... 

 

 

Активности Тима за маркетинг и спровођење културних и јавних активности 

ученика:  

 Тим за маркетинг и спровођење културних и јавних активности ученика ће најпре одржати 

иницијални састанак у августу 2020. ради усаглашавања у вези са годишњим планом 

активности у области културне и јавне делатности школе. На иницијалном састанку 

договорен је следећи План рада за следећу школску годину. 

 

Месец Активности Особе задужене ѕа 

наведене активности 

Август Образовање Тима за маркетинг и спровођење 

културних и јавних активности ученик 

Сви чланови Тима 

Септемба

р 

-Приредба за ђаке прваке 

-Припремне активности за Дечију недељу у октобру 

-Припрема школског часописа 

-Обележавање Дана писмености 

-Европски Дан без аутомобила 

-Обележавање Европског дана језика 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Учитељице,наставници 

ликовне културе,музичке 

културе и предметни 

наставници 

Октобар -Обележавање Дечије недеље 

-Обележавање дана школе 

Дана здраве исхране 

-Обележавање Дана сећања на српске жртве у Другом 

светском рату  

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Месец активности Особе задужене ѕа наведене 

активности 

Новемба

р 

-Обележавање Дана просветних радника  

-Обележавање Дана примирја у Првом светском рату  

-Обележавање Међународног --Дана толеранције и 

Светског дана права детета 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Децемба

р 

-Међународни дан борбе против сиде  

-Дан људских права  

-Обележавање Дана библиотекара  

-Припрема и постављање новогодишњег паноа у холу 

школе 

-Посета цркве поводом предстојећег Божића 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Јануар Божић 

-Приредба поводом Дана Светог Саве 

-Постављање изложбе „Свети Сава“ 

-Дан без дуванског дима 

Сви чланови Тима 
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- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

- Анализа рада школског сајта и фејсбук странице 

школе 

Фебруар -Дан заљубљених  

-Међународни дан матерњег језика  

-Посета музеју 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Март -Дан жена 

-Светски дан поезије  

-Учешће на литерарном конкурсу 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Април -Дан шале 

-Светски дан планете Земље 

-Обележавање Дана сећања на жртве холокауста  

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

-Прослава Ускрса 

Сви чланови Тима 

Мај - Дан победе 

-Светски дан Црвеног крста 

-Светски дан писања писама  

-Светски дан породице 

-Светски дан музеја  

-Завршна приредба за ученике осмог разреда 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

Сви чланови Тима 

Јун -Додела диплома и награда за ученике осмог разреда  

-Додела књижица и сведочанстава за ученике  1-7 

разреда 

-Међународни дан деце  

-Светски дан заштите животне средине 

- Прикупљање и обрада грађе за Школски летопис 

- Анализа рада школског сајта и фејсбук странице 

школе 

Сви чланови Тима 

У складу са наведеним планом активности Тима за маркетинг и спровођење културних и 

јавних активности ученика  руководилац Тима ће заказивати састанке ради договора о 

организацији предвиђених активности . Руководилац Тима ће уредно обавештавати све 

чланове Тима о предстојећим састанцима преко обавештења истакнутих на огласној табли 

школе и путем телефона, с обзиром да већина ради у више школа. 

Чланови Тима имају у виду да у току године могу бити промене и додатних активности које 

се унапред не могу предвидети, и сходно томе ће Тим реаговати у складу са текућим 

дешавањима    ( биоскоп, позориште и друге културне и јавне делатности града Краљева ) 

 

7.11. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

 

Чланови тима: 

Татјана Милошевић, професор разредне наставе 

Марија Павловић, професор разредне наставе 

Александра Драгањац, професор ликовне културе 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

116 

 

Марија Обрадовић, професор физичког васпитања 

Анита Манојловић, професор грађанског васпитања 

Татјана Трбовић, педагог 

Неда Илић, члан Савета родитеља 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима 

за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу 

за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне 

компетенције, за ову школску годину Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва одабрао је следеће четири, које ћемо развијати код ученика: 

- Компетенцију за учење 

- Комуникација 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

- Дигитална компетенција 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 

Међупредметна 

компетенција:  
Комуникација 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоц

и 

активн

ости 

Особа 

задужена за 

праћење 

реализације и 

вредновање 

Време

нски 

оквир 

Очекивани исходи 
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процеса и 

исхода 

-следи 

упутства 

наставника 

-ради у 

групи, 

самостално 

или у пару 

-посматра 

околину, ради 

рад на 

часовима 

културе и 

језика 

-сакупља 

податке из 

окружења, и 

на часовима 

их размењује 

са свима  

-доноси 

закључке, 

документује 

их и излаже 

-самовреднује 

свој рад 

- планира 

активности 

ученика 

- одређује 

групе 

- даје 

упутства 

ученицима и 

наводи их да 

повезују са 

свакодневни

м животом 

- надгледа 

активности 

ученика 

током целог 

пројекта 

- обједињује 

рад, 

документује 

и вреднује 

Наставн

ици 

физичко

г и 

здравств

еног 

васпита

ња, 

технике 

и 

техноло

гије, 

ликовне 

културе, 

биологи

је, 

музичке 

културе, 

српског 

језика, 

страних 

језика 

 

 

 

Даница 

Миленковић - 

психолог 

Током 

годин

е 

Очекује се да ученик после овог 

пројекта: 

-познаје различитe обликe 

комуни-кације и њихове одлике 

- усмену и писану, невербалну, 

телефоном, путем интернета 

итд; 

 -уме јасно да се изрази усмено и 

писано, у складу са потребама и 

ка-рактеристикама ситуације, 

поштују-ћи ограничења у 

погледу дужине и намене; 

-уважава саговорника реагујући 

на оно што говори, а не на 

његову личност;  

-изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на 

позитиван, конструк-тиван и 

аргументован начин;  

-користи на одговарајући и 

креати-ван начин језик и стил 

који је спе-цифичан за различите 

дисциплине; кроз комуникацију 

негује културу изражавања и 

чува јез. идентитет;  

-уме да саслуша излагање 

саговорника до краја и без 

упадица. 

 

 

 

Међупредметна 

компетенција:  
Одговоран однос према здрављу 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активнос

ти 

Особа задужена 

за праћење 

реализације и 

вредновање 

процеса и 

исхода 

Временс

ки оквир 
Очекивани исходи 

-следи упутства 

наставника 

-ради у групи, 

самостално или 

у пару 

-посматра 

околину, ради 

рад на часовима 

културе 

-сакупља 

податке из 

окружења, и на 

часовима их 

размењује са 

свима 

-планира 

активности 

ученика 

-одређује 

групе 

-даје 

упутства 

ученицима 

-надгледа 

активности 

ученика 

током целог 

пројекта 

-повезује 

активности 

Наставн

ици 

биологиј

е, 

ликовне 

културе, 

музичке 

културе, 

страних 

језика, 

грађанск

ог 

васпита

ња, 

Сања Чукић – 

наставник 

биологије 

Током 

године 

Очекује се да ученик после овог пројекта: 

-примењује правила и принципе здраве исхране 

(редовност, важност доручка, умереност, 

разноврсност) и зна последице неправилне 

исхране; 

-познаје основне принципе преноса заразних 

болести и шта их изазива и примењује мере 

превенције, личне хигијене и хигијене 

простора;  

-познаје могуће последице болести зависности 

насталих злоупотребом психоактивних 

супстанци као и последице других облика 

болести зависности (нпр. интернет, клађење, 
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-доноси 

закњучке, 

документује их и 

излаже 
-самовреднује 

свој рад 

ученика са 

окружењем 

-обједињује 

рад, 

документује 

и вреднује 

српског 

језика 

дијете) и свестан је здравствених, породичних и 

социјалних последица сопственог избора; 

-разуме утицај природних појава и 

индустријских производа на здра-вље, чита 

декларације и упутства на производима, слуша 

савете стручњака и према њима поступа; 

-препознаје сигурносне и здрав-ствене ризике у 

животу и раду, примењује мере заштите; 

-бира стил живота и навике, имајући на уму 

добре стране и ризике тог избора.  
 

 

Међупредметна компетенција:  Дигитална компетенција 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активности 

Особа 

задужена за 

праћење 

реализације и 

вредновање 

процеса и 

исхода 

Временски 

оквир 
Очекивани исходи 

-раде по 

упутству 

наставника 

-истражују, 

размењују 

своја сазнања у 

оквиру група, 

или у 

зависности од 

задатка и 

између група 

-обједињују 

сазнања и 

презентују 

-самовреднују 

свој рад 

- планира 

активности 

ученика 

- одређује групе 

- даје упутства 

ученицима 

- надгледа 

активности 

ученика током 

целог пројекта 

- обједињује рад, 

документује и 

вреднује 

Наставници 

технике и 

технологије, 

информатике 

и 

рачунарства, 

математике, 

биологије, 

географије, 

историје, 

страних 

језика, 

српског 

језика 

Јасминка 

Милијановић – 

наставник ТиО 

и информатике 

Током 

године 

Очекује се да ученик после овог 

пројекта: 

-уме да претражује, критички ана-

лизира и систематизује информа-

ције у електронском облику кори-

стећи одговарајућа средства ИКТа.  

-уме да представи, оргaнизуje и об-

ликује одређене информације, кори-

стећи на ефикасан начин могућ-

ности ИКТ средства.  

-приликом решавања проблема уме 

да одабере средство ИКТ-а и да га 

користи на одговарајући начин.  

-ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуни-

кaциjу и сaрaдњу.  

-препознаје предности, ризике и 

опасности по себе и друге и 

одговорно поступа при коришћењу 

ИКТ-а. 

 

 

7.12. Тим за обезбеђивања квалитета и развој установе 
 
Чланови тима за су:  

 

Дејан Крунић, професор историје, координатор тима 

Вања Плазинић, секретар 

Зорана Андрић, директор 

Ивана Лешевић, професор географије 

Александар Милановић, професор енглеског језика 

Јулија Радовић, професор математике 

Стефана Станојловић, представник Ученичког парламента 

 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе се стара о :  

 

⮚ Обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе  
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⮚ Остваривању Школског програма  

⮚ Остваривању циљева, стандарда и исхода постигнућа  

⮚ Развијању компетенција  

⮚ Вредновању резултата рада наставника и стручних сарадника  

⮚ Утврђивању и праћењу резултата рада ученика  

 

Улога тима за обезбеђивање квалитета и развој школе у функционисању интерног система 

квалитета биће посебно значајна у :  

 

⮚ Развоју методологија самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе  

⮚ Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе  

⮚ Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, стручних 

сарадника  

⮚ Праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника ( праћење стручног 

усавршавања ) у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања  

⮚ Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате  

План је урађен према стандардима квалитета рада школе који су дефинисани 

Правилником о стандардима квалитета рада установе објављеним у „Службеном гласнику 

РС – Просветни гласник“, бр.14/2018. од 2.8.2018. године.  

 

 

Област квалитета 1. : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

Стандарди 

 

1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 

функцији квалитетног рада школе.  

2. Планирање рада органа, тела и тимова је у 

функцији ефективног и ефикасног рада школе.  

3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је 

на развој и остваривање циљева образовања и 

васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметних и предметних 

компетенција.  

Активности Време 
Носиоци 

активности 
Показатељи 

1.1.Састанак са члановима Стручних актива 

за развојно планирање и развој школског 

програма, члановима тима за 

самовредновање и тима за међупредметне 

компетенције и упознавање са садржајима 

кључних школских докумената и 

специфичностима школе.  

септембар 

октобар  

Директор, 

чланови 

стручних 

актива и 

тимова  

Развојни план школе и 

Школски програм  

1.2. Увид у Годишњи план рада школе 

(планове тимова, директора, стручних 

сарадника). Увид у Годишњи извештај 

остварености плана рада школе. Увид у 

оперативно планирање органа, тела и тимова.  

прво 

полугодиш

те  

Директор, 

чланови 

стручних 

актива и 

тимова  

Годишњи план рада 

школе, Извештај о 

остварености ГПР и 

планови органа  

1.3. Увид у оперативне планове рада 

наставника/да ли наставници планирају 

међупредметне и предметне компетенције и 

стандарде.  

Увид у планирање допунске, додатне наставе 

и слободних активности. 

месечно 

током 

године  

Чланови 

стручних 

актива и 

тимова  

Оперативни планови 

наставника, планови 

допуснке,  додатне 

наставе, слободних 

активности и база 

података 
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 Формирање базе припрема за огледне часове 

 

 

Област квалитета 4. : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

Стандарди 

 

. 1. У школи функционише систем пружања 

подршке свим ученицима.  

2. У школи се подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика.  

Активности Време 
Носиоци 

активности 
Показатељи 

4.1. На основу анализе успеха и владања 

ученика, предузимају се мере за пружање 

подршке ученицима. Укључивање родитеа и 

других законских заступника у пружању 

подршке ученицима. Пружање подршке 

ученицима приликом преласка из првог у други 

циклус образовања.  

Током 

школске 

године  

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи  

Евиденција 

одржаних 

радионица, 

саветодавних 

разговора и 

картони ученика  

4.2. Презентација радова ученика кроз практичне 

активности и реализацију програма Школских 

манифестација Израда Програма школских 

Током 

школске 

године  

предметни 

наставници, 

ученици  

Евиденција 

одржаних акција и 

манифестација  

 

Област квалитета 3. : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА  
 

Стандарди 

 

1. Резултати ученика на завршном испиту показују 

оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, 

односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења.  

2. Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика.  

Активности Време 
Носиоци 

активности 
Показатељи 

3.1. Анализирање резултата завршних 

испита и усклађености закључних оцена 

са постигнутим резултатима ученика 

осмог разреда на завршном испиту.  

Октобар 

2020. године  

предметни 

наставници, 

и чланови 

стручних 

већа  

Анализа резултата 

завршних испита са 

предлогом мера за 

побољшање резултата. 

Извештај завода за 

вредновање Израђен план 

припремне наставе за 

ученике Резултати са 

такмичења  

3.2. Израда плана допунске, додатне и 

припремне наставе уз уважавање 

закључака анализе успеха ученика на 

завршном испиту. Одређивање области и 

садржаја за квалитетну припрему у току 

школске године са ученицима на основу 

донешених мера за све наставне 

предмете који чине део заврпног испита. 

Припремање ученика за такмичења  

До почетка 

другог 

полугодишта 

У току 

године  



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

121 

 

манифестација : - Научни постер – сајам на 

нивоу школе -Новогодишњи базар (децембар), - 

Прослава школске славе Свети Сава (јануар) - 

Прослава дана школе (Октобар) - Спортска фер-

плеј такмичења између разреда  

 

 

Област квалитета 5. : ЕТОС  

 

 

Стандарди 

 

1. Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу.  

2. У школи функционише систем зашптите од насиља.  

3. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

Активности Време 
Носиоци 

активности 
Показатељи 

5.1. Успех сваког појединца или групе се 

промовише и представља и успех школе. 

За ученике који постижу успех на 

градском и републичком нивоу као и за 

наставнике који припремају ученике за 

такмичења школа организује излет  

Током школске 

године Јун  

Наставници 

задужени за 

школски сајт 

Чланови тима  

Школски сајт 

Организација 

излета Огласна 

табла  

5.2. Упознати ученике и родитеље са 

Протоколом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, зслостављања и 

занемаривања. Саветодавни рад са 

ученицима који су уклључени у насиље 

(који испољавају насилничко понашање, 

трпе га или су сведоци). Организовање 

тематских родитељских састанака и 

предавања за родитеље Сарадња са 

тимовима за безбедност ученика и 

заштиту од насиља  

Током школске 

године на ЧОС-у, 

родитељским 

састанцима, 

састанцима Тима 

за заштиту и Тима 

за процену 

безбедности 

ученика  

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи  

Писани извештаји 

одељењских 

старешина о 

предузетим 

превентивним и 

интервентним 

активностима у 

одељењу, 

записници тимова  

5.3. Обучити чланове Ученичког 

парламента за вршњачку подршку и 

превентивни рад кроз реализацију 

пројеката који подстичу развој 

социјалних вештина код ученика. Израда 

плаката (сликовних решења) који 

промовишу дружење и заједништво, 

заштиту животне средине, здраве 

стилове живота и бављење спортом. 

Литерарни сусрети – писање састава на 

тему, осећања, жеља, интересовања. 

Организација зајединичких активности 

које промовишу заштиту животне 

средине Организација заједничких 

спортско-рекреативних активности.  

Током школске 

године по плану 

активности  

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

ученици, 

психолог  

Извештаји 

наставника, 

одељењских 

стадешина о 

предузетим 

активностима  
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Област квалитета 6.: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  
 

Стандарди 

 

1. Људски ресурси су у функцији квалитета 

рада школе.  

2. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално.  

3. Школа подржава иницијативу и развија 

предузетнички дух.  

Активности Време Носиоци 

активности 

Показате

љи 

6.1. Планирање стручног усавршавања наставника 

Праћење примене новостечених знања и вештина 

Подстицање професионалног развоја запослених  

Континуирано 

током године 

према плану 

стручног 

усавршавања 

наставника и 

стручних 

сарадника  

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадник, 

педагог, 

психолог, 

наставници  

Стручно 

усавршава

ње ван 

установе, у 

установи, 

извођење 

огледних 

часова са 

посебним 

акцентом 

на 

иновације 

у настави  

6.2. Обезбеђивање материјално-техничкх ресурса 

Праћење коришћења наставних средстава у циљу 

побољшања квалитета наставе Коришћење 

материјално-техничких ресурса ван школе (културне 

и научне установе, организације се користе у 

функцији наставе и учења)  

Током школске 

године  

Директор и 

помоћник 

директора  

Посета 

часова, 

праћење 

употребе 

наставних 

средстава 

у настави 

Остварене 

сарадње са 

институциј

ама  

6.3. Директор развија сарадњу са другим установама, 

организацијама, локалном самоуправом у циљу 

развијања предузетничких компетенција ученика. 

Школа се укључује у реализацију пројеката кроз које 

развија предузимљивост, оријентацију ка 

преузетништву и предузетничке компетенције 

ученика и наставника.  

Континуирано 

током године 

према 

планираним 

активностима у 

Годишњем 

плану рада 

школе  

Директор, 

чланови 

тима за 

предузетни

штво 

спољни 

сарадници  

Евалуација 

пројеката, 

учешће у 

различити

м 

активности

ма  
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7.13. Тим за реализацију наставе на даљину 
Чланови тима: 

 

Зорана Андрић, директор 

Татјана Трбовић, педагог 

Јасминка Миливојевић, професор разредне наставе 

Јулија Радовић, професор математике и информатике 

Милорад Пантовић, професор технике и технологије и информатике 

 

 

 

Оквир за процену капацитета установе за организовање образовања на 

даљину у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима 

 
Оквир за процену капацитета школа за организовање образовања на даљину у случају када 

је обустављен непосредни рад са ученицима креиран је са циљем да буде полазна тачка за 

дефинисање стандарда квалитета рада образовних установа у случају када је обустављен 

непосредни рад са ученицима, за креирање индикатора за праћење и евалуацију рада школа, 

као и за израду препорука за образовне политике. 

Оквир  представља основу за самопроцену капацитета установа и њихово развојно 

планирање. Оквир настоји да допринесе усмеравању напора школа да изграде капацитете 

који ће обезбедити остваривање предвиђених исхода образовања на ефикасан и за породице 

ученика адекватан начин. 

 

Ниво школе у целини 

 

- Школа поседује систем за управљање учењем који користе сви наставници и ученици - софтвер 

који се користи за планирање1 и реализацију активног наставног процеса у онлајн окружењу, у 

коме је обезбеђена интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа. 
- У школи постоји лице које пружа техничку подршку у случају проблема са реализацијом онлајн 

образовања на даљину и администрира школски систем за управљање учењем. 

- Школа обезбеђује заштиту података наставника и ученика. 

- Школа има на располагању довољан број дигиталних уређаја које ученици без приступа 

рачунару могу да позајме током обуставе непосредног рада. 

- Школа има израђен недељни план активности прилагођен узрасним карактеристикама ученика, 

креиран на основу Посебног програма наставе и учења који израђује Завод за унапређивање 

образовања и васпитања. 

- Недељни план активности укључује: процену временског оптерећења ученика по предметима, 

учесталост синхроне комуникације са наставницима и распоред провера знања. 

- Школа доставља недељни план активности ученицима крајем текуће недеље. 

- У школи се преиспитује успешност процеса образовања на даљину и уводе корективне мере у 

временским интервалима који зависе од индивидуалних потреба и компетенција наставника, као 

и од времена трајања наставе на даљину (нпр. једном у две недеље). 

- Школа сарађује са јединицама локалне самоуправе, кризним штабовима и центрима за 

социјални рад. 

 

Руководиоци у школи 

 

- Руковoдиоци у школи подстичу наставнике да размењују искуства о примени дигиталних 

технологија у настави у временским интервалима који зависе од индивидуалних потреба и 
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компетенција наставника, као и од времена трајања наставе на даљину (нпр. на сваких десет 

дана). 
- Руководиоци у школи пружају подршку наставницима за реализацију образовања на даљину. 
- Руководиоци у школи орагнизују онлајн састанке са члановима колектива (Наставничко веће, 

Разредна већа) и Саветом родитеља.  
- Руководиоци у школи прате реализацију образовања на даљину и извештавају надлежну 

школску управу. 

 

 

Наставници 

 
- Наставници имају приступ дигиталним уређајима за реализације онлајн наставе. 

- Наставници имају приступ интернету. 

- Наставници обавештавају своје ученике о правилима и каналима за синхрону комуникацију. 

- Наставници поседују средњи или висок ниво дигиталних компетенција према Оквиру 

дигиталних компетенција – Наставник за дигиталано доба 2019. 

- Наставници примењују дигиталне технологије за подстицање сарадње међу ученицима. 

- Наставници подстичу ученике на примену дигиталних технологија у међупредметним 

пројектима. 

- Наставници креирају активности у дигиталном окружењу које, код ученика, подстичу развој 

саморегулације у учењу. 

- Наставници употребљавају дигиталне технологије како би омогућили ученицима да практикују 

вршњачку процену и пружање садржајне повратне информације. 

- Наставници примењују дигиталне технологије како би омогућили ученицима да промишљају о 

сопственом учењу (е-портфолио ученика). 

- Наставници организују онлајн родитељске састанке. 

- Наставници организују онлајн час одељењске заједнице. 

- Наставници поседују основна знања потребна за психо-социјалну подршку ученицима у 

кризним ситуацијама. 

 

Ученици 

 
- Ученици прате наставу коју организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

(телевизија и интернет портали). 

- Ученици су укључени у онлајн наставу и активно уче у оквиру школског система за управљање 

учењем. 

- Ученици имају приступ дигиталном уређају. 

- Ученици имају приступ интернету. 

- За ученике који немају приступ дигиталном уређају и интернету, обезбеђени су материјали за 

проверу знања у папирној форми и повратна информација наставника. 

- Ученицима из осетљивих група обезбеђена је додатна подршка за укључивање у образовање на 

даљину. 
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VIII. Факултативне и ваннаставне активности 

8.1. Секције 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ 

 Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа 

могућност ученику да задовољи своје интересе, склоности и способности за поједине 

области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према 

појединим предметима и областима. 

Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати 

школу са друштвеном средином. Кроз слободне активности биће реализовани следећи 

васпитно-образовни задаци: 

-подстицај стваралаштва 

-задовољење интелектуалне радозналости 

-пружање могућности за заједничку игру, забаву и разоноду 

-омогућавање заједничке спортске активности и испуњавање дела слободног времена 

корисним садржајем 

У слободне активности биће укључени ученици од првог до осмог разреда. 

Свака од ових секција биће окупљана једном недељно са по једним часом. Задужени 

наставници су сачинили годишње планове и програме рада и они су саставни део 

Школског програма.  

 

Назив секције Бр. план. 

часова 

Наставик Разред 

Спортска секција 36 Марија Обрадовић V;VI;VII;VIII 

Драмска  секција 36 Драган Јовановић V;VI;VII;VIII 

Ликовна секција 36 Александра Драгањац V;VI;VII;VIII 

Хорска секција 36 Гордана Петровска V;VI;VII;VIII 

8.2. ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 

ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ за школску 2021/22. годину-СТОНИ ТЕНИС 

Време 

реализације 

Наставна 

јединица 
Активности 

Циљеви и 

задаци 
Носиоци 

Децембар 
Основни став у 

игри 

Заузимање става у 

мировању и игри 

Развијање и 

усвајање 

програмских 

садржаја 

Наставник 

Ученици  

Децембар 

Форхенд 

техника без 

ротације 

Додавање и примање 

лопте 

Усвајање 

програмских 

садржаја 

Развијање 

спретности 

Наставник 

Ученици  

Децембар 
Бекенд техника 

без ротације 

Додавање и примање 

лопте 

Развијање 

спретности и 

покретљивости 

Наставник 

Ученици 
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Децембар 

Форхенд ударци 

са ротацијом по 

дијагоналама 

Додавање и примање 

лопте 

Усвајање 

програмских 

садржаја 

Развијање 

моторичких 

сопсобности 

Наставник 

Ученици 

Децембар 

Бекенд ударци 

са ротацијом по 

дијагоналама 

Додавање и примање 

лопте 

Стицање 

моторичких 

способности 

Наставник 

Ученици 

Јануар 
Основна 

техника кретања 

Кретања у месту и 

игри 

Развијање 

спретности и 

моторичких 

способности 

Наставник 

Ученици 

Јануар Штоп игра 

Примање лопти Развијање 

спретности, 

покретљивости 

и такмичарског 

духа 

Наставник 

Ученици 

Фебруар 
Активна игра 

спином 

Додавање лопти 

спином 

Стицање 

моторичких 

умења, навика и 

борбености 

Наставник 

Ученици 

Фебруар 
Разноврсни 

сервиси 

Сервиси лоптом 

преко мрежице 

Развијање 

спретности и 

моторичких 

способности 

Наставник 

Ученици 

Време 

реализације 

Наставна 

јединица 
Активности 

Циљеви и 

задаци 
Носиоци 

Фебруар 
Пимпл игра 

обема странама 

Форхрнд,бекенд 

ударци 

Развијање и 

усвајање 

програмских 

садржаја 

Наставник 

Ученици 

Фебруар 

Такмичење 

екипа унутар 

секције 

Тимски рад Развијање 

спретности, 

покретљивости 

и такмичарског 

духа 

Наставник 

Ученици 

Март 
Игра у 

дубловима 

Сарадња два играча Усвајање 

програмских 

садржаја 

Развијање 

моторичких 

сопсобности 

Наставник 

Ученици 

Март 

Такмичење 

дублова унутар 

секције 

Тимски рад Развијање 

спретности, 

покретљивости 

и такмичарског 

духа 

Наставник 

Ученици 

Март 

Форхенд и 

бекхенд 

прекомрежице 

Сервис,ударци 

форхендом,бекендом, 

Смеч,спин,штоп 

Стицање 

моторичких 

Наставник 

Ученици 
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умења, навика и 

борбености 

Март 

Такмичење 

екипа унутар 

секције 

Тимски рад Развијање 

спретности, 

покретљивости 

и такмичарског 

духа 

Наставник 

Ученици 

Март 

Такмичење 

екипа унутар 

секције 

Тимски рад Развијање 

спретности, 

покретљивости 

и такмичарског 

духа 

Наставник 

Ученици 

 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ За школску 2021/2022. годину 

1. Формирање секције и договор о раду                                  обрада                                                                           

2. План рада за текућу школску годину                                   обрада 

3. Проучавање драмских текстова                                            вежбање 

4. Основни појмови из позоришне уметности                         обрада                                                 

5. Посета позоришту                                                                  вежбање 

6. Разговор о гледаној представи                                              вежбање 

7. Избор новог текста за драмску игру                                     обрада 

8. Подела улога                                                                           вежбање 

9. Читалачка проба (рад за столом)                                          вежбање                                       

10. Читалачка проба (анализа ликова)                                       вежбање  

11. Читалачка проба (основна идеја)                                         вежбање 

12. Читалачка проба (читање по улогама)                                 вежбање 

13. Распоредна проба (груписање лица и ствари на сцени)     вежбање                                                 

14. Распоредна проба (вежбе покрета и гестова)                      вежбање                                     

15. Распоредна проба (сценске радње)                                       вежбање  

16. Распоредна проба (вежбе ритма и темпа)                            вежбање  

17. Генерална проба                                                                     вежбање 

18. Учешће секције на прослави Дана Светог Саве                  вежбање 

19. Анализа рада секције у I полугодишту                   систематизација 

20. Теоретско упознавање историје позоришта и драме             обрада 

21. Сусрет са професијом глумца                                                       вежбање 

22. Вежбе акцента и паузе                                                                     вежбање 

23. Посета позоришту                                                                             вежбање 

24. Распореднa пробе: звучни и други ефекти                               вежбање 

25. Распоредна проба: костими и маске                                           вежбање 

26. Распоредна проба: израда комплетног декора                        вежбање 

27. Генерална проба                                                                                 вежбање 

28. Премијера - Дан школе                                                          вежбање 

29. Анализа и утисци са представе                                                    вежбање 

30. Гостовање представе у другим школама                                  вежбање 
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31. Беседништво                                                                                                        вежбање 

32. Такмичење у беседништву                                                                             вежбање 

33. Гледање телевизијске драме или слушање радио-драме                     вежбање 

34. Стваралачки писмени рад: писање сценских дела (дијалог)            вежбање                           

35. Стваралачки писмени рад: писање сценских дела (драматизација)вежбање 

36. Разматрање извештаја о раду секције: предлог чланова секције за похвале 

и награде                                                                                   систематизација 
 

План рада ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ за школску 2021/2022.годину. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 

НОСИОЦИ 

АКТИВ-

НОСТИ 

1. Увод у план рада  

     ликовне секције 

упознавање са планом  

рада лик.секције 

септембар учионица V,VI,VII,VIII 

2. Класификација радова  

из школске колекције 

Одабир радова за рамље-

ње и рамљење радова 

септембар рад у 

природи 

V,VI,VII,VIII 

3.Опремање и рамљење 

радова 

Одабир радова за рамље-

ње и рамљење радова 

септембар рад у 

природи 

V,VI,VII,VIII 

4. Мртва природа цртање септембар учионица V,VI,VII,VIII 

5. Мртва природа цртање октобар учионица V,VI,VII,VIII 

6. Мртва природа сликање октобар учионица V,VI,VII,VIII 

7. Мртва природа сликање октобар учионица V,VI,VII,VIII 

8. Мртва природа сликање октобар учионица V,VI,VII,VIII 

9. Мртва природа сликање октобар           учионица V,VI,VII,VIII 

10.Уређење школских 

паноа               

Класификација радова из 

школске колекције 

новембар хол 

школе 

V,VI,VII,VIII 

11. Зимски пејзаж сликање новембар учионица V,VI,VII,VIII 

12.Зимски пејзаж сликање новембар учионица V,VI,VII,VIII 

13 . Израда новогоди- 

шњих честитки и украса 

цртање,сликање, 

колажирање,вајање 

новембар учионица V,VI,VII,VIII 

14. Израда новогоди- 

шњих честитки и украса 

цртање,сликање, 

колажирање,вајање 

децембар учионица V,VI,VII,VIII 

15. Новогодишњи 

      пано 

Припрема и опрема из- 

ложбе деч.радова,ест.ур. 

децембар учионица V,VI,VII,VIII 

16. Свети Сава Сликање иконе на 

дасци(прошир.знања 

децембар хол 

школе 

V,VI,VII,VIII 

17.Свети Сава Сликање иконе на 

дасци(прошир.знања 

децембар хол 

школе 

V,VI,VII,VIII 

18. Св.Сава Сликање иконе на 

дасци(прошир.знања 

јануар 

 

учионица V,VI,VII,VIII 

19. Пејзаж сликање јануар учионица V,VI,VII,VIII 

20. Пејзаж сликање јануар учионица V,VI,VII,VIII 
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21.Израда колажа од 

сувог цвећа 

сликање,колажирање фебруар 

 

учионица V,VI,VII,VIII 

22.Израда колажа од 

сувог цвећа 

сликање,колажирање фебруар учионица V,VI,VII,VIII 

23. Уређење школских 

паноа               

Класификацијарадова из 

школске колекције 

фебруар учионица V,VI,VII,VIII 

24. Фотографија проширивање знања март учионица V,VI,VII,VIII 

25.Фотографија дигитална технологија март учионица V,VI,VII,VIII 

26.Фотографија дигитална технологија март учионица V,VI,VII,VIII 

27. Пролећни пејзаж сликање март учионица V,VI,VII,VIII 

28.Пролећни пејзаж сликање април учионица V,VI,VII,VIII 

29. Пролећни пејзаж сликање април учионица V,VI,VII,VIII 

30. Осликавање зида 

учионице 

сликање април у природи V,VI,VII,VIII 

31. Осликавање зида  

учионице 

сликање мај у природи V,VI,VII,VIII 

32. Обликовање 

употребних предмета 

Вајање мај учионица V,VI,VII,VIII 

33. Обликовање 

употребних предмета 

Вајање мај учионица V,VI,VII,VIII 

34. Посета изложби 

мајског дечијег 

лик.салона 

Упознавање са 

лик.стваралаштвом 

ученика;посета музеју 

мај Народни 

музеј 

V,VI,VII,VIII 

35. Посета изложби 

мајског дечијег 

лик.салона 

посета музеју јун Народни 

музеј 

V,VI,VII,VIII 

36.Годишња изложба уч. 

радова 

класификација ученичких 

радова,поставњање 

изложбе 

јун хол 

школе 

V,VI,VII,VIII 

 

План рада ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ за школску 2021/2022.годину 

 

Р.бр. 

часа 

Месец Наставни 

садржаји 

Облик рада Методе и  

технике рада 

Наставна  

средства 

Место 

реализације 

1. 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Упис нових 

чланова и 

подела на 

гласове 

Фронтални 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Инструмент Учионица 

2. Увежбавање 

правилног 

седења и 

стајања 

Фронтални 

групни 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 
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3. Певање 

песама из 

предходне 

школске 

године 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

4. Обрада 

нових 

песама  

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

текстуална 

Инструмент Учионица 

5. 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Вежбање 

песама са 

првим 

гласом 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

6.  Вежбање 

песама са 

другим 

гласом 

 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

7. Заједничка 

проба 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

8. Избор 

нових 

песама 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

 

 

 

Инструмент Учионица 

Р.бр. 

часа 

Месец Наставни 

садржаји 

Облик рада Методе и  

технике рада 

Наставна  

средства 

Место 

реализације 

9. 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Обрада 

нових 

песама 

Фронтални 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

10. Увежбавање 
песама 
 

Фронтални 

групни 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

11. Избор 
песама за 
Св.Саву 
 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

12. Обрада 
нових 
песама  

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

текстуална 

Инструмент Учионица 

13. Заједничка 
проба 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 
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14. 

  Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Вежбање 

песама са 

првим 

гласом 

 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

15. Вежбање 

песама са 

другим 

гласом 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

16. Заједничка 

проба 

 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

17. Утврђивање  Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

 

 

 

Инструмент Учионица 

Р.бр. 

часа 

Месец Наставни 

садржаји 

Облик рада Методе и  

технике рада 

Наставна  

средства 

Место 

реализације 

18. 

ЈА
Н

У
А

Р
  

 

Вежбање 

песама 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

19. Јавни 

наступ 

поводом 

Св.Саве 

Фронтални 

групни 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

20. 

   Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Разговор о 

Јавном 

наступу 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

21. Обрада 

нових 

песама са 

првим 

гласом 

 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

текстуална 

Инструмент Учионица 

22. Обрада 

нових 

песама са 

другим 

гласом 

 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

23. Заједничка 

проба 

 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 
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24. 

  М
А

Р
Т

 

Вежбање 

песама 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

25. Заједничка 
проба 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

26. Уважбавање 
песама 
 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

27. Јавни 
наступ 
поводом 
Дана школе 
 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

Р.бр. 

часа 

Месец Наставни 

садржаји 

Облик рада Методе и  

технике рада 

Наставна  

средства 

Место 

реализације 

28. 

 А
П

Р
И

Л
 

 

Разговор о 

Јавном 

наступу 

Фронтални 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

29. Обрада 
нових 
песама 
 
 

Фронтални 

групни 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

30. Уважбавање 
песама 
 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Инструмент Учионица 

31. 

  М
А

Ј 

 

Утврђивање 
песама 
 
 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

текстуална 

Инструмент Учионица 

32. Утврђивање 
песама 
 
 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

33. Избор и 
обрада 
нових 
песама 
 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

34. Вежбање 
песама 
 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

35. 

 ЈУ
Н

 

Обнављање 
песама 
 

Фронтални 

Групни 

индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 
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36. Певање 
песама 
различитих 
жанрова 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Монолошка 

Дијалошка 

Текстуална 

Илустративна 

Инструмент Учионица 

 

 

8.2. Екскурзије 
 

Циљ екскурзије 

 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друственој 

средини, упознавње килтурног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа 

која су у вези са делатношћу школе. 

 

Задаци екскурзије 

 

Задаци екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи, уочавање 

узрочно-последничних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање позитивног односа 

према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и 

навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих 

стилова живота, развијање интересовања за природу и изградјивање еколошких навика, 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  

  

Садржај екскурзије 

 

 Садржаји екскурзије остварује се на основу  наставноог плана и програма образовно 

–васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе. 

 

Програм екскурзија 

 

 Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима 

се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених 

садржаја и активности, трајање, путне правце, техничку организацију и начин 

финансирања. План дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део 

програма екскурзије. 

 

Извођење екскурзија 

 

 Екскурзије ће се извести на основу Правилника о измени Правилника о  наставном 

плану и програму основног образовања и васпитања (''Службени гласник РС-Просветни '', 

бр.7/10).  
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Реализације ученичких екскурзија, у зависности од безбедносне ситуације одредиће 

Наставничко веће. Предлог плана и програма екскурзија разматраће Школски одбор, Савет 

родитеља школе. Одељенске старешине, наставници и директор школе су обавезни да 

изврше све стручне припреме за екскурзију. По обављеној екскурзији стручни вођа 

екскурзије ће поднети Извештај директору школе, Наставничком већу и Школском одбору. 

*једнодневна за ученике од првог до четвртог разреда  

*дводневна за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда 

 

 

 

 

 

План и програм екскурзије 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА      2021/2022. ГОД. 

РАЗ-

РЕД 

ПРОГРАМ ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИ-

ЗАТОРИ 

1-4. ВИТКОВА

Ц - 

КРЕМНА - 

ШАРГАН - 

ЗЛАТИБОР 

- 

ВИТКОВА

Ц  

НЕПОСРЕДНО 

УПОЗНАВАЊЕ ПОЈАВА И 

ОДНОСА У ПРИРОДНОЈ И 

ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ, 

УПОЗНАВАЊЕ КУЛТУРНОГ 

И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА  

И ПРИВРЕДНИХ  

ДОСТИГНУЋА  

ПРОУЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ФЕНОМЕНА У ПРИРОДИ, 

УОЧАВАЊЕ УЗРОЧНО-

ПОСЛЕДИЧНИХ ОДНОСА У 

КОНКРЕТНИМ ПРИРОДНИМ 

И ДРУШТВЕНИМ 

УСЛОВИМА, УПОЗНАВАЊЕ 

НАЧИНА ЖИВОТА И РАДА 

ЉУДИ ПОЈЕДИНИХ 

КРАЈЕВА; РАЗВИЈАЊЕ 

ПОЗИТИВНОГ ОДНОСА 

ПРЕМА НАЦИОНАЛНИМ, 

КУЛТУРНИМ, ЕТНИЧКИМ И 

ЕСТЕТСКИМ 

ВРЕДНОСТИМА, 

СОЦИЈАЛНИМ ОДНОСИМА , 

КАО И СХВАТАЊЕ ЗНАЧАЈА 

ЗДРАВЉА И ЗДРАВИХ 

СТИЛОВА ЖИВОТА; 

РАЗВИЈАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА 

ПРИРОДУ И ИЗГРАЂИВАЊЕ 

ЕКОЛОШКИХ НАВИКА; 

ПОДСТИЦАЊЕ 

СВЕТ ОКО 

НАС 

 

ПРИРО-ДА 

И ДРУ-

ШТВО 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

ЛИКО-ВНА 

КУЛТУ-РА 

 

КРЕМНА: 

 

ОБИЛАЗАК 

СПОМЕН 

ДОМА  

„КРЕМАНСКО 

ПРОРОЧАНСТВ

О“ 

 

ОДЕЉЕ-

ЊСКЕ 

СТАРЕ-

ШИНЕ И 

СТРУ-

ЧНИ 

ВОДИЧ 

ШАРГАН: 

 

ТУРИСТИЧКА 

ВОЖЊА 

ШАРГАНСКОМ 

ОСМИЦОМ 

 

ЗЛАТИБОР 

 

ФЛОРА И 

ФАУНА 

ЗЛАТИБОРА  И 

ТУРИСТИЧКЕ, 

ЗДРАВСТВЕНЕ, 

КУЛТУРНЕ И 
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ИСПОЉАВАЊА 

ПОЗИТИВНИХ 

ЕМОЦИОНАЛНИХ 

ДОЖИВЉАЈА 

ПРИВРЕДНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

ПЛАНИНЕ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА      2021/2022. ГОД. 

РАЗ-

РЕД 

ПРОГРАМ ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИ

-

ЗАТОР

И 

5 – 8. 1. ДАН:   

 

ВИТКОВАЦ – 

КРАГУЈЕВАЦ 

(АУТОПУТ) - 

КРУШЕДОЛ - 

ИРИГ - 

СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА - 

НОВИ САД – 

СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ - 

НОВИ САД  

 

2. ДАН: 

 

 НОВИ САД –

ПАЛИЋ- 

СУБОТИЦА-

ЗАСАВИЦА – 

КРАГУЈЕВАЦ 

(АУТОПУТ) 
ВИТКОВАЦ  

НЕПОСРЕДНО 

УПОЗНАВАЊЕ 

ПОЈАВА И ОДНОСА 

У ПРИРОДНОЈ И 

ДРУШТВЕНОЈ 

СРЕДИНИ, 

УПОЗНАВАЊЕ 

КУЛТУРНОГ И 

ИСТОРИЈСКОГ 

НАСЛЕЂА  И 

ПРИВРЕДНИХ  

ДОСТИГНУЋА  

ПРОУЧАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И 

ФЕНОМЕНА У 

ПРИРОДИ, 

УОЧАВАЊЕ 

УЗРОЧНО-

ПОСЛЕДИЧНИХ 

ОДНОСА У 

КОНКРЕТНИМ 

ПРИРОДНИМ И 

ДРУШТВЕНИМ 

УСЛОВИМА, 

УПОЗНАВАЊЕ 

НАЧИНА ЖИВОТА 

И РАДА ЉУДИ 

ПОЈЕДИНИХ 

КРАЈЕВА; 

РАЗВИЈАЊЕ 

ПОЗИТИВНОГ 

ОДНОСА ПРЕМА 

НАЦИОНАЛНИМ, 

КУЛТУРНИМ, 

ЕТНИЧКИМ И 

ЕСТЕТСКИМ 

ВРЕДНОСТИМА, 

СОЦИЈАЛНИМ 

ОДНОСИМА , КАО 

И СХВАТАЊЕ 

ИСТОРИ-

ЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

 

КРУШЕДОЛ : 

 

МАНАСТИР 

КРУШЕДОЛ  

 

ОДЕЉЕ

-ЊСКЕ 

СТАРЕ-

ШИНЕ 

И 

СТРУ-

ЧНИ 

ВОДИЧ СРПСКИ 

ЈЕЗИК  

 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА :  

 

ЗМАЈЕВ МУЗЕЈ 

 

ИСТОРИ-

ЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ВЕРСКА 

НАСТАВА, 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ:  

 

ПАТРИЈАРШИЈА, 

САБОРНА ЦРКВА, 

БОГОСЛОВИЈА, 

ГИМНАЗИЈА  

 

ИСТОРИ-

ЈА, 

ГЕОГРА-

ФИЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

НОВИ САД : 

 

ПЕТРОВАРАДИНСКА 

ТВРЂАВА, ДУНАВСКИ 

ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА 

УЛИЦА И 

МИЛЕТИЋЕВ ТРГ 

 

ИСТОРИ-

ЈА, 

ГЕОГРА-

ФИЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

БИОЛОГИЈ

А 

 

 

ПАЛИЋ: 

 

ПОСЕТА ЗОО ВРТУ, 

ОБИЛАЗАК 

ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА 

 

 

ИСТОРИ-

ЈА, 

ГЕОГРА-

СУБОТИЦА: 
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ЗНАЧАЈА ЗДРАВЉА 

И ЗДРАВИХ 

СТИЛОВА 

ЖИВОТА; 

РАЗВИЈАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

ЗА ПРИРОДУ И 

ИЗГРАЂИВАЊЕ 

ЕКОЛОШКИХ 

НАВИКА; 

ПОДСТИЦАЊЕ 

ИСПОЉАВАЊА 

ПОЗИТИВНИХ 

ЕМОЦИОНАЛНИХ 

ДОЖИВЉАЈА  

ФИЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

БИОЛОГИЈ

А 

ОБИЛАЗАК ГРАДСКЕ 

КУЋЕ; ГРАДСКОГ 

ТРГА 

ГЕОГРА-

ФИЈА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

БИОЛОГИЈ

А 

ЗАСАВИЦА: 

 

 ПОСЕТА 

СПЕЦИЈАЛНОМ 

РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ 

ЗАСАВИЦА.  

 

 

 

8.3. Програм наставе у природи 
 

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и 

изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за 

први циклус основног образовања и васпитања у климатски погодном месту из здравствено-

рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога. 

Настава у природи организује се за ученике од 1. до 4. разреда основног оразовања 

и васпитања у трајању од 7-10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање 80% 

ученика одељења. 

. 

За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује 

наставу. 

Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика. 

МЕСТО ВРЕМЕ 

БОРАВКА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Гоч 

Златибор 

Друго 

полугодиште 

Миливојевић 

Јасминка 

Митровић Љиљана 

Маџаревић Снежана 

Совиљ Славка 

Павловић Верица 

Павловић Марија 

Васпитачи и 

аниматори 

Настава (усклађена са 

боравком у природи) 

Самостални рад 

ученика(самопослуживање, 

одржавање личне хигијене и 

хигијене одеће и обуће) 

Друштвено-користан рад 

(извршавање лакших и 

једноставнијих задатака; 

упознавање са животним 

условима и лепотама околине) 

Слободне активности 

(усмеравање ученика на разне 
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видове изражавања – ликовно, 

музичко, драмско, литерарно) 

Културне и друге друштвене 

активности(припремање 

програма за вечерњу забаву, 

разне друштвене игре, 

заједничко слушање музике) 

Активности у слободном 

времену(гимнастика, 

пешачење, игре по избору 

ученика) 

 

8.4.ПОПРАВНИ, РАЗРЕДНИ  И  ВАНРЕДНИ  ИСПИТИ 
 

Поправни испит организује се за ученике осмог разреда у јунском испитном року, а 

за остале ученике у августовском испитном року . Пре поправног испита, наставници су у 

обавези да одрже по два часа у току 5 дана припремне наставе за сваки предмет. 

Разредни испит организује се ученике који нису похађали 1/3 редовне наставе из 

оправданих или не оправданих разлога у јуну месецу исте школске године.  

Ванредни испит организује се ученике који нису редовно завршили осми разред, а 

нису навршили 16 год.  

 

8.5.Једносменски рад 
Пројекат: Обогаћени једносменски рад 

Носиоци активности: Биљана Митић Вучић, Бојана Вујовић, Ана Бинићанин Станишић, 

Марица Богојевић 

Област деловања: Подршка ученицима. 

Циљна група: Ученици  матичне школе од првог до осмог разреда. 

Активност Време 

реализациј

е 

Носиоци 

активности 

1. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Додатни часови обавезних наставних предмета диференцирани  

према  образовним потребама ученика 

Сви облици додатног рада са ученицима –додатна настава, 

допунска настава, менторска настава, пројектна настава, припрема 

за такмичења, припрема за полагање завршног испита; додатна 

подршка у виду индивидуализоване наставе или наставе у малим 

групама за ученике који раде по ИОП-у) 

током првог 

и другог 

полугодишта 

Биљана Митић 

Вучић- професор 

математике 

 

2. КАКО НАЈБОЉЕ ДА УЧИМ 

Ученици ће овом активношћу  допринети интегралном развоју 

личности,усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања  у свакодневним и специфичним 

условима живота. Задатак предметног наставника био би едукација 

и социјализација  личности  и развој моралних особина  кроз 

пожељне форме понашања и свесне дисциплине, 

поштовањадругих, учитеља, имовине, наставника, другара 

различитог пола, припадности итд. Учење ће се одвијати и кроз 

секцију НТЦ. Ученици се упознају са разним техникама учења 

(мапе ума и слично) и проналазе начине како да њихово учење буде 

током првог 

и другог 

полугодишта 

Ана Бинићанин – 

професор разредне 

наставе 
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и ефикасно и сврсисходно. Развијање логичко-комбинаторних и 

креативних способности ученика, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења и закључивања, развијање способности 

посматрања, опажања, визуелизације и анализирања. Базирање на 

функционалном учењу 

3.УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КРОЗ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ОБЛИКЕ 

 

Сви облици додатног рада са ученицима –додатна настава, 

допунска настава у виду индивидуализоване наставе или наставе у 

малим групама за ученике који раде по ИОП-у) 

током првог 

и другог 

полугодишта 

Марица Богојевић – 

професор енглеског 

језика 

4. САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ УЗ НАСТАВНИКА – МЕНТОРА 

 

Развој критичког мишљења, експериментисање у природним 

наукама, извођење експеримената, припрема програма и ученици 

их реализују за дане промоције науке у школи. Ученици уче 

заједно, индивидуално или у пару са учеником који има исте 

потребе уз помоћ других ученика и  наставника-ментора.Ученици, 

у складу са индивидуалним интересовањима, у групама уче 

правила и унапређују вештине играња различитих друштвених и 

индивидуалних игара,  које су засноване на логичком расуђивању 

и брзини. Примена ИКТ у настави ради реализовања мини 

пројеката 

током првог 

и другог 

полугодишта 

Бојана Вујовић –

Професот ТиТ и 

Информатике и 

рачунарства 

Место реализације 

Активности ће бити реализоване у 

кабинету информатике, типској 

учионици,,библиотеци. 

8.5. Друштвено користан рад  
 

Циљ друштвено корисног рада је да путем непосредно практичног учешћа ученика 

у одржавању, побољшавању и стварању повољних услова за рад у школи и средини у којој 

живе, доприносе у изграђивању културе рада и одговорности према раду. 

Задаци друштвено корисног рада су развијање радне културе код ученика, 

ангажовање ученика у одржавању објеката и зелених површина, навикавање ученика да 

прецизно, рационално и на време обављају предвиђене послове, практично упознавање 

разноврсних облика друштвено корисног рада, мотивисање ученика за рад и стваралаштво 

кроз обавештавање ученика о разним занимањима, што ће користити избору позива и бити 

основа за професионалну оријентацију.  

Школа ће кроз свакодневни рад одељенских заједница спроводити активности 

друштвено корисног рада, а поред тога организоваће и једнодневну радну акцију на 

уређењу школске средине. 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

Активности Време Место Начин реализације 
Носиоци 

остваривања 

Уређење 

учионица и 

кабинета 

Септембар 

Мај 

-кабинети 

-учионице 

-чишћење и уређивање 

-опремање креативним 

материјалом 

-Ученици 

-Одељенски 

старешина 
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Уређење парка 

у школи и 

зелених 

површина 

Октобар 

Март 

Април 

-зелене површине 

испред 

наставничког 

улаза 

-парк у ученичком 

делу 

-уређење 

-чишћење 

-сакупљање лишћа и 

отпадака 

-засађивање нових 

биљака 

-Еколошка секција 

-Наставник 

биологије 

-одељенске 

старешине 

Прављење 

реквизита и 

декора за 

приредбу за Дан 

школе 

Јануар 

Фебруар 

-кабинет лик. 

културе 

 

 

-израда идејног решења 

-прављење декора и 

реквизита 

-монтирање 

-Ликовна секција 

-Наставник лик. 

културе 

-комисија за 

културну и јавну 

делатност 

Хуманитарна 

акција 

„Јесенијада“ 

Октобар -двориште школе 

-изложба 

-израда и продаја 

предмета 

-учитељи и 

ученици 

Чишћење клупа 

и столица у 

учионицама 

Октобар 

Април 

 

-учионице 

-чишћење 

-шмирглање 

-брисање 

-фарбање 

-Чланови oдељ. 

заједнице 

-Одељенске 

старешине 

-Домар 

Постављање, 

уређење хола, 

опремање 

радова 

Септембар 

Октобар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

-хол школе 

-кабинет ликовне 

културе 

-постављање паноа 

-одабир радова 

-опремање радова 

-постављање истих 

-Ликовна секција 

-Нижи разреди 

-Учитељи 

-Вршњачки тим 

Израда 

украсних 

предмета 

Децембар 
-учионице 

-хол школе 

-израда предмета 

-украшавање хола 

-Нижи разреди 

-Учитељи 

- Вршњачки тим 

-Наставникликовне 

к. 

Чишћење 

школског 

дворишта 

Свакодневна 

активност за 

време 

великог 

одмора 

-школско 

двориште 

-чишћење 

-скупљање отпадака 

-изношење отпада 

-Одељенске 

старешине 

-Дежурни учитељи 

и наставници 

 

 

 

8.6. План васпитања за хумане односе међу људима 
 

Активност Време Место Начин реализације 
Носиоци 

остваривања 

- Развијање и неговање основних 

људских вредности 

-Поштовање права других 

-Отвореност за договор и 

сарадњу 

X, I, IV Учионице 
 

Тематске радионице 

Ученици од 1. 

до 8. разреда 
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-рад на активном учешћу свих 

чланова на часовима одењенске 

заједнице 

Развијање толеранције и 

прихватање различитости 

између вера и нација 

-Помоћ старим, изнемоглим 

лицима 

-Поштовање принципа, Божјих 

заповести 

XI, XII, I 

Учионице 

Црвени 

крст 

Геронтоло

шки центар 

Часови верске 

наставе 

Дебате 

 

 

Наставник 

верске наставе 

Ученици од 1. 

до 8. разреда 

 

Планирање тематских целина: 

-васпитање и хумани односи 

међу ученицима 

-подршка  деци која имају 

потребу за различитим врстама 

подршке 

- помоћ социјало угроженим 

категоријама 

- помоћ у учењу 

-посетe породицама ученика 

IX, X, I, V 
Учионице 

 

Часови oдељенске 

заједнице 

Одељенске 

старешине 

Ученици од 1. 

до 8. разреда 

Активности ученика  

“Вршњачког тима” који 

комуницирају и повезују 

међусобно различите особе у  

школи 

Током 

целе 

школске 

године 

Учионице 

 

-Доношење кућног 

реда 

-Израда плаката 

кућног реда 

-Опремање 

сандучета за 

примедбе 

-Организација 

дежурства 

-Брига о ученицима 

са посебним 

потребама за време 

одмора 

Ученици од 4. 

до 8. разреда 

Директор 

Педагог 

Родитељи 

Програм заштите ученика од 

злостављања и занемаривања. 

Радионице са тематиком 

хуманости, добрих међуљудских 

односа и толеранције 

 

X, XI, XII 

 

 

 

Април 

 

Учионице 

 

хол 

Радионице: 

-развијање и 

неговање основних 

људских вредности 

-уређење паноа 

-поштовање права 

других 

-отвореност за 

договор и сарадњу 

Ученици од 1. 

до 8. разреда 

Одељенске 

старешине 

Ликовна 

секција 

Ученици 8. 

разреда 
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Активности волонтера у циљу 

васпитања ученика за једнако  

вредновање способности оба 

пола 

Током 

целе 

школске 

године 

Учионице, 

хол 

Радионице: 

-развијање и 

неговање основних 

људских вредности 

-уређење паноа 

-поштовање права 

других 

-отвореност за 

договор и сарадњу 

 

Активности Ученичког 

парламента волонтера у циљу 

васпитања ученика за једнако  

вредновање способности оба 

пола 

Током 

целе 

школске 

године 

Учионице, 

хол 

Радионице: 

-развијање и 

неговање основних 

људских вредности 

-уређење паноа 

-поштовање права 

других 

-отвореност за 

договор и сарадњу 

чланови 

парламента 

“ФЕР ПЛЕЈ“ спортски турнир 
два пута 

годишње 

 

Спортски 

терени 

Прикупљање, 

селекција, 

обезбеђење, 

опремање, 

доношење 

пропозиција 

такмичења, суђење, 

маркетинг, 

припрема реквизита 

Ученици 

Наставници 

Родитељи 
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IХ   ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

9.1. Програм рада педагога 
 

ГOДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГOГА 

 

 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 и васпитања као и посебним законом. 

 

Задаци 

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

васпитног рада 

Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика 

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

различитих видова активности,које доприносе дечјем развоју и напредовању 

Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног 

рада 

Пружање подршке родитељу односно старатељу 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 

Сарадња 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. 

Интензивирање процеса преображаја васпитања и образовања захтева усавршавање 

образовно-васпитног процеса и рационалну организацију рада. Рад педагога остварује 

интердисциплиниране задатке стручног рада у образовно-васптном процесу. Те задатке 

остварује у следећим садржајима рада: 

 

1.ПЕДАГOШKO-ИНСТРУKТИВНИ РАД 

У оквиру овог програмског садржаја педагог се систематски и припремљено 

укључује непосредно у наставни процес редовне наставе, додатног и допунског рада и 

осталих облика ваннаставних активности, путем посете часовима, организацијом угледних 

часова, стручним саветима и консултацијама са наставницима, помажући им да унапреде 

свој рад и заснују га на савременим педагошким принципима. У циљу оспособљавања и 

подстицања наставника за осавремењивање образовно-васптног  рада 

презентујеактуелности из области педагогије, дидактике и посебних методика; популарише 

стручну литературу. Наставницима помаже у организацији њиховог рада, организује 

дебатне клубове и друге облике усавршавања наставника уз посебну пажњу у 

оспособљавању наставника почетника за коришћење документације о развоју и 
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напредовању ученика. Педагошко-инструктивни рад укључује и саветодавни рад са 

наставницима и њихову сарадњу уз коришћење њиховог непосредног искуства у васпитно-

образовном раду. 

 

2.   САВЕТOДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

У оквиру овог програмског садржаја педагог обавља следеће послове и задатке: 

Испитује ученике при упису у први разред ради утврђивања предзнања и других 

карактеристика педагошког развоја и врши уједначавање одељења 

Испитује и прати педагошке чиниоце успеха  и напредовања и узроке неуспеха ученика, 

одељења, разреда и предлаже мере за побољшање рада и резултата рада. Прати 

напредовање одељења и разреда 

Учествује у откривању ученика који лмају потешкоће у учењу, односно успеху, откривајући 

природу и узрок  

Учествује у откривању даровитих ученика и предлаже посебне облике, методе 

организовања додатног рада  у циљу стварања оптималних педагошких услова за њихов 

развој 

Учествује у идентификовању педагошких карактеристика ученика којима је потребана 

додатна образовна  подршка  

Ради на унапређивању рада друштвених активности ученика 

Учествује у усмеравању структуре слободних активности и њихових садржаја према 

постављеним задацима васпитања и образовања, интересовањима, сколонстима и 

способностима ученика 

У сарадњи са осталим носиоцима професионалне оријентације учествује у изради годишњег 

план радапрофесионалне оријентације, планирању сопствене активности за рад у овој 

области, потстичући остале наставнике и одељенске старешине за поједине облике рада са 

ученицима. Учествује у свим облицима професионалног васпитања и информисања 

ученика. 

3.   САВЕТOДАВНИ РАД СА РOДИТЕЉИМА 

У оквиру овог програмског садржаја педагог учествује у остваривању послова и задатака 

јавне и културне делатности школе реализујући на тај начин планирану сарадњу породице 

и школе. 

Учествује у укључивању родитеља у релизовање појединих васпитно-образовних 

активности. Oдабраним темама доприноси педагошком образовању родитеља. Испитује 

интересовања и могућности родитеља у постављању организацијеи садржаја сарадње 

школе и породице. У оквиру индивидуалног и групног педагошко-инструктивног рада 

учествује у пружању помоћи родитељима талентоване деце и деце која имају тешкоћа у 

учењу и понашању. 

4. АНАЛИТИЧKO-ИСТРАЖИВАЧKИ РАД 

У оквиру овог програмског садржаја педагог анализира и изучава опште услове за 

реализацију васпитно-образовног рада у школи са посебном пажњом на откривању 

специфичних проблема школе. Учествује у истраживањима која организује Министарство 

просвете, друге школе и други стручни органи. Израдђује методологију праћења и 

подстицања општег и професионалног развоја ученика  укључујући и наставнике ради 

изналажења садржаја који су неопходни за правилно професионално васпитање и 
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информисање. Учествује у изради посебних прегледа, извештаја и анализа у вези са својим 

радом за потребе стручних органа школе.  

5.ПРOГРАМИРАЊЕ,OРГАНИЗOВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРOГРАМА 

ВАСПИТНO-OБРАЗOВНOГ РАДА 

У оквиру овог програмског садржаја педагог прати квалитет и квантитет реализације 

циљева и задатака програма, а посебно васпитних циљева и задатака. Пратећи постигнућа 

ученика анализира прилагођеност програмских захтева, облика, метода и средстава 

васпитно-образовног рада узрасним  карактеристикама ученика, као и оптерећеност 

ученика у настави, слободним и друштвеним активностима у школи и ван ње. Прикупља 

планове и програме свих васпитно-образовних активности и систематизује их. Ради на 

корелацији садржаја унутар једног и између програмских садржаја различитих предмета и 

предмета и осталих облика васпитно-образовног рада. Израдђује годишњи и оперативни 

план и програм сопственог рада. Израђује годишњи и оперативни план и програм 

професионалне оријентације и координира рад у овој области.  

6.   РАД У СТРУЧНИМ OРГАНИМА ШKOЛЕ 

Информише стручне органе о резултатима извршених анализа и прегледа. Сарађује са 

стучним активима, одељенским и разредним већима, са Наставничким већем и директором 

у решавању васпитно-образовних проблема, унапређивању вредновања васпитно-

образовног рада, даје мишљење и предлоге за решавање проблема који се решавају на 

стручним органима. Учествује у раду стручних већа ради унапређивања организације, 

облика, метода и средстава у настави, увођење иновација, праћења реализације наставних 

садржаја и сугерише питања за програмирање рада стручних већа.  

7.  ВOЂЕЊЕ ПЕДАГOШKЕ ДOKУМЕНТАЦИЈЕ 

Педагог води следећу документацију: план и програм рада, дневник рада, досије о раду са 

ученицима који захтевају посебан третман, евиденцију рада са родитељима и 

документацију о извршеном аналитичком раду, урађеним прегледима и извештајима са 

присуства часовима редовне наставе као и осталих облика ваннаставних активности. 

Учествује у унапређивању педагошке документације у школи ради структуирања система 

документације, а посебно документације о планирању, пројектима праћења истраживања и 

документације о ваннаставним активностима.  

8.ПРИПРЕМА РАДА, СТРУЧНO УСАВРШАВАЊЕ И САРАДЊА СА 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

Педагог  се  припрема за сваки свој задатак. Учествује у различитим видовима стручног 

усавршавања које организују разни научни, стручни и друштвени органи и институције, као 

и у организованим облицима размене искустава и сарадње школских педагога и психолога. 

Индивидуално ради на властитом стручном усавршавању. Oстварује сарадњу са 

сарадницима из организација предшколског васпитања и образовања, из других основних и 

средњих школа ради обезбеђивања континуитета у праћењу развоја и напредовања ученика. 

Oстварује сарадњу са школским диспанзером и другим здравственим институцијама, 

Центром за социјални рад, Заводом за запошљавање, са Министарством просвете о свим 

питањима из програма сопственог рада, а посебно на провођењу заједничких задатака 

унапређивања васпитно-образовног рада. 

Сви наведени задаци и подручја рада заступљени су током читаве школске године уз 

уважавање актуелних потреба, расположивог времена (календара рада) и других услова за 

извршавање предвиђених задатака.  



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

145 

 

Сопственим оријентационим програмом планирана је методологија и динамика релизације 

постављених задатака.  

9.1.1. Временска валoризација рада педагoга 
Програмски садржаји IX X XI XII I II III IV V VI VII

I 

Ук. 

Планирање и 

програмирање обр.- 

васп. рада и вредновање 

резулт. 

30 30 15 23 10 20 30 26 30 40 40 294 

Унапређивање обр.-

васп.рада и 

инстр.-пед.рад с 

наставницима 

32 30 43 30 23 34 30 20 30 16 10 298 

Рад са ученицима 38 37 36 29 20 34 37 28 37 25 0 321 

Сарадња са родитељима 14 14 13 11 8 13 14 10 14 10 0 121 

Истраживање обр.-

васп.праксе 

Аналитичко-истраживачки 

рад 

20 17 15 17 10 15 14 13 16 60 11 208 

Рад у стручним органима 8 8 8 8 4 8 8 6 9 5 6 78 

Сарадња са струч. 

институцијама 

друш.средином и струч. 

усавршав. 

4 5 4 4 2 4 4 3 5 3 2 40 

Вођење документације 5 5 4 3 2 4 4 3 4 3 2 39 

Припрема за рад 41 38 38 35 17 36 43 27 39 30 17 361 

Укупно 19

2 

18

4 

17

6 

16

0 

96 16

8 

18

4 

13

6 

18

4 

19

2 

88 176

0 

 

9.1.2. План рада педагога 
 

Активност Време  Место 
Начин 

реализације 
Носиоци 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1.Припрема  делова ГПР и ШП и 

учешће у изради 

2.Помоћ наставницима у 

планирању редовне наст. и 

ваннаст. активности  

3. Учешће у изради Плана развоја   

и праћење усклађености са ГПР  

4. Праћење кључних области 

самовредновања кроз Акциони 

план 

Август -

септемба

р 

Школа  

Консултације са 

наставницима, 

директором , 

састанци  

Педагог 

Наставници  

Директор 

Тимови за 

израду ГПРШ и 

ШП 

5.Израда ГПР педагога 

Август -

септемба

р 

Школа 
Евалуација, 

извештај 
Педагог 
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6.Планирање задатака на 

унапређивању васпитног рада 

школе , план рада ОС 

Август -

септемба

р 

Школа 

Консултације са 

наставницима, 

директором 

Педагог 

7.Планирање активности  ПО и 

учествовање у реализацији ПО 

 

Август -

септемба

р 

током 

године 

Школа 

Консултације са 

наставницима, 

директором и 

ученицима ВТ 

Педагог  

ОС,наст. 

информ, 

наставник 

ТИИО, ученици, 

директор 

8.План здравственог васпитања 

ученика који је саставни део ШП 

Август -

септемба

р 

Школа 

Консултације са 

наст. биологије, 

ФВ, учитељима 

Педагог, 

наставник 

биологије 

9.План сарадње са родитељима 

Август -

септемба

р 

Школа 

Консултације са 

ОС и 

директором 

Педагог 

10.Планирање активности кроз 

које се реализује посебан 

Протокол  заштите ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Август -

Септемба

р 

Школа 

Састанак Тима 

ЗУОНЗЗ 

Анализа 

Тим ЗУОНЗЗ 

11.Планирање активности којима 

ће се реализовати процес 

инклузије 

Август -

септемба

р 

Школа 
Састанак Тима 

за ИОП 
Тима за ИОП 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1.Континуирани увид у годишње 

и месечне планове рада 

наставника 

Септемба

р 
Школа 

Преглед 

планова, анализа 

и извештај 

Педагог 

2.Праћење постигнућа ученика 

при преласку са разредне на 

предметну наставу 

3. Праћење ученика са 

потешкоћама у учењу – 

реализацијае прилагођавања 

програма ( неписани ИОП) 

Септемба

р 

октобар 

Школа 

Одлазак на 

часове и анализа 

успеха 

Увид у 

евиденцују,конс

ултације са 

наставницима , 

састанци 

 

Педагог 

4.Праћење примене иновација у 

настави и њихових ефеката 

Током 

године 
Школа 

Одлазак на 

часове и анализа  

Педагог,директо

р , наставници 

5.Праћење реализације посебног 

протокола о ЗУОНЗЗ 

Током 

године 
Школа 

Састаци и 

анализа 
Тим ЗУОНЗЗ 

6.Праћење примене образовних 

стандарда и критеријума 

оцењивања 

Током 

године 
Школа 

Одлазак на 

часове, 

консултације са 

наставницима, 

истраживање 

Педагог,директо

р , наставници 

7.Сарадња са предметним 

наставницима у реализацији 

професионалног информисања 

кроз редовну наставу 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима 

Педагог, 

наставници 

8. Праћење техничке 

опремљености ученика за додтну 

подршку у учењу путем веб алата 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима,у

ченицима 

Педагог, 

директор 

наставници 
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9. Праћење оптерећености 

ученика наставним садржајем у 

току наставе на даљину 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима,у

ченицима 

Педагог, 

директор 

наставници 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА  И ИНСТРУКТИВНО-

ПЕДАГОШКИ РАД 

1.Увођење нових метода рада у 

реализацији наставних садржаја и 

вишег нивоа  функционалности 

знања 

Током 

године  
Школа 

Консултације са 

наст. и 

директором 

Педагог, 

наставници 

2.Педагошко- инструктивни рад 

са наст. приправницима и 

наставницима којима је та 

сарадња потребна   

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима и 

директором 

Педагог и 

приправници 

3.Идентификација фактора 

неуспеха ученика из појединих 

наставних предмета 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима и 

директором 

Педагог, 

наставници 

4.Сарадња у припреми 

организовања угледних часова 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима 

Педагог, 

наставници 

5.Сарадња у реализацији ИОП-а 
Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима 

Педагог, 

наставници 

5.Сарадња са ОС у организацији 

часова ОС ,проф. оријентације , 

здравственог васпитања , 

социјалне климе одељења 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

ОС 
Педагог и ОС 

Активност Време  Место 
Начин 

реализације 
Носиоци 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1.Тестирање ученика уписаних у 

први разред 

Април, 

мај јун 
Школа 

Коришћење 

инстр. за 

тестирање и 

консултације са 

родитељима 

Педагог, 

ученици, 

родитељи 

2.Идентификација посебно 

обдарених уч. и уч. који имају 

проблеме у развоју и обр. 

постигнућима и орг. рада са њима 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима 

Педагог, наст,  

ученици и 

родитељи 

3.Индивидуални и групни 

саветодавни рад са ученицима 

који имају сметње : 

а)адаптација на школску средину 

б)испољавају проблеме у 

понашању или потичу из 

породица са нарушеним 

породичним односима  

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

наставницима,  

подршка 

ученицима 

Педагог, 

ученици, 

наставници и 

родитељи 

 

4.Професионални развој ученика 

Током 

године 
Школа 

Разговор, 

анкета, израда 

паноа 

Педагог,учениц

и  
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5.Вођење , организација и 

планирање акција у оквиру 

посебног протокола о ЗУОНЗЗ 

Током 

године 
Школа 

Састанци, 

анализе 

Педагоги Тим 

ЗУОНЗЗ 

6.Праћење ученика од првог до 

четвртог разреда  у  читању са 

разумевањем 

Током 

године 
Школа Посета часовима 

педагог, 

учитељи,учениц

и 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

1.Сарадња са родитељима 

ученика , нарочито са онима чија 

деца имају проблеме у учењу , 

понашању или развоју или су 

посебно надарени општим или 

посебним способностима 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

родитељима, 

упућивање на 

литературу 

Педагог, 

родитељи 

2.Организовање педагошко-

психолошког образовања 

родитеља 

Током 

године 
Школа 

Родитељски 

састанци, 

индивидуални 

разговори 

Педагог, ОС, 

родитељи 

3.Обавештавање родитеља о 

постигнућима ,радним навикама 

,интересовањима 

,професионалним 

интересовањима , односу према 

друговима и наставницима  

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

родитељима, 

Педагог и 

родитељи 

4.Сарадња са родитељима за 

њихово активно укључивање у 

рад школе – партнерство у 

образовању 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

родитељима, 

Педагог и 

родитељи 

5.Сарадња са родитељимаученика 

који имају посебне образовне 

потребе, тешкоће у учењу , 

адаптацији на школу и понашању 

Током 

године 
Школа 

Консултације са 

родитељима 

Педагог и 

родитељи 

 

АНАЛИТИЧКО –ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1.Анализа материјално –

техничких и кадровских услова 

рада 

Септемба

р 
Школа 

Консултације са 

наставницима , 

директором и 

секретаром  

Педагог,директо

р, секретар 

2.Праћење и анализа 

планирања,програмирања,органи

зације рада школе и остварености 

резултата о-в рада 

Новемба

р, јануар, 

март, 

април, 

мај, јун, 

август 

Школа 
Консултације са 

директором 

Педагог, 

директор 

3.Анализа ефикасности образовне 

технологије и примена иновација 

у настави   

Март, 

август 
Школа 

Одлазак на  

часове 

Педагог, 

наставници 

Активност Време  Место 
Начин 

реализације 
Носиоци 
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4.Истраживање фактора који 

утичу на развој и напредовање 

ученика 

Током 

године 
Школа 

Израда 

инструмената  и 

анализа 

Педагог 

5.Учешће у истраживањима које 

организују факултети и друге 

институције   

По 

потреби 
Школа Консултације Педагог 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

1.Сарадња са одељењским 

већима, стручним већима за 

разредну наставу , стручно веће 

за области предмета , НВ,ПК, 

стручни актив за развојно 

планирањеи за развој школског 

програма и други стручни тимови 

и активи 

Током 

године 
Школа 

Консултације, 

састанци,анализ

е, табеларни 

приказ, 

извештаји 

Педагог 

2.Информисање стручних органа 

о активностима које предузима 

МПС , о резултатима извршених 

анализа и извештаја стручно-

педагошког надзора 

Током 

године 
Школа Презентација Педагог 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

1.Сарадња са МПС на свим 

нивоима 

Током 

године 

Школа 

ШУ 

Консултације, 

презентације, 

семинари 

Педагог 

2.Сарадња са МУП-ом. ЗЦ 

Студеница, Центром за социјални 

рад, Заводом за тржиште рада, 

Црвеним крстом, локалним 

медијима 

Током 

године 

Инстит

уције 

друштв

ене 

средине 

Присуство 

семинарима, 

стручним 

сусретима 

Педагог и 

наведене 

институције 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Индивидуално стручно 

усавршавање 

Током 

године 

Школа 

Центри 

за 

обуку 

Праћење стручне 

литературе 

,Присуство 

семинарима, 

стручним сусретима 

Педагог и 

наставници 

2.Стручно усавршавање 

наставника 

Током 

године 

Школа Праћење и 

евиденција 

Педагог и 

наставници 
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ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1.План и програм рада, дневник 

рада, досије о раду са ученицима 

који захтевају посебан третман, 

евиденцију рада са родитељима и 

документацију о извршеном 

аналитичком раду, урађеним 

прегледима и извештајима са 

присуства часовима редовне 

наставе као и осталих облика 

ваннаставних активности 

Током 

године 
Школа 

Вођење 

евиденције 
Педагог 



 

 

 

9.3. Програм рада библиотекара 
 

Школска библиотека пружа информације и сазнања који су неопходни за успешно 

учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању. Школска  

библиотека омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, 

развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађани.  

 

Циљеви школске библиотеке 

 

Школска библиотека је саставни део образовног процеса. Ради унапређења писмености и 

културног нивоа неопходно је остварити следеће циљеве: 

- подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму 

школе 

- развијање и неговање навике читања и учења код деце, као и навике коришћења 

библиотеке током читавог живота 

- подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења 

информација без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене 

комуникације 

 -  обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима 

могућности што воид ка новим идејама, искуствима и ставовима 

- заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама неопходни 

предуслови  

за делотворно и одговорно учешће  у грађанском демократском друштву 

- промоција читања, извора и услуга школске библиотеке у школској и широј друштвеној 

заједници. 

 

Задаци школске библиотеке 

 

- учестовање у остваривању програма образовно-васпитног рада школе 

- развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, пружање 

помоћи при учењу и подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем 

одговарајуће информацијске грађе 

- подстицање и упућивање ученика, наставника и сарадника на коришћење фондова 

народних и других библиотека 

- набавка библиотечке грађе и њена физичка обрада, инвентарисање, класификација, 

сигнирање и каталогизација 

- вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке 

- заштита библиотечке грађе и њена периодична ревизија како је прописано Законом о 

библиотечкој делатности 

- укључивање школске библиотеке у ширу библиотечко-информациону мрежу 

- стручно усавршавање библиотечког особља у циљу побољшања пружања библиотечких  

услуга и пословања. 
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Годишњи програм рада библиотекара за школску 2021/2022. годину усклађен је са 

Упутством Одељења Министарства просвете и спорта у Краљеву и обухвата, на бази једног 

извршиоца са  50% радног времена, следеће: 

 

 

 

Програмски 

задаци 

Настав ненедеље 

IX         X       XI     XII         I           III      IV         V    VI 

Ненаст. 

недеље 

Укупно 

годишње 

планирање и 

програмирање 
4 10 6 7 2 8 8 3 4 2 8 62 

васпитно-обр. 

делатност 
50 70 62 62 34 62 62 49 62 34 115 674+92 

библ.-информ. 

делатност 
42 35 30 30 20 30 30 25 30 11 40 311 

културна и 

јавна 

делатност 

6 7 6 6 4 6 6 5 6 2 8 62 

стручно  

усавршавање  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 

УКУПНО 

САТИ 
82 97 82 82 40 82 82 62 82 40 149 1232 

 

Рад школске библиотеке у ОШ „Бранко Радичевић“ у Витковцу, треба да 

подстакне ученике да се заинтересују за читање и истраживање библиотечке грађе 

почевши од најмлађег узраста. Циљ је да ученици развију љубав према лепој 

књижевности, као и да се упознају са могућностима да  развију сопствена знања и 

склоности приликом истраживања библиотечке грађе ради долажења до 

потребних података неопходних за сазнавање о темама за које су заинтересовани.   

Рад библиотекара се одвија кроз 9 области стручног рада и то: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Израда месечних планова за сваки месец у току школске године 

- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци и читаоници (припрeмање за 

часове) 

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

- Вођење библиотечког пословања 

- Праћење наставних планова и (кроз сарадњу са наставницима и учитељима) 

усаглашавање наставних садржаја више предмета ради лакшег организовања 

часова тематске наставе 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање 

 

3. Рад са наставницима 

- Организовање наставних часова из појединих предмета 
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- Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација 

- Договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу наставе и систематско 

информисање корисника о новим издањима, изложбама, јубилејима, акцијама 

 

4. Рад са ученицима 

- Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у библитеци 

- Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела  

- Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме из различитих предмета 

- Обележавање разних важних датума (планирање на месечном нивоу) 

- Упознавање ученика са методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања 

- Охрабривање ученика да долазе у школску и градску библиотеку и да учествују у 

културним активностима 

- Развијање информационе, медијске и информатичке писмености ученика 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

- Остваривање сарадње са родитељима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирања личних и породичних библиотека 

 

6. Рад са директором и педагогом 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, као и целокупном 

организацијом рада школске библиотеке 

- Припрема заинтересованих за реализацију изложби, организовање књижевних 

сусрета, пројеката усмерених на борбу против свих облика зависности ученика у 

школи 

- Учешће у припремању прилога за изложбени простор у холу школе 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

- Сарадња са другим школама, школским, градском и другим библиотекама 

- Сарадња са просветним и културним установама, Црвеним крстом 

- Сарадња са локалним културно уметничким друштвом 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и библиотекара 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Учешће на састанцима за школске библиотекаре Рашког округа 
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9.3.1. План рада библиотекара 
 

 

Р.б. 
Активности Место Време 

Начин 

реализације 
Носиоци 

1. 

* Израда годишњег и 

оперативних планова рада 

за текућу школску годину 

* Сређивање картотеке 

* Упознавање ученика I 

разреда са библиотеком 

* Планирање набавке нове 

библ. грађе 

Школа 

библиотека 
Септембар 

- Планирање 

- Анализе и 

допуна 

каталога 

- 

организовањ

е сусрета са 

првацима 

Библиотекар 

Учитељ I 

разреда 

2. 

* Информисање наставника 

и учитеља о набављеној и 

новој литератури 

* Архивирање коришћене 

грађе и смештање нове 

* Библиотечка обрада 

приновљене грађе 

* Сарадња са Народном 

библиотеком и стручне 

консултације 

* Посета сајму књига 

 

Школска 

библиотека 

Народна 

библиотека 

„Стефан 

Првовенчани

“ 

Октобар 

- 

Информиса

ње и 

сарадња 

- 

Архивирање 

и смештај 

- Стручна 

сарадња 

Школски 

библиотекар

и и 

сарадници 

библиотекар

и из градске 

библиотеке 

 

Р.б. 
Активности Место Време 

Начин 

реализације 
Носиоци 

3. 

* Упознавање ученика са 

новим издањима из области 

дечје књижевности 

* Колективна посета неког 

од одељења библиотеке 

* Наставак инвентарисања и 

класификовања библиотечке 

грађе 

* Правеће нових издања и 

прописа у оквиру библ. 

Делатности 

Учионица 

Школска 

библиотека 

Градска 

библиотека 

Новембар 

- 

Организовањ

е колективне 

посете, 

праћење и 

информисањ

е, 

класификова

ње и 

инвнтарисањ

е 

Библиотека 

и библ. у 

сарадњи са 

учитељима 

4. 

* Праћење читаности књига 

библиотеке 

* Преглед књига и 

издвајање за отпис и расход 

* Пружање помоћи 

ученицима при избору 

литературе и друге грађе 

Школска 

библиотека и 

учионица 

Децембар 

- 

Прикупљање 

података и 

утврђивање 

стања 

- Помоћ 

ученицима, 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

ученицима 

виших 

разреда 
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* Информисање ученика о 

радионицама и другим 

активностима градске 

библиотеке 

* 1.12. међународни дан 

против сиде- информисање 

ученика виших разреда 

упућивање 

на правилан 

однос према 

књизи  

 

5. 

* Сарадња са ученицима и 

наставницима у 

организовању прославе дана 

„Светог Саве“ 

* Вођење статистике у вези 

са фондовима и корисн. 

библиотеке 

* Поправка оштећених 

књига и оспосбљавање за 

даљу употребу 

* Пружање помоћи 

ученицима при избору 

литературе у библиотеци 

Школа 

Библиотека 
Јануар 

- 

Консултациј

е 

- Вођење 

евиденције 

- 

Прегледање 

и поправка 

активног 

фонда 

- Одвајање 

пасиве 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

ученицима и 

наставницим

а 

6. 

* Класификовање, 

сигнирање и смештај 

библиотечке грађе 

* Прикупљање књига од 

ученика поклон школској 

библиотеци 

* Рад са првацима : „Један 

час српског језика у 

библиотеци“ 

* Информисање корисника 

о новим књигама 

Школа 

Библиотека 

Учионица 

првог 

разреда 

Фебруар 

- Сигнирање  

- 

Класификац

и-ја нове 

грађе 

- 

Организовањ

е 

прикупљања 

књига 

- Одабир 

текстова за 

час 

Библиотека 

Учитељи 

првог 

разреда 

Ученици 

7. 

* Сарадња у организовању 

темат-ске изложбе поводом 

8. марта 

* Наставак инвентарисања 

библиотечке грађе и 

смештај исте 

* Присуство организованим 

семинарима у градској 

библиотеци 

* Архивирање некоришћење 

грађе и смештај нове 

Школа 

Библиотека 

Градска 

библиотека 

„Стефан 

Првовенчани

“ 

Март 

- Сарадња у 

организовањ

у  

- 

Инвентариса

ње  

- 

Архивирање 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

ученицима и 

наставницим

а 
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Р.б. 
Активности Место Време 

Начин 

реализације 
Носиоци 

8. 

* Пружање помоћи 

ученицима при избору 

литературе 

* Сарадња са ученицима и 

наставницима у 

ораганизовању изложбе 

поводом Васкрса 

* Помоћ ученицима који 

учествују у приредби 

поводом Дана школе 

* Праћење нових издања и 

прописа у оквиру библ. 

делатности 

Школа 

Библиотека 

 

Април 

- 

Прикупљање 

и селекција 

материјала 

- 

Информиса

ње и 

праћење 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

ученицима и 

наставницим

а 

9.  

* Обавештење ученика 8. 

разреда о задужењима тј. да 

се раздуже 

* Присуство организованим 

семинарима 

* Практичан рад са 

читаоцима 

* Текући послови 

Школа 

Библиотека 

Градска 

библиотека 

„Стефан 

Првовенчани

“ 

Мај 

- Вођење 

евиденције 

- Присуство 

семинарима 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

ученицима 8. 

разреда 

10. 

* Сарадња са ученицима и 

наставницима о измирењу 

задужења у школској 

библиотеци 

* Контрола књижног фонда 

и повраћај књига на основу 

евиденције 

* Планирање набавке нове 

грађе 

* Архивирање и отпис 

пасивног фонда и похабаних 

књига 

Школа 

Библиотека 

 

Јун 

Август 

- 

Утврђивање 

стања фонда, 

контрола и 

повраћај 

књига 

- Планирање, 

архивирање 

и отпис 

Библиотекар 

и библ. у 

сарадњи са 

разредним 

старешинама 

и стручним 

сарадницима 

школе 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Редни 

број 
Месец Пословни задаци 

1. Септемба

р 

-сређивање картотеке 

-упис ученика петог разреда у библиотеку 
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-учешће у раду актива наставника српског језика 

-израда годишњег плана рада библиотеке 

-формирање рада библиотечке секције  

-заштита књига 

-израда ауторског каталога 

2. Октобар -преглед књига, издвајање за отпис и расход 

-преглед књига из посебног фонда збирки 

-припрема мини изложбе-библиотечка секција 

-сарадња са Народном библиотеком 

-припрема књижне грађе за редовну наставу и додатни рад 

-текући послови 

 

Редни 

број 
Месец Пословни задаци 

3. Новембар -мањак и отпис књига-списак за даљи рад 

-програм библиотечке секције 

-колективна посета неког одељења библиотеци 

-заштита оштећених књига 

 

4. Децембар -учлањавање ученика првог разреда 

-рад са пописном комисијом 

-набавка часописа и листова 

.графикон коришћења библиотеке 

-извештај за наставничко веће 

 

5. Јануар 

Фебруар 

Март 

-подела чланских картица ученицима првих разреда 

-рад на дистрибуцији књига 

-информисање корисника о новим књигама 

-посета ученика градској библиотеци 

-књижевно посело (приказ, читање и рецитовање одабране поезије) 

-размена материјала са другим библиотекама 

 

6. Април 

Мај 

Јун 

-практични рад са читаоцима 

-инвентарска књига (отпис, расход и мањак) 

-сарадња са просветно-педагошким институцијама 
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X План рада руководећих и управних органа школе 

10.1. План рада директора школе 
Надлежност и одговорност директора школе утврђени су одредбама чл. 62. Закон о 

основама система образовања и васпитања. Директор је одговоран за законитост рада и за 

успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара органу управљања 

и министру. Осим послова утврђеним законом и статутом установе, директор: 

планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе; 

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

унапређивању образовно-васпитног рада; 

стара се о оставривању развојног плана установе; 

одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

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

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

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и сручног сарадника; 

предузима мере у случајевима повреда  забрана из члана 44. до 46. овог закона и 

недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, 

као и других инспекцијских орагана; 

стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља 

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

рад установе и ових органа; 

сазива и руководи седницама васпитно-образовно, наставничког односно педагошког већа 

без права одлучивања; 

образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних орагана у установи; 

сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика; 

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

годишње; 

доноси општи акт о организацији и систематизацији послова; 

одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим 

и посебним законом. 

 У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 

замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења 

директора, односно органа управљања, у складу са законом. 
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10.1.1. Годишња структура радног времена директора школе школскe 

2021/22. год. 

Р 

Б 

Структура послова 

по месецима 

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ВРСТИ ПОСЛОВА (МЕСЕЧНО) 

IX X XI XII I II III IV V VI VII

I 

СВЕ

ГА 

1. 
Обезбеђивање зако-

нитости рада школе 
8 6 4 5 5 5 5 5 5 4 2 54 

2. 
Организовање 

 васпитно-обр. рада 
18 20 23 25 8 25 25 24 25 25 2 220 

3. 

Припрема за 

вршење педагошко-

инструктивног 

увида и надзора 

10 15 15 15 5 15 15 15 14 13 1 133 

4. 

Организовање 

педагошко-

инструктивног 

увида и надзора 

5 22 22 22 9 21 21 20 20 17 1 180 

5. 

Предузимање мера 

за 

унапређивање рада 

10 12 12 12 8 12 12 12 12 12 4 118 

6. 

Сазивање и 

руковођење 

седницама Наст. 

већа 

6 6 6 6 4 5 7 7 7 10 4 68 

7. 

Усмеравање и 

усклађивање 

рада стручних 

органа 

6 6 6 6 4 5 7 7 7 10 4 68 

8. 

Рад са наставницима 

на спровођењу 

одлукастручних 

органа 

15 14 15 12 8 12 15 15 15 10 4 135 

9. 
Рад  

са ученицима 
15 15 15 15 8 20 15 17 17 15 4 156 

1

0. 

Рад са  

родитељима ученика 
8 9 7 8 6 6 8 8 8 8 4 80 

1

1. 

Студијско 

аналитички рад 
5 5 7 5 32 5 5 5 5 17 5 96 

1

2. 

Материјално-

финансијски 

проблеми 

пословања школе 

4 5 4 5 12 5 5 5 5 4 3 57 

1

3. 

Програмирање рада 

школе и сопствено 

планирање 

31 12 10 10 7 7 7 7 7 7 3 137 

1

4. 

Доношење одлука, 

решења, 

закључивањеУговор

а, споразума 

3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 35 
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1

5. 

Остваривање 

сарадње са 

Министарством и 

Општином, ШУ 

16 8 5 5 12 7 6 7 6 6 6 84 

1

6 

Усавршавање и 

учешће у 

усавршавању 

наставника 

5 7 7 7 27 8 7 7 7 7 4 93 

1

7 

Остали послови 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 2 41 

УКУПНО 

 

16

8 

 

16

8 

 

16

7 

 

16

8 

 

16

7 

 

16

8 

 

16

8 

 

16

7 

 

16

7 

 

16

8 

 

84 

 

1760 

 

10.1.2. План рада директора 
 

Активност Време  Место Начин 

реализације 

Носиоци 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Развој културе учења 

Стварање здравих и безбедних 

услова учења 

Развој и осигурање квалитета 

наставног и васпитног процеса у 

школи 

Обезбеђење инклузивног 

приступа у образовно-васпитном 

процесу 

Праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

Током 

године 

Школа  Консултације са 

наст, стручним 

сарадницима, 

Тимом за 

инклузивно 

образовање, 

Тимом за за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

анализа, 

извештај 

Директор 

Педагог 

Наставноци 

Чланови тима за 

инклузију 

Секретар 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА ШКОЛЕ 

Планирање рада школе 

 

Организација школе 

 

 

Контрола рада школе 

 

Управљање информационим 

системом школе 

 

 

Управљање системом обезбеђења 

квалитета ушколи 

Током 

године 

Школа Доношење и 

спровођење 

планова рада 

установе;обезбеђи

вање ефикасне 

орг. установе; 

праћење, 

извештавање, 

анализа рада 

установе и 

предузимање 

корективних мера; 

обезбеђује 

Директор 

Секретар 

Стручни 

сарадници 

Школска 

управа 

Локална 

самоуправа 

Педагог 
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ефикасно 

управљање 

информацијама; 

развија и 

реализује систем 

осигурања 

квалитета рада 

установе 

ПРАЋЕЊЕ УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА  ЗАПОСЛЕНИХ  

Планирање, селекција и пријем 

запослених 

Професионални развој запослених 

Унапређивање међуљудских 

односа 

Вредновање резултата рада, 

мотивисање и награђивање 

запослених 

Током 

године  

Школа Консултације са 

наставницима , 

секретаром, 

педагогом, тимом 

за награђивање; 

координатором за 

стручно 

усавршавање; 

тимом за 

самовредновање 

области ЕТОС 

Директор 

Секретар 

Педагаог 

Чланови тима 

за 

самовредновањ

е 

Чланови тима 

за награђивање 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА , ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

Сарадња са органом управљања и 

репрезентативним синдикатом у 

школи 

Сарадња са државном управом и 

локалном самоуправом 

Сарадња са широм заједницом 

Током 

године  

Школа Консултације са 

наст, секретаром, 

педагогом, 

саветом родитеља, 

школским 

одбором , 

представником 

синдиката 

Директор 

Школска 

управа 

Синдикат 

Чланови 

школског 

одбора 

Чланови савета 

родитеља 

Министарство 

просвете , 

науке и тех. 

развоја 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ  

Управљање финансијским 

ресурсима 

 

Управљање материјалним 

ресурсима 

 

Током 

године 

Школа Праћење 

законитости рада ; 

Анализа , 

Консултације са 

шефом 

рачуноводстава; 

секретаром; ШО 

Директор 

ШО 

Секретар 

Шеф 

рачуноводстава 
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Управљање административним 

процесима 

Начелник 

друштвених 

делатности 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ  РАДА ШКОЛЕ  

Познавање, разумевање и праћење 

релевантних прописа 

 

Израда општих аката и 

документације школе 

 

Примена општих аката и 

документације школе 

Током 

године 

Школ

а 

Праћење закона и 

подзаконских аката, 

обезбеђивање 

законитости општих 

аката и документације 

установе , 

обезбеђивање 

доступности општих 

аката и документације 

свим запосленим; 

израда плана за 

унапређивање рада 

школе 

Директор 

Секретар 

Просветни 

саветници 



 

 

 

Оперативни план и програм рада директора школе

 

pб Активности Време Место Начин 

1. 

-  Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи 

-  Подела задужења и решења о радним обавезама 

-  Контрола програмаи плана рада за све облике рада 

-  Утврђивање распореда часова за све облике рада 

-  Родитељски састанак првог разреда 

-  Упознавање са ученицима првог разреда 

-  Припрема за избор Савета родитеља 

-  Припреме и руковођењеседницама Наставничкогг већа 

- Припреме и учешће на седницама школског одбора 

- Израда финансијског плана 

-  Педагошко инструктивни послови у вези са радом стр. већа за 2019/20. г. 

-  Организација стручног усавршавања 

-  Праћење реализације годишњег програмарада школе 

-  Утврђивање распореда часоваи дежурства наставника 

-  Утврђивање броја часова редовне наставе, допунског и додатног радаи 

других ваннастаних активности 

-  Увид у планове рада наставника 

-Праћење остваривања реализације  плана развоја  школе 

-Праћење остваривања активности Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања 

-Праћење безбедности ученика и запослених у школи 

Август 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Школа 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа,решења и 

задужења 

2. 

-  Организација израдеи ажурирањенормативних аката школе 

-  Израда плана наб. опреме, наст. сред.и плана инвестиционог одрж. 

-  Педагошко инструктивни рада – помоћ у припреми и орг. васпитно- 

образовног рада (редовна настава, допунска и додатни рад, одељенска 

заједница) 

-Припрема за прославу дана школе 

- Анализа текућих васпитно образовних проблемаи помоћ наставницима у 

успешнијем васпитно-образовном деловању 

-  Праћење реализације наставе, посета часовима редовне наставе 

-  Контрола планова и реализација допунског и додатног рада 

-  Одржавање седница стручних органа 

-  Припреме за стручно усавршавање 
 

Октобар Школа 

 

Извештај, анализа, 

Консултације 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

pб Активности Време Место Начин 

3. 

-Посета часовима с циљем увида у организацијунаставног рада и квалитет 

припрема за наставу 

-  Индивидуални разговориса наставницима после посећених часовау циљу 

пружања помоћиу планирању и програмирању 

-  Сарадња у идентификацијидаровитих ученика, координација и учешће у 

радусадаровитим ученицима 

-  Седнице стручних органа 

-  Анализа успеха на крају првогкласификационог периода 

-  Анализа успеха из појединих предметаи групни облици инструктивног рада 

са наставницима ( у оквиру стручних већа) 

-  Сарадња са друштвеном средином 

 

Новембар Школа 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

4. 

-  Саветодавни рад са родитељима ученика 

-  Саветодавни рад са наставницима у циљу адекватног третмана 

-  Подстицање ученикаса тешкоћама у раду и понашању 

-  Контрола планова и реализација допунског и додатног рада 

Новембар 

Децембар 

Током године 

Школа 

 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 
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-  Анализа обављањаадминистративно-финансијских послова 

-  Припрема за израду завршног рачуна 

-  Праћење и увид у реализацијупланираног фонда часова 

-  Праћење реализацијеГПР. 

-  Одржавање седницаОдељенских и стручних већа 

-  Седница Наставничког већа – анализа рада и извештај о успехууIполугођу 

-  Седница школског одбора 

 

 

праћење закона и 

прописа 

5. 

-  Преглед школске документације 

-  Преглед извежтаја за анализурада у Iполугођу 

-  Израда разних извештаја за потребе педагошких и друштвених институција 

-  Праћење утрошка финансијских средстава и праћење законских прописа 

-  Организација припреме и прославе школског празникаСветог Саве 

-Праћење остваривања активности Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања 

-Праћење безбедности ученика и запослених у школи 

Праћење остваривања реализације Развојног плана школе 

 

 

Децембар 

Јануар 
Школа 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

pб Активности Време Место Начин 

6. 

-  Саветодавни рад са ученицимакоји испољавају проблемскеоблике понашања 

-  Саветодавни рад са даровитим ученицимау циљу њиховог подстицањау 

даљем раду 

-  Анализа проблема у вези са оцењивањем, педагошко-инструктивни ради 

сарадња са наставницимау циљу отклањања истих 

-  Извршни послови-организација и праћење спровођења одлукаи закључака 

стручнихоргана 

-  Анализаматеријално финансијког стања 

-  Корелација активности са ШУ 

-  Увид у реализацију фонда часова свих облика наставе 

-  Организација и припрема школских такмичења 
 

Фебруар 

Током године 

Школа 

Школска 

управа 

 

 

Извештај, анализа, 

консултације,дискуси

ја, 

праћење закона и 

прописа 

7. 

-  Праћење и реализација планаи програма образовно васпитног рада 

прегледом школске документације 

-  Праћење ефеката васпитно-образовног рада, успеха и понашања ученика 

-  Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова радаи 

евидентирање по наставнику и предмету 

-  Интезивирање инструктивно-педагошког рада 

-  Анализа рада стручних већа и тимова 

-  Одржавање планираних седница 

-  Иницирање промена и садржајау културној и јавној делатности школе 

-  Сарадња са друштвеном средином 

- Анализа протеклог обележавањаи прославе Дана школезаједно са тимом 

за културну и јавну делатност школе 

-Праћење безбедности ученика и запослених у школи 

 

Март 

Април 
Школа 

 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

8. 

-  Анализа финансијског пословања 

-  Анализа сарадње школе са друштвеном средином 

-  Педагошко инструктивни радса наставницима у вези саучешћем ученикана 

такмичењима 

-  Организација и план радаоко уписа ученика у први разред 

-  Седница Наставничког већа – анализа успеха и владањана крају трећег 

класификационог периода 

 

Март 

Април мај 
Школа 

 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 
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pб Активности Време Место Начин 

9. 

-  Педагошко инструктивни раду вези са професионалном оријентацијом 

ученика 

-  Саветодавни рад са ученицима 

-  Анализа постигнутих резултатаученика на разним такмичењима 

-  Посета часовима редовне наставеи одељенске заједнице 

-  Саветодавни рад са наставницима 

-Праћење ораганизацијеГПР 

Април 

Мај 
Школа 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

10. 

-  Седнице стручних органа 

-  Организација разредних испита, поправних испита 

-  Организавција припремне наставе 

-  Сарадња са ШУу вези са организацијом пријемних 

испитаза упис у средње школе 

-  Седница Наставничког већа – анализа и усвајање успеха ученикана 

крајуIIполугодишта 

-  Анализа реализацијеГПР 

-  Предлог плана рада школеза наредну школску годину 

-  Анализа шестомесечногфинансијског пословања школе 

-  План радова у школиза време школског распуста 

-Праћење безбедности ученика и запослених у школи 

-Праћење остваривања реализације Развојног плана школе 

Мај 

Јун 
Школа 

 

 

 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија, 

праћење закона и 

прописа 

11. 

-  Упознавање са актимаприспелим у току школског распуста 

-  Сарадња са ШУ (трансформација, корелација активности) 

-  Израда извештаја о раду школске 2019/2020. године 

-  Израда предлога структуре ГПР 2020/ 2021. године 

-  Организација израде  ГПР за школску 2020/ 2021. годину 

-  Рад на формирању одељењапрвог и петог разреда 

-  Седница већа – анализа извештаја о успехуи остваривањеГПРза 

школску 2019/2020.годину 

-  Израда распореда рада, плана задужењаи решења о радним 

обавезаманаставника 

-  Анализа финансијског стањаи израда финансијског плана за школску 2020/ 

2021. годину 

-   Израда плана рада директора за школску 2020/ 2021. годину 

-  Организациони послови око припремеза почетак школске године 

Август Школа 

Извештај, анализа, 

консултације, 

дискусија,праћење 

закона и прописа 



 

 

 

10.1.3. Остале активности директора школе 
 

 Поред наведених месечних активности овај план рада директора садржи и план 

сталних активности директора који чине:  

1. Педагошко инструктивни и саветодавни рад са наставницима као и са уч. 

2. Саветодавни рад са родитељима ученика 

3. Индивидуални, групни, саветодавни рад са ученицима 

4. Групни облици инструктивног рада са наставницима (активи) 

5. Анализа реализације Годишњег програма рада 

6. Активно учествовање у планирањуседница и актива 

7. Припремање седница стручних органа у школи 

8. Анализа извештаја за Одељење министарства, општину и слично 

9. 
Сарадња са суседним школама, културним институцијама, радним организацијама 

и другима који помажу у реализацијипрограма рада школе 

10. Помоћ у изради појединих инструменатаистраживања (анкета, упитник) 

11. Контрола извршавања појединих радних задатака 

12. 
Развијање здравих међуљудских односакроз међусобно разумевање, уважавање, 

помагањеичување угледа просветног радника 

13. Инсистирање на сталном стручном усавршавању наставника 

 

 

 

10.1.4. План рада секретара школе 
 

Основни облици и садржаји рада 

 

Реализација 

Планирање рада Август 

Пружање помоћи комисији за израду општих аката  Током године 

Послови на припреми општих аката Током године 

Управни послови Током године 

Припрема матрејала за управне органе Током године 

Сарадња са органима ван школе Током године 

Послови израде извештаја Током године 

Сарадња са родитељима, ученицима, странкама Током године 

Кадровски и персонални послови Током године 

Припрема материјала за управне органе без одлуке и решења Током године 

Надзор и координација послова у школи Током године 

Учешће у раду управних орагана Током године 

Стручно образовање и праћење Закона, норматива и прописа Током године 

Послови друштвеног стандарда радника Током године 

Вођење деловодника и других прописаних књига Током године 

Вођење прописане евиденције Током године 

Архивирање предмета Током године 

Израда статистичких података за Шкослку управу Током године 

Пријем, обрада и евиденција посета Током године 
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10.1.5. План рада шефа рачуноводства 
 

 

 

 

 

10.2. План рада Савета родитеља школе 
 

 Савет родитеља, као саветодавно тело школе, чини по један представник родитеља 

из сваког одељења. По члану 58. Закона о основама образовања и васпитања, у надлежности 

савета родитеља су следећи послови: 

- предлаже представника родитеља деце, односно ученика  у органу управљања; 

- предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе; 

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; 

- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и осамовредновању; 

- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 

- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика; 

- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона; 

 - даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

- Разматра и друга питања утврђена статутом 

 

 

 

 

 

Основни облици и садржаји рада 

 

Реализација 

Планирање рада и израда финансијског плана Август 

Планирање и остваривање финансијског плана Током године 

Израда периодичног обрачуна Током године 

Израда завршног рачуна Током године 

Припрема нормативних аката Током године 

Синтетичи и аналитички послови у књиговотству Током године 

Обрачун личних доходака са евиденцијом кредита Током године 

Послови фактурисања и вирманисања Током године 

Остали финансијски послови Током године 

Стручно усавршавање Током године 

Реализација одлука и решења која се односе на финансијске и обрачунске 

послове 

Током године 
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Aктивности Време Место Начин Носиоци 

1.Верификација нових чланова и избор 

председника и 

 заменика председника Савета 

родитеља; 

2.Разматрање  успеха ученика на крају  

школске године.  

3.Извештај о раду Савета родитеља у 

претходној 

школској години. 

 4.Упознавање са Годишњим планом 

рада за  

школску 2020/2021. годину.  

и давање сагласности на програм и 

организовање  

екскурзије, односно програме наставе у 

природи, 

 летовања , зимовања и студијске 

екскурзије. 

5.Разматрање опремљености  школе за 

нову школску 

 годину, као и материјални и други 

проблеми школе, и предлог мера за 

осигурање квалитета и унапређивање 

образно 

 васпитног рада 

6.Разматрање намене коришћења 

средстава  

остварених од донације из средстава 

родитеља 

Септемба

р 

Наставничк

а   

канцеларија 

Извешта

ј 

дискусиј

е 

Директо

р 

и 

чланови  

СР 

1.Разматрање успеха на крају I 

тромесечја 

2.Разматрање услова за рад школе, 

услова за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце и  

ученика( упознавање са Правилником о 

безбедности ученика); 

3.Предлог члана Савета за орган 

управљања; 

4.Припрема око спровођења наставе у 

природи. 

Новембар 

Наставничк

а   

канцеларија 

Извешта

ј 

дискусиј

е 

Директо

р 

и 

чланови  

СР 

1.Разматрање  успеха ученика на крају 

првог 

Јануар 

Фебруар 

Наставничк

а   

канцеларија 

Извешта

ј 

Директо

р 
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 полугодишта и остваривање плана и 

програма.; 

 2.Учествовање у поступку предлагања 

изборних  

предмета и избора уџбеника за наредну 

школску 

 годину; 

3.Припрема око спровођења наставе у 

природи. 

дискусиј

е 

и 

чланови  

СР 

1.Разматрање успеха на крају III 

тромесечја; 

2.Припрема око извођења екскурзија; 

3.Извештај са такмичења ученика. 

 

Март 

Април 

Наставничк

а   

канцеларија 

Извешта

ј 

дискусиј

е 

Директо

р 

и 

чланови  

СР 

1.Разматр ање успеха на крају школске 

године и реализација плана и програма 

у овој школској години; 

2.Разматрање извештаја о  

остваривању екскурзија,наставе у 

природи, летовања , зимовања и 

студијске екскурзијеи прелог маршута 

за школску 2020/2021.годину; 

3.Извештај са такмичења. 

Јун 

Наставничк

а   

канцеларија 

Извешта

ј 

дискусиј

е 

Директо

р 

и 

чланови  

СР 

 

 

 

 

10.3. План рада Школског одбора 
 

Школски одбор је орган управљања у школи. Поступак и начин одлучивања Школског 

одбора уређен је Статутом школе.Школски одбор ће одлучивати о питањима која по одредбама 

закона о основама система образовања и васпитања спадају у домен његовог рада, придржавајући 

се Послвника и одредаба Статута школе.  

 По члану 57. Закона о основама система образовања и васпитања, надлежност органа 

управљања је: 

- Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова. 

- Доноси предшколски, школски, односно, васпитни програм, развојни план, годишњи план 

рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању 

- Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике 

- Доноси финансијски план установе 

- Усваја извештај о пословању, годишњи извештај и извештај о извођењу екскурзија, односно 

настава у природи 

- Расписује конкурс и бира директора 
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- Разматра пословање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно 

васпитног рада 

- Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању 

- Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора 

- Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом 
 

Оперативни план рада Школског одбора 

Активности Време Место Начин Носиоци 

1.Разматрање и усвајање извештаја о раду 

школе и иизвештаја о раду директора у 

претходној школској години; 

2.Усвајање Годишњег плана рада за 

шк.2019/2020.годину; 

3.Разматрање краћихинформација о 

припремама за почетак новешколске године 

и предлог мера запобољшање услова рада за 

остваривање образовно- васпитног рада, 

разматрање остваривања стандарда 

постигнућа и инвестиције у претходној 

школској години; 

4.Упознавање са кадровском 

проблематиком. 

Септемб

ар 

Канцелар

ија 

директора 

Извештај

, 

дискусиј

а,  

закључц

и  

Директор и 

чланови 

школског 

одбора 

Секретар 

1.Кадровска питања 
Новемба

р 

Канцелар

ија 

директора 

Извештај

, 

дискусиј

а,  

закључц

и 

Директор,чла

нови ШО, 

секретар шк. 

1.Разматрање извештаја о остваривању 

циљева   образовања и васпитања у првом 

полугодишту и извешаја о полугодишњм 

раду директора школе;  

2.Усвајање извештаја о годишњем 

пословању, годишњи обрачун и  доношење 

финансијског плана установе; 

3.Усвајањеизвештаја о извођењу наставе у 

природи и зимовању ученика; 

4.Текућа питања. 

Јануар 

Фебруар 

Канцелар

ија 

директора 

Извештај

, 

записник 

Директор и 

чланови 

школског 

одбора 

1.Утврђивање предлога финансијског 

планаза наредну буџедску годину; 

2.Усвајањеизвештаја о извођењу наставе у 

природи и екскурзија ученика;  

3.Текућа питања у вези са побољшавањем 

материјалних услова школе. 

Јун 

Канцелар

ија 

директора 

Извештај

, 

записник 

Директор и 

чланови 

школског 

одбора 
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Поред редовних седница, школски одбор  заказиваће ванредне седнице по потреби. 

 

 

10.4. План сарадње са родитељима и друштвеном средином 
 

10.4.1. Сарадња са родитељима 
 

Сарадња школе и родитеља је значајна помоћ у остваривању задатака који се 

постављају школи. У циљу што већег укључивања родитеља у заједнички рад на 

образовању и васпитању ученика организоваће се разноврсни облици рада: 

1. Индивидуални разговори са родитељима 

2. Одељенски и разредни родитељски састанци  

3. Предавања за родитеље и обиласци ђачких домова  

4.Савет родитеља одељења и Савет родитеља школе 

 

Родитељски састанци  

 

Предвиђено је одржавање најмање шест родитељских састанака – у септембру, 

новембру, јануару, априлу, мају и јуну. Ако буде потребе, одељенске старешине ће одржати 

и ванредне родитељске састанке. 

Остали облици сарадње 

На сарадњу са родитељима може се рачунати  и у наредном периоду, када су у 

питању добротворне акције мањег обима: кречење, урамљивање паноа,столарски 

радови,графички радови,уређење школског дворишта,  учествовање у реализацији садржаја 

професионалне оријентације. 

 

План  сарадње са родитељима: 

 

Активност Време Место 
Начин 

реализације 
Носиоци  

Избор Савета родитеља Септембар -Учионице 

-Родитељски 

састанци 

 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 

Упознавање родитеља са 

Годишњим програмом рада 

(календар рада, прослава, 

пројекти, програми) 

Септембар 
-Учионице 

 

-Родитељски 

састанци 

 

-Родитељи 

-одељенске 

старешине 

Упознавање родитеља са планом 

и садржајем рада на 

родитељским састанцима, 

анализа успеха на крају 

класификационог периода. 

Септембар 

Новембар 

Децембар 

Март 

Јун 

-Учионице 

 

-Родитељски 

састанци 

 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 
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Упознавање родитеља са 

одржавањем часова допунске, 

додатне,... 

 

Прикупљање података о 

ученицима у циљу праћења 

личног развоја ученика 

Током целе 

школске 

године 

-Учионице 

 

-

Индивидуални 

сусрети за 

време 

“Отворених 

врата” 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 

Активност Време Место 
Начин 

реализације 
Носиоци  

Упознавање родитеља са 

предлозима за организацију 

екскурзија, излета, школе у 

природи... 

Септембар -Учионице 

-Родитељски 

састанци 

-Писмено 

информисање 

родитеља 

-Родитељи 

-Чланови 

Савета 

родитеља 

-Одељенски 

старешина 

Упознавање родитеља са 

правилима понашања и обавеза 

ученика 

Септембар 

Новембар 

Децембар 

Март 

Јун 

-Учионице 
-Родитељски 

састанци 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 

Учешће родитеља у решавању 

неспоразума и сукоба међу 

ученицима 

По потреби 
-Хол школе 

-учионице 

-

Индивидуални 

сусрети 

-родитељски 

састанци 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 

-Предметни 

наставници 

Анкетирање родитеља о 

задовоњству сарадње са школом 
Јануар Школа 

Родитељски 

састанци 

 Одељенски 

старешина 

Ангажовање родитеља у 

културним и јавним 

делатностима школе 

Јануар 

Фебруар 

-Хол школе 

 

-Упознавање 

родитеља са 

дешавањима у 

школи 

-помоћ 

појединаца 

-учешће у 

акцијама 

школе 

-Директор 

-Педагог 

-Родитељи 

-Одељенски 

старешина 
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10.4.2. План сарадње са друштвеном средином 
 

Р

б. 

 

Активност Време Место Начин Носиоци 

1. 

Манифестација 

поводом Дана  

Школе 

октобар школа 

 Контакт са 

родитељи, 

предузећима  

МЗ 

Тим за културну и 

јавнуделатност 

школе 

2. 

Учешће школе у 

хуманитарним 

акцијама 

октобар,  

током 

године 

школа 

Контакт са 

родитељи, 

МЗ, 

Црвени крст 

Тим  за рад 

Црвеног 

крста и одељ. 

старешине 

3. 

Сарадња са 

предшколскомустан

овом 

Мај, јун 
Школа, 

дечји вртић 

Сусрет са 

васпитачима 

и децом 

Педагог и учитељи 

IV разреда 

4. 

Посета радним 

организацијама, 

позоришту, 

биоскопу 

Током 

године 

 Биоскоп  

Кварт 

Позориште 

Контакт са 

културним 

установама, 

предузећима 

Тим  за културну и 

јавну делатност, 

одељ. старешине 

5. 
Тестирање ученика 

осмог разреда 

Април -

јун 

Школа. РЗ 

за 

запошљавањ

е 

Сарадња са 

НСЗ 

(психолог) 

Педагог 

Р

б. 

 

Активност Време Место Начин Носиоци 

6. 

Праћење васпитно 

запуштених ученика 

и ученика лошег 

соц. стања 

Током 

године 
Школа 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Одељенске 

старешине, 

педагог 

ШТ ЗУНЗЗ 

7. 

Предавања лекара о 

превенцији 

наркоманије 

Септемба

р 
Школа 

Сарадња са 

Заводом за за 

заштиту 

здравља 

Одељенске 

старешине 

8. 

Систематски 

прегледи ученика 

Последице прераних 

сексуалних односа 

Септемба

р 

 

мај 

Мед. Центар 

 

Саветовали

ште 

 за младе 

Сарадња 

саМедицинск

им центаром- 

педијатријска 

служба 

Савет. за 

младе 

Одељенске 

старешине 

 

Педагог 

Вршњачки 

едукатори 

Ученици  осмог 

разреда 
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Наставница 

биологије  

9. 

Узвратна посета 

братске школе из 

Словеније  

Током 

године 
Школа 

Сарадња са 

братском  

школом из 

Словеније  

Директор, 

делегација 

изабрана на нивоу 

школе  

 

10.5. Ученичке организације 
 

10.5.1. План рада ученичког парламента       

 

Чланови ученичког парламента ове школске године су: 

- Тамара Радојковић 7. разред; 

- Јована Челић , 7. разред;  

- Јелена Лаковић, 7. разред; 

- Вања Милошевић, 7. разред; 

- Стефана Станојловић, 8. разред; 

- Александра Стевановић, 8.разред 

- Анђела Петровић, 8.разред 

- Матија Танасковић, 8. разред 

 

Ученички парламент организује се у последња два разреда основне школе ради: 

- давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму 

рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, 

учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 

ученика у школи и ван ње; 

- разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника; 

- обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за  њихово школовање. 

 

Циљ активности Ученичког парламента је подстицање толеранције, активизма и 

креативности код ученика. 

Парламент ове школске године чине два представника седмог и три представника 

осмог разреда. По Правлнику о раду Ученичког парламента предвиђено је да буде 

организован само у последња два разреда.  

Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика председника 

и записничара. 

Чланови Ученичког парламента су у обавези да о свим садржајима, идејама и 

закључцима обавештавају своје Одељенске заједнице. 

Руководиоци овим телом су председник Ученичког парламента и координатор за 

Ученички парламент. 

Парламент ће одржати десет радних састанака и бавиће се питањима и задацима који 

су од општег интереса за целу школу, а посебно од интереса и значаја за ученике. Састанци 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

175 

 

ће се одржавати у термину од 13.15 до 14.00 часова, у месецима који су назначени у 

Програму рада овог тела. 

О раду парламента се редовно обавештава највиши стручни орган школе – 

Наставничко веће, а рад парламента редовно ће пратити Тим за вођење и праћење рада 

ученичких организација, професионалне оријентације, организацију дежурства ученика, 

естетско уређење школе и организацију исхране 

  

 

 

 

Време Активности Место Начин 
Носиоци 

активности 

Септембар 

1. Организациона питања, избор 

нових чланова (ученика седмог 

разреда), избор председника, 

заменика председника и 

записничара; евидентирање 

чланова 

2. Представљање ГПРШ и 

Програма Парламента, упознавање 

са циљем и садржајем рада 

Ученичког парламента 

3. Договор око обележаванја 

Међународног дана писмености  

(8. септембар) 

4. Акција чишћења школе и 

школског дворишта 

Школа 
Избор 

Гласање 

Директор 

школе, 

координатор 

и ученици  

7. и 8. 

разреда 

Октобар 

1. Анализа понашања ученика у 

школи са циљем процене 

безбедности ученика у школи; 

2. Договори око прославе Дечје 

недеље  

3.Договор о активностима поводом 

прославе Дана школе 

4. Прослава Светског дана здраве 

хране (16. октобар) 

5. Хум. акција „Чеп за хендикеп“ – 

наставак и проширење  

Школа 
Анализа 

Приредба 

Координатор и 

парламентарци 

Новембар 

1. Избор ученика за Еко- патролу  

2. Обележавање Светског дана 

толеранције (16. новембар) 

3. Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог 

периода 

Школа 
Избор 

Анализа 

Координатор и 

парламентарци 
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Децембар 

1.Светски дан борбе против  

AIDS-a 

2. Прослава предстојећих празника 

(Новогодишњи вашар) 

3. Праћење рада Еко-патроле 

 

Школа Трибина 
Координатор и 

парламентарци 

Јануар 

1. Процена атмсфере у школи 

2. Прослава Школске славе Св. 

Саве 

 

Школа Приредба 
Координатор и 

парламентарци 

Време Активности Место Начин 
Носиоци 

активности 

Фебруар 

1.Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта 

2.Анализа акције „Сандуче 

поверења“ 

3.Организовање турнира у 

друштвеним играма 

Школа 
Анализа 

 

Координатор и 

парламентарци 

Март 

1. Слободне активности ученика, 

врсте активности које највише 

заокупљају пажњу и време 

ученика(најпопуларније  

слободне активности) и израда 

паноа 

2. Избор Нај-друга у ОЗ и избор 

најуређеније учионице 

Школа 
Дискусија  

Практични рад 

Координатор и 

парламентарци 

Април 

1.Технике ненасилне комуникације 

– радионица 

2. Анализа успеха и дисциплине на 

крају трећег класификационог 

периода 

3.Акција уређења школе и 

школског дворишта  

Школа 
Радионица 

Анализа 

Координатор и 

парламентарци 

Мај 

1.Проблеми средине – расизам, 

дискриминација, делинквенција, 

агресивност... 

2. Проблеми шире и уже околине и 

њихов утицај на животи рад школе 

3.Обележавање Међународног 

дана породице (15. мај) 

Школа Дискусија 
Координатор и 

парламентарци 

Јун 

1.Анализа успеха и дисциплине на 

крају другог полугодишта 

2.Анализа рада Ученичког 

парламента,  

Школа 
Анализа 

Евалуација 

Координатор и 

парламентарци 
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предлози за рад у наредној 

школској години. 

3.Извештај о раду парламента 

 

 

 

 

 

 

 

ХI  План рада одељенског старешине 
 

Директор школе сваком одељењу одређује одељенског старешину. Учитељ у свом 

одељењу истовремено је и одељенски старешина, а одељењима од 5. до 8. разреда један од 

чланова Одељенског већа. 

Одељенски старешина је индивидуални стручни орган. Он координира васпитне 

утицаје свих фактора васпитања у одељењу (наставника из састава Одељенског већа, 

ученика из заједнице ученика, родитеља и одељенског Савета родитеља, стручних 

сарадника и др.). Одељенски старешина програмира свој рад полазећи од основа програма 

рада одељенског старешине, Одлука других стручних органа, карактеристика узраста 

ученика, помоћи коју може очекивати од стручних сарадника, чланова одељенских већа и 

директора. 

У формирању одељенске заједнице одељенских старешина својим ставовима, 

односима и схватањима ствара повољну атмосферу за постављање социјалних односа од 

којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива. 

 

11.1.Оперативни план рада Одељенских старешина 

 

Р.б. Активност Време Место Начин реализације Носиоци 

1.  

Уношење података 

у дневник и вођење 

осталих 

административних 

послова 

Септембар 

-наставничке 

канцеларије 

 

-прикупљање 

релевантних података 

о ученицима од 

педагога, родитеља и 

наставника 

-учешће у изради 

Годи-шњег програма 

школе 

-Одељенски 

старешина 

-Чланови 

Одељенског 

већа 

 

2. 

Пријем и помоћ 

новоуписаним 

ученицима 

Септембар 

Октобар 

-учионице 

 

-упознавање са 

одељењем и са 

разредним 

старешином 

-Одељенски 

старешина 

-Ученици 
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-упознавање са 

предметним 

наставницима 

-организовање часа 

ОС намењен 

новоуписаним 

ученицима 

3. 
Избор руководства 

ОЗ 
Септембар 

-учионице 

 

-одржати час ОС 

-предлог кандидата за 

руководство 

-гласање 

-избор председника, 

заменика председника 

и благајника 

-Одељенски 

старешина 

-Ученици 

4. 

Прикупљање 

података од 

родитеља 

неопходних за 

сарадњу 

Октобар 

Јун 

-хол школе 

 

-разговори са 

родитељем о 

здравственом стању, о 

породичној ситуацији 

или насталим 

проблемима 

-уношење података у 

лични картон 

-Одељенски 

старешина 

-Родитељи 

5. 
Организација 

екскурзије 

Мај 

 

 

-учионице 

-утврђивање релације 

екскурзије или излета 

-прикупљање 

сагласности родитеља 

на родитељском 

састанку 

-извођење екскурзије 

-подношење извештаја 

-Директор 

-Педагог 

-Одељенске 

старешине 

-Ученици 

-Стручни 

водичи 

Р.б. Активност Време Место Начин реализације Носиоци 

6. 

Анализа успеха и 

дисциплине 

ученика 

Септембар 

Новембар 

Децембар 

Април 

Јун 

Август 

-учионице 

 

-сређивање дневника и 

ђачких књижица 

-сагледавање 

оптерећености 

ученика 

-одржавање 

родитељског састанка 

 

 

-Одељенски 

старешина 
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7. 
Учешће у раду 

Одељенског већа 

Септембар 

Новембар 

Децембар 

Април 

Јун 

Август 

-наставничке 

канцеларије 

-саопштавање успеха и 

дисциплине ученика 

- саопштавање броја 

изостанака 

-Чланови 

Одељ. већа 

-Педагог 

-Предметни 

наставници 

8. 

Анализа учешћа 

ученика у 

ваннаставним и 

слободним 

активностима 

 

 

 

Октобар 

-педагошка 

служба 

-учионице 

 

-сарадња са 

педагошко-

психолошком службом 

и предметним 

наставницима у циљу 

упућивања ученика на 

разне облике 

ваннаставних 

активности 

-Одељенски 

старешина 

-Предметни 

наставници 

9. 

Анализа учешћа 

ученика на 

такмичењима 

Октобар 

Мај 

-учионице 

 

-избор ученика 

-подстицање на 

додатни рад 

-сарадња са 

наставницима 

-Одељенски 

старешина 

-Предметни 

наставници 

10. 

Организација 

сусрета наставника 

и родитеља 

Октобар 

Мај 

 

-хол школе 

 

 

-посета родитеља 

наставнику у утврђено 

време -Отворена врата 

-организовање 

заједничких 

родитељских 

састанака 

-индивидуалне посете 

родитеља 

-Одељенски 

старешина 

-Родитељи 

-Предметни 

наставници 

11. Брига о деци 
Током целе 

године 

-учионице 

-ученички 

домови 

-планирање 

различитих облика 

помоћи 

-помоћ угроженим 

ученицима 

-помоћ болесним 

ђацима 

-помоћ слабијим 

ученицима 

-Одељенске 

старешине 

-Чланови 

Одељ. већа 

-Ученици 

12. 
Обележавање 

значајних датума 

Јануар 

Фебруар 

Април 

Мај 

-учионице 

-наставничке 

канцеларије 

-прослава Светог Саве 

-прослава Дана школе 

-одласци у позориште 

-спортски турнири 

-Одељенске 

старешине 

-Секције 
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13. 
Предлог за похвале 

и награде 
Јун 

-учионице 

-наставничке 

канцеларије 

-формирање листе 

кандидата (предлог за 

Одељенско веће) 

-извођење наградног 

излета за најуспешније 

ученике 

-Одељенске 

старешине 

-Чланови 

Одељ. већа 

 

 

ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

         Одељенски старешина је индивидуални стручни орган,који програмира свој рад са 

одељењем, полазећи од Основа програма рада одељенског старешине (Просветни гласник 

број 2/9 стр. 414-419), одлука других стручних органа , карактеристика и узраста ученика, 

помоћи коју може очекивати од стручних сарадника, чланова одељенских већа и директора. 

 

Стални послови одељенског старешине, зависно од узраста ученика, су: 

- редовно остваривање часа одељенског старешине једном седмично (по 36 часова у току 

наставне године за ученике од 1 -8 разреда и 34 часа за ученике  осмог разреда), 

- уредно и благовремено вођење административних послова за одељење, 

- стално недељно сређивање броја остварених и неостварених часова по данима, и укупно 

у току седмице,а затим и одређивањекоји су изостанци оправдани, а који неоправдани, 

- континуирано продубљивање сопствених сазнања о личности сваког ученика и укупним 

условима његовог развоја, подстичући правилан развој сваког појединачно, 

- стално праћење резултатакоје остварују  ученици, трагање за ефикаснијим средствима 

мотивисања ученика да очувају радозналост и јачају радне навике, 

- подстицање ученика да без озбиљних разлога не изостају са наставе и тако губе ритам у 

учењу и радне навике, 

- праћење понашања ученика која треба да су у складу са општеприхваћеним вредностима, 

и тамо где има одступања проналазити путеве повратка тим вредностима, 

- настојање да се што потпуније остварују циљеви и задаци садржани у наставним 

програмима, 

- праћење односа међу ученицима и настојање да они буду сараднички и коректни, 

- праћење односа ученика према наставницима и наставника према ученицима и стварања 

подстицајне атмосфере за успешнији рад и наставника и ученика 

 

Током наставне године одељенски старешина, од почетка до краја наставне године, 

обавља и следеће послове: 

- програмира рад одељенског већа и руководи његовим радом, 

- одмах упознаје нове ученике и ствара у одељењу атмосферу да буду прихваћени и да им 

ученици одељења и наставници укажу неопходну помоћ, 

- упознаје ученике са Правилником о оцењивању ученика, 

- континуирано прати остваривање планираног фонда часова и програмских садржаја свих 

наставних предмета у одељењу и о томе подноси извештај на седницама одељенског већа, 

- подстиче све ученике да потпуније и сигурније схвате своје радне обавезеи усвајају 

општељудске вредности, 
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- уочава надарене ученике и подстиче их да се укључе у додатни рад у предмету у коме су 

најбољи и у једну од слободних активности у којој њихове способности могу најбоље доћи 

до изражаја, 

- благовремено уочава ученике којима је неопходна помоћ на часовима допунске наставе и 

анализира њихово напредовање, 

-на остваривању задатака које има пред собом, успоставља сто бољу сарадњу са 

родитељима, 

-благовремено тражи помоћ школског педагога и директора и по 1 час планира за сусрет 

ученика са сваким од њих, 

- испитује интересовање ученикау одељењу за време и правац остваривања екскурзија 

ученика, 

-анализира са ученицима и родитељима резултае на крају првог и трећег класификационог 

периода и озбиљно упозорава на бољи рад оне са слабијим успехом, 

- детаљно прати резултате који сваки ученик и одељење као целина остварују у савладавању 

садржаја наставних предмета, 

- сагледава породичне и социјалне услове развоја сваког ученика, 

- упознаје се уз помоћ стручних сарадника ,са социјалним статусом сваког ученика у 

одељенској заједници,промишљеним педагошким мерама, користећи помоћ стручних 

сарадника , директора и чланова одељенског већа, сузбија некоректно понашање неких 

ученика према другим ученицима, наставницима и школској имовини, 

- темељито припрема и организује састанке савета родитеља, 

- прима родитеље одређеним даном у планирано време и упознаје их са радом и понашањем 

њихове деце,предлажући мере које родители треба да предузимају да би дошло до 

побољшања рада и понашања ученика, 

- помаже ученицима да успоставе правилан однос према раду,према наставницима и 

родитељима, 

- прати у сарадњи са стручним сарадницима и  родитељима, професионална интересовања 

ученика, посебно у 7. и 8. разреду, 

-предлаже одељенском већу,након консултовања одељенске заједнице, оцене из владањана 

на крају првог полугодишта, трудећи се да буду подстицајне, 

-анализира са ученицима и родитељима резултае одељења и сваког ученика појединачно на 

крају првог полугодишта, 

-сузбија немаран и неправилан однос према школској имовини, стављајући у положај 

ученике да надокнаде што су оштетили, 

-одобрава ученицима одсуство до три дана, када су разлози заиста оправдани, 

-придобија за ангажовањеу допунској настави ученике који из било којих разлога постижу 

слабе резултате, 

-покушава да води одељење тако да буде у току важнијих културних токова у граду,у земљи 

и свету, зависно од узраста, 

-континуирано прати оцењивање ученика и предузима мере да оне буде у складу са 

законским одредбама, Правилником о оцењивању ученика основне школе и упуствима о 

остваривању програма, 

-врши систематско посматрање и интервјуисање ученика ради њиховог потпунијег 

упознавања, како би им успешније помагао да се правилније развијају, 
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-остварује план излета (екскурзија) са ученицима и анализира сазнања до којих су дошли и 

њихово понашање, 

-помаже ученицима да стичу радне, хигијенске, културне и друге навике, значајне и за 

јединку и за друштво, 

-упућује ученике да успешније уче,користећи помоћ школског педагога или школског 

психолога, 

-организује ангажовање ученика у хуманитарним акцијама, 

-стара се да се међу ученицима и међу ученицима и наставницима трајно развијају односи 

сарадње, 

к-онсултује одељенску заједницу и на основу тога и постојеће евиденције предлаже оцене 

из владања на крају другог полугодишта 

-предлаже ученике за похвале и награде о којима одлучује Наставничко веће, али  изриче 

васпитно- дисциплинске мере за које је овлашћен:опомену и укор одељенског старешине, 

-помаже да се објективно сагледају услови живота и рада сиромашних ученика и подстиче 

друге ученике и родитеље да пруже помоћ у књигама, прибору и другим потребама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

ВИТКОВАЦ ( I -II ) 
 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Поново у школи – повратак 

у школу,нова правила 

понашања 

Мој портфолио 

Ово сам ја –представљам 

себе другима;други о мени 

Светски дан језика – 

26.септембар 

-разговор  
-едукативна 
радионица 
- практичан рад 

септембар Учионица 

Околина 

школе 

учитељ 
ученици 

 
 

Наши љубимци...( 

4.октобар-светски дан 

заштите животиња) 

Уговор ученика одељења 

Погледај у сбе-сагледавање 

личних особина 

-разговор  
-едукативна  
радионица 

октобар Учионица 

Околина  

школе 

учитељ 
ученици 
 

предавач  поли-

цијске управе 

Кад порастем бићу ... -разговор  
-едукативна  

новембар Учионица учитељ 
ученици 
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Ово си ти – колико се 

познајемо 

''Дете је дете....'' – 

20.новембар  Светски дан 

детета 

  радионица 

- практичан рад 

предавач поли-

цијске управе 

Рад у школи – самопроцена 

Како да откријем своје 

способности 

Преко брда и планина  

''Светски дан планина 

11.децембар ) 

Како учимо – мапе ума 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 

- практичан рад 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Навике и понашања за 

здрав живот 

Упознајмо људе са 

различитим потребама 

Свети Сава 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 

- практичан рад 

јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

 

предавач поли-

цијске управе 

Моји кораци на путу до 

успеха 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 

- практичан рад 

фебруар учионица учитељ 
ученици 
 

 

Дрога, алкохол,пушење 

Како разрешити конфликт 

Да ли су сви врапци на 

броју- светски дан врабаца  

Лепо понашање: на улици,у 

школи,породици, биоскопу 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 

- практичан рад 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Припремамо се за 

екскурзију 

Дан гљива – 16.април 

Игре без граница 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 
- практичан рад 

април Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

И тако корњача победи 

зеца- Светски дан корњача-

23.мај 

Шта сам планирао –шта 

сам остварио 

-разговор  
-едукативна  
  радионица 
- практичан рад 
 
 

мај Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Светски дан океана – 8.јун 

Ведри одељенски састанак 

– изложба портфолија 

-разговор  
- игровне  
  активности 
- демонстрација 

јун учионица учитељ 
ученици 
 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

ВИТКОВАЦ ( III -IV ) 
 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
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Поново у школи  

Уговор  ученика  одељења-

правила понашања у 

учионици 

Сличности и разлике 

Од куће до школе-правила 

понашања 

-разговор  
-дискусија 

септембар учионица учитељ 
ученици 

 
 

Бонтон 

Дечија недеља 

Како да откријем своје 

способности 

Другаство 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна  
радионица 

октобар Учионица 

 

учитељ 
ученици 
 

предавач  поли-

цијске управе 

Другарство на делу  

Мој рад и мој успех 

Моје слободно време 

Невербална комуникација 

Вербална комуникација 

-разговор  
-дискусија 

новембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Сарадња 

Како разрешити конфликт 

Здравље и како га сачувати 

Зимски празници 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна  
радионица 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Раст и развој 

Стресне ситуације и кад не 

иде како желим 

Свети Сава у песмама и 

причама 

-разговор јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

 

 

 

предавач поли-

цијске управе 

Насиље међу децом -разговор  
-дискусија 

фебруар учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Решавање проблема 

Сагледавање личних 

особина 

Други о мени 

Кад порастем бићу 

Како да учимо-мапе ума 

-радионица 

-разговор 

-дискусија 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Болести   зависности – 

алкохол,дрога, пушење 

Одолевање социјалним 

притисцима 

Ми смо део природе 

Какву природу желимо 

плакат 

-разговор 
-дискусија 
-едукативна 
радионица 
 
 

април Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 
 

 

Рециклирамо природу и 

чувамо 

Лепа реч и гвоздена врата 

отвара 

Омиљена књига и часопис 

Шетња у природи 

-дискусија 
-разговор 

мај Учионица учитељ 
ученици 
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Ја у огледалу – да ли сам 

задовољан постигнутим 

Ближи се лето 

-разговор 
јун учионица учитељ 

ученици 
 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

MИЛАКОВАЦ ( I -IV ) 
АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Поново у школи – повратак 

у школу 

Бонтон у учионици 

Мој портфолио  

Разговор 
Едукативна 
радионица  
Игровне 

активности 

септембар учионица учитељ 
ученици 

 
предавач поли-
цијске управе 

Ми смо тим 

Како да откријем своје 

способности  

Наши рођендани 

Разговор 
Едукативна 
радионица  
Игровне 

активности 

октобар Учионица 

Околина 

школе 

учитељ 
ученици 
 

предавач  поли-

цијске управе 

Како да учимо 

Мој рад је мој успех 

Учимо о пријатељству  

Како неговати пријатељство 

Разговор 
Едукативна 
радионица  
 

новембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Новогодишњи маскембал – 

органузујемо маскембал на 

нивоу разреда (2 часа) 

Божић 

Разговор 
Едукативна 
радионица  
 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Тегла врлинa 

Свети Сава – правимо пано 

поводом Светог Саве 

Здрава  храна 

Разговор 
Едукативна 
радионица  
Демонстрација 

јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Здравље на уста улази 

Здрава храна – квиз 

Разговор 
Едукативна 
радионица 
Игровне 
активности 

фебруар учионица учитељ 
ученици 

Честитка за маму, баку 

Пушење или здравље 

Дан шале 

Разговор 
Едукативна 
радионица  
Практичан рад 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Дан позоришта 

Ускршњи вашар – 

припремамо штанд за Ускрс 

Разговор 
Игровне 

активности 

Практичан рад 

април Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Велики лов на биљке 

Заштита од пожара 

Игре без граница 

Шта треба да читам  

Разговор 
Едукативна 
радионица  
Игровне 

активности 

 

мај Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 
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Научили смо – 

представљамо свој 

портфолио 

Желим да се представим – 

припремамо приредбу за 

крај школске године 

Разговор 

Презентовање 

Демонстрација 

јун учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

ПЕЧЕНОГ ( I -III ) 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Поново у школи  

Уговор  ученика  одељења-

правила понашања у 

учионици 

Сличности и разлике 

Од куће до школе-правила 

понашања 

-разговор  
-дискусија 

септембар учионица учитељ 
ученици 

 
 

Бонтон 

Дечија недеља 

Како да откријем своје 

способности 

Другаство 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна  
радионица 

октобар Учионица 

 

учитељ 
ученици 
 

предавач  поли-

цијске управе 

Другарство на делу  

Мој рад и мој успех 

Моје слободно време 

Невербална комуникација 

Вербална комуникација 

-разговор  
-дискусија 

новембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Сарадња 

Како разрешити конфликт 

Здравље и како га сачувати 

Зимски празници 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна  
радионица 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Раст и развој 

Стресне ситуације и кад не 

иде како желим 

Свети Сава у песмама и 

причама 

-разговор јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

 

 

 

предавач поли-

цијске управе 

Насиље међу децом -разговор  
-дискусија 

фебруар учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-
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цијске управе 

Решавање проблема 

Сагледавање личних 

особина 

Други о мени 

Кад порастем бићу 

Како да учимо-мапе ума 

-радионица 

-разговор 

-дискусија 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Болести   зависности – 

алкохол,дрога, пушење 

Одолевање социјалним 

притисцима 

Ми смо део природе 

Какву природу желимо 

плакат 

-разговор 
-дискусија 
-едукативна 
радионица 
 
 

април Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 
 

 

Рециклирамо природу и 

чувамо 

Лепа реч и гвоздена врата 

отвара 

Омиљена књига и часопис 

Шетња у природи 

-дискусија 
-разговор 

мај Учионица учитељ 
ученици 
 

 

Ја у огледалу – да ли сам 

задовољан постигнутим 

Ближи се лето 

-разговор 
јун учионица учитељ 

ученици 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

ПЕЧЕНОГ ( II -IV ) 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Поново у школи 
Уговор  ученика  одељења 
Бонтон у учионици 
Од куће до школе 
Четири годишња доба 

разговор  
дискусија 

септембар учионица учитељ 
ученици 

 
предавач  поли-
цијске управе 

Дечија недеља 
Како да откријем своје 
способности 
Јесење боје, мириси и звуци 
Како да учимо 

разговор  
дискусија 
едукативна 
радионица 

октобар Учионица 

 

 

Околина 

школе 

учитељ 
ученици 
 

предавач  поли-

цијске управе 

Мој рад мој успех  
Моје слободно време 
Учимо о пријатељству 
Исти смо, а и различити 

разговор 
дискусија 

новембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-
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цијске управе 

Како  неговати пријатељство;  
Зима је на прагу 
Како  разрешити  конфликт 
Новогодишња чаролија 

разговор  
дискусија 
едукативна 
радионица 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Божић 

Свети Сава правимо пано  

Да ли смо испунили 

досадашњи циљ – анализа 

портфолија 

разговор 

јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Здравље на уста улази 

Здрава храна - квиз;  

 

разговор 

дискусија 

фебруар учионица учитељ 
ученици 

предавач поли-

цијске управе 

Честитка за маме и баке 

Рециклирај  - не забушавај 

Рециклирај  - не забушавај 

Пролеће 

Дрога, алкохол, пушење 

едукативна 
радионица 
разговор 
дискусија 
 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

предавач поли-

цијске управе 

Дан  планете  Земље 

Ускршњи празници 

разговор 
дискусија 
едукативна 
радионица 
 

април Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 

 

Лепо понашање: на улици, у 

школи,породици,позоришту, 

биоскопу... 

Развијање  позитивних  

ставова 

Лепа реч и гвоздена врата 

отвара  

Моја осећања 

дискусија 
разговор 

мај Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 
 

 

Ја  у  огледалу – да ли сам 

задовољан постигнутим  

Ближи се лето 

Ведар одељенски састанак 

разговор јун учионица учитељ 
ученици 
 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗАКУТА 

 ( I  и IV ) 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

На почетку новог разреда 
Ово сам ја  
Mоје име  
Дрво годишњих доба 

разговор  
демонстрација  
дискусија    
радионица 

септембар учионица учитељ 
ученици 

 
 

Уређујемо учионицу 

Бонтон у учионици 

Домаћи задатак 

Јесен у мом месту 

Моја омиљена играчка 

радионица 
разговор  
дискусија 
шетња  
 
 

октобар Учионица 

 

 

Околина 

школе 

учитељ 
ученици 
 

 

Формирање еко кодекса 

школе 

Моји родитељи и ја 

разговор 
дискусија        
радионица 

новембар Учионица учитељ 
ученици 
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Календар наших рођендана   

Рециклажа 

На улици – Ја сам пешак 

У биоскопу ,позоришту 

Како се деца радују – 

породични празници 

Весело одељенско дружење  

радионица                          
разговор       
дискусија 
радионица 
дечији  
плесови 

децембар Учионица учитељ 
ученици 
 

 

Разговор о првом 

просветитељу Светом Сави 

Зимске игре 

Више рада више знања 

 разговор        
 цртање 
 предавање 

јануар Учионица учитељ 
ученици 
 

 

Динар по динар 

Тужакање 

дискусија 
разговор 

фебруар учионица учитељ 
ученици 

 

„Лепа реч гвоздена врата 

отвара” 

Обрадуј маму, баку 

Другарство је... 

Уређујемо школски 

простор 

 разговор 
 радионица 
 дискусија 
 уређивање 
 

март Учионица учитељ 
ученици 
 

 

Ако не чувамо околину 

уништићемо је 

Наш цвет другарства 

Шта ценим код друга 

Ускршњи празници 

презентација 
дискусија 
разговор      
радионица 
 
 

април Учионица 

 

учитељ 
ученици 

 

Велики лов на биљке 

Нећу‒хоћу 

Играмо се омиљених игара 

Зашто понекад крадемо или 

лажемо 

 радионица 
 разговор           
 игре                                    
 разговор  

мај Учионица 

Школско 

двориште 

учитељ 
ученици 
 

 

Покажи шта знаш 

Ведар одељенски састанак 

демонсрација        
 разговор 

јун учионица учитељ 
ученици 
 

 

 

 

6.3. План рада одељењских већа од V-VIII разреда 
 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање ученика са 

правилима понашања у 

школи 

Едукација ученика о значају 

одржавања физичке 

-разговор  

-дискусија 

-

септембар 
учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-родитељи 
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дистанце за спречавање 

ширења епидемије  

Усклађивање ставова 

породице и школе везаних за 

васпитање ученика 

Избор руководства 

одељенске заједнице 

Консолидацијаодељења као 

колектива радипостизања 

успеха,радне дисциплине и 

реализације васпитних 

задатака 

Организовање 

индивидуалних разговора  

Сређивање педагошке 

документације 

Упознавање својих и 

потреба других 

Изражавање сопствених и 

разумевање туђих осећања 

Подстицање социјалних 

односа у групи 

Грађење адаптације и личног 

идентитета у групи 

Оспособљавање ученика за 

самостално и одговорно 

доношење одлука и 

сопствени развој 

Организовање 

индивидуалних разговора 

Развијање толеранције 

-разговор  

-дискусија 
-октобар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-стручни 

сарадник 

Организовање родитељских 

састанака 

Грађење сарадничког односа 

у групи (разреду) 

Анализа успеха на крају  I 

класификационог периода 

Сређивање педагошке 

документације 

-разговор 

-евиденција у 

Дневику рада 

-новембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-стручни 

сарадник 

Подршка и значај социјалне 

групе у превазилажењу 

личних проблема 

Стресогене животне 

ситуације 

Упознавање  и праћење 

здравствених, 

материјалних,социјалних 

услова живота и рада 

ученика 

Успех ученика 

Сређивање педагошке 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

Дневику рада 

-децембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-стручни 

сарадник 
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документације 

Обележавање Дана Светог 

Саве -разговор -јануар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

Праћење напредовања 

сваког ученика у одељењу у 

сваладавњу наставног плана 

и програма васпитног рада у 

циљу решавања  уочених 

проблема и професионалног 

усмеравања 

Помоћ ученицима при 

укључивању у такмичења 

Разрешавање сукоба 

Организовање родитељског 

састанка 

-едукативне 

радионице 

-разговор 

-фебруар учионица 

-изабрани 

ученици-чланови 

ученичког 

парламента 

-стручни 

сарадник 

-сарадници 

Завода за јавно 

здравље 

-одељенски 

старшина 

Праћење ученика на 

такмичењима 

Здравље и емоционална 

писменост 

Међувршњачко насиље-

упућивање у начине 

реаговањана појаву насиља у 

школи 

Организовање 

индивидуалних разговора 

Грађење и јачање личних 

вредности и ставова 

Сређивање педагошке 

документације 

Развој сарадничке 

комуникације у разреду 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-евиденција у 

Дневику рада 

 

-март 

 

 

 

учионица 

-одељенски 

старешина 

-стручни 

сарадник 

Анализа успеха на крају III 

класификационог периода 

Подстицање индивидуалног 

развоја кроз мотивисање 

ученика,развијање радних 

навика,неговање основних 

моралних вредности,верску 

толеранцију 

Учење и изградња 

одбрамбених механизама за 

превазилажење стреса 

Организовање родитељског 

састанка 

-разговор 

-дискусија- 

-презентација 

 

 

 

-април учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

-стручни 

сарадник 

 

Уређење школског простора 

Ризична понашања (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) 

Учење вредносних судова 

Превентивни рад с 

ученицима који имају 

-чишћење 

учиноице 

-разговор 

-мај учионица 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

-родитељи 
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сличне васпитне или друге 

проблеме 

Сређивање педагошке 

документације 

Анализа успеха на крају 

школске године 

Анализа рада одељенског 

старешине 

Сређивање педагошке 

документације 

 

-разговор -јун учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Годишњи план 

рада, распоред, 

предметни 

наставници, 

изборни предмети. 

Избор 

председништва 

одељенске 

заједнице. 

Правила понашања 

у школи. 

Безбедност деце у 

саобраћају 

- разговор  

- дискусија 

септембар учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

- стручни  

сарадник 

 

Мој избор музике за 

слобо 

Лица из моје 

околине која су ми 

узор 

Понашање у 

позоришту, 

биоскопу, на 

екскурзији. 

Полиција у служби 

грађана 

- разговор  

- дискусија 

октобар учионица 

Околина 

школе 

-одељенски  

старешина 

-ученици 

 

Ословљавање и 

поздрављање 

Понашање на улици 

Време, начин 

обраћања, дужина 

- разговор  

- дискусија 

новембар учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 
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разговора- 

телефонирање 

Насиље као 

негативна 

друштвена појава 

Однос према 

другима.  

Неговање спортског 

духа 

Превенција и 

заштита деце од 

опојних дрога и 

алкохола 

Анализа успеха и 

дисциплине 

Предстојећи 

распуст -

новогодишњи и 

божићни празници 

- разговор  

- дискусија 

децембар учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

 

Пријатељство и 

поверење 

Безбедно 

коришћење 

интернета и 

друштвених мрежа 

разговор јануар учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

Трема и како је 

савладати 

Решавање 

међусобних 

размирица (начини) 

Проблеми који ме 

муче 

Дечја права и 

обавезе 

-разговор, 

-дискусија 

фебруар учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

 

Страх од неуспеха 

је највише присутан 

Како постићи бољи 

успех? 

Промене у 

побертету 

Превенција и 

заштита деце од 

трговине људима 

-разговор, 

-дискусија 

март учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

-припадници 

МУП-а 

 

Изостајање са 

наставе 

Заштита од пожара 

Хигијена радног 

простора 

Омиљени часопис 

-разговор, 

-дискусија 

април учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 
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Кућни љубимци 

Заштита од 

техничко-

технолошких 

опасности и 

природних 

непогода 

Будућност и ја 

Видео игрице и 

рачунари 

-разговор, 

-дискусија 

мај учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

 

Анализа успеха и 

дисциплине 

-разговор, 

-дискусија 

јун учионица -одељенски  

старешина 

-ученици 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Избор руководства 

одељењске заједнице 

Правила понашања у школи, 

примена мера заштите 

везано за епидемију  

Узајамна очекивања,потребе 

и захтеви 

Подстицање личног развоја 

ученика(самопоуздање) 

-разговор  

-дискусија 
септембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

Упознавање својих и 

потреба других 

Подстицање социјалних 

односа у групи 

Грађење адаптације и личног 

идентитета у групи 

Развијање толеранције 

-разговор  

-дискусија 
октобар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

Анализа успеха  

Организовање родитељског 

састанка 

Сређивање педагошке 

документације 

Грађење сарадничког односа 

у одељењу 

-разговор 

 -евиденција 

у Дневику 

рада 

новембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

Разрешавање сукоба 

Стресогене животне 

ситуације 

Успех ученика  

Сређивање педагошке 

документације 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција 

у Дневику 

рада 

децембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

Обележавање дана Светог 

Саве 
-разговор јануар учионица 

-одељенски 

старешина 
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-ученици 

Вршњачка едукација 

Кућни ред 

Пубертет и полно преносиве 

болести 

Суочавање са неуспехом и 

грађење модела за његово 

превазилажење 

Организовање родитељског 

састанка 

-едукативне 

радионице 

-разговор 

фебруар учионица 

-изабрани 

ученици-чланови 

ученичког 

парламента 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода 

за јавно здравље 

-одељенски 

старшина 

Здравље и емоционалана 

писменост 

Међувршњачко насиље -

упућивање  у начине 

реаговања на појаву насиља 

у школи 

Помоћ ученицима при 

укључивању у такмичења 

Организовање 

индивидуалних разговора 

Сређивање педагошке 

документације 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-евиденција 

у Дневику 

рада 

 

март 

 

 

 

учионица 

-одељенски 

старешина 

-стручни сарадник 

Грађење и јачање личних 

вредносних ставова 

Анализа успеха 

Разред као вредносни суд 

Едукација из области права 

детета и малолетничке 

деликвенције 

-разговор 

-дискусија- 

-

презентација 

април учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

-стручни сарадник 

 

Уређење школског простора 

Сређивање педагошке 

документације 

Организовање и извођење 

екскурзије 

-чишћење 

учиноице 

-разговор 

мај учионица 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

Анализа успеха на крају 

школске године -разговор јун учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 8.РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Упознавање ученика са кућним 

редом школе,календаром рада, 

режимом рада библиотеке и 

педагошке службе 

Упознавање ученика са новим 

мерама заштите и правилима 

Информисање 

,договор 
септембар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 
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понашања у школи 

Утврђивање одељенских 

правила понашања 

Избор руководства одељенске 

заједнице и представника за 

ученички парламент.Дежурство 

у школи 

Упућивање ученика на уређење 

учионице и чување школске 

имовине 

Учимо ли за оцену или за 

знање? 

Психолошки притисак на 

појединца кроз групу –верске 

секте и њихово деловање на 

младе 

Еколошка култура-култура 

живљења,култура 

исхране,култура 

становања,одевања, позитиван 

однос према другим живим 

бићима 

Избор занимања-фактори који 

утичу на избор 

занимања(интересовање,утицај 

родитеља и вршњака,близина 

школе,захтеви тржишта ) 

Нови облици зависности-

интернет,видео-игрице 

-разговор 

-дискусија 

-презентација 

 

октобар учионица 

-одељенски 

старешина 

-ученици 

 

Планирамо успех да би смо 

уписали школу коју желимо-

анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

Умеће комуникација-како ме 

други виде 

Како и колико смо одговорни 

за своје поступке и како 

реагујемо на насиље-анкета о 

насилништву у учионици 

Знање и здраво понашање као 

заштита од СИДЕ ( у сусрет 

обележавању 1.децембра –

Светског дана борбе против 

Сиде 

-разговор 

-дискусија 

-презентације 

-анкета 

новембар учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

-стручни 

сарадник 

Бон тон-правила 

понашања.Није тешко бити 

фин 

Размишљам о свом будућем 

занимању – могућности и жеље 

уписа 

Шта нам се највише допада у 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

децембар учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

-Педагог 

-Здравствени 

радник 
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нашој школи а шта би смо радо 

променили 

Проблеми који настају у 

међуљудским односима – 

развијање добрих међуљудских 

односа између ученика и 

одељењских старешина због 

стицања међусобног поверења. 

Анонимна анкета: Када бих ја 

био одељенски старешина 

Проблеми у првом 

полугодишту – које 

мере предузимамо 

да поправимо успех 

Обележавање дана 

Светог Саве 

-разговор јануар учионица 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

Професионална оријентација – 

тест склоности 

Малолетничка деликвенција 

-разговор 

-радионице 
фебруар учионица 

ученици 

-одељенски 

старешина 

-педагог 

8.март – Дан жена 

Ближи се дан школе 

Чиниоци који угрожавају 

животну средину и улога 

човека у њеној заштити и 

унапређивању – Светски дан 

воде – 22.март 

Анализа успеха и припрема 

извештаја о резултатима 

постигнутим на крају трећег 

класификационог перида 

-разговор 

-радионице 
март учионица 

ученици 

-одељенски 

старешина 

 

Медији као промотери стилова 

живота. Критички однос према 

вредностима израженим у мас-

медијима и непосредном 

окружењу 
Припреме за предстојећу 

дводневну екскурзију 

22.април – Дан планете Земље 

Шта је то сукоб генерација? 

-разговор 

-радионице 

-презентација 

април учионица 

ученици 

-одељенски 

старешина 

 

Куда после основне школе – да 

ли смо добро размислили о 

избору заним 

Како ћемо се сећати основне 

школе – хоћемо ли се и даље 

дружити 

Упознавање ученика са 

организацијом и начином 

полагања завршног испита 

Упознавање ученика са 

организацијом и начином 

-разговор 

-радионице 
мај учионица 

ученици 

-одељенски 

старешина 

-директор 
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полагања завршног испита 

 

 

11.2.Посебни планови 
 

Министарсво унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја потписали су, дана 26.јуна 2017. године, Протокол о сарадњи на 

Програму Основи безбедности деце, чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих 

знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика првог, четвртог и 

шестог разреда основне школе. 

Програм Основи безбедности деце реализоваће се током школске 2018/2019.године, 

у укупном трајању од осам месеци, кроз један час одљењског старешине на месечном нивоу. 

На часовима одељењског старешине обрађиваће се теме: безбедност деце у 

саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита 

деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

превенција и заштита деце од трговине људима, заштита од пожара, као и заштита од 

техничко технолошких опасности и природних непогода. 

Сходно наведеном, програм о основи безбедности деце реализоваће предавачи који 

поседују знања и вештине из области које се изучавају и који су запослени у Министарству 

унутрашњих послова. 

 

11.2.1.Основи безбедности деце 
 

*Циљеви програма: 

- Подизање безбедносне културе ученика 

- Изградња ставова у вези са безбедносним ризицима којима су деца изложена 

- Стварање повољног безбедносног амбијента у локалној заједници 

- Развој безбедног демократског друштва 
 

Садржај 
Време 

реализације 
Начин реализације Носиоци реализације 

Безбедност деце у 

саобраћају 
септембар 

Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

Полиција у служби 

грађана 
октобар 

Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

Насиље као негативна 

појава 
новембар 

Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

Превенција и заштита 

деце од опојних дрога и 

алкохола 

децембар 
Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

    

Безбедно коришћење 

интернета и друштвених 

мрежа 

фебруар 
Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 
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Превенција и заштита 

деце од трговине људима 
март 

Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

Заштита од пожара април 
Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

Заштита од техничко-

технолошких опасности и 

природних непогода 

мај 
Презентација, 

предавање, разговор 

Представници ПУ Краљево, одељењски 

старешина 

 

У школској 2021/2022. години пројекат „Основни безбедности деце“ реалиизоваће 

се у сарадњи са ПУ Краљево, а координацију активности реализације пројекта вршиће 

Школска управа Краљево.  

 

 

11.2.2.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Сарадња породице и школе доводи родитеље у ситуацију која их активира на пољу 

интересовања за педагошку делатност, пружа им увид у рад школе, као и резултате васпитно-

образовног рада. За успешну сарадњу неопходно је постојање емпатије, узајамног поверења, 

одсуства конфликта између родитеља и наставника. Од родитеља се очекује да су заинтересовани 

за сарадњу са школом, да поштују личност наставника, а првенствено да поштују себе и своје дете. 

Школа као васпитно-образовна установа треба да омoгући упознавање родитеља са васпитно-

образовним циљевима и задацима, са њеним карактеристикама и начинима реализације. При том 

школа треба да поштује сваког родитеља као личност која је приступила тој сарадњи. 

 

 

 

ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Облици сарадње са 

породицом 

Носиоци активности Време реализације 

Непосредна комуникација  

између наставника и 

родитеља 

Разредне старешине, 

наставници 

током школске године 

Писмена комуникација Разредне старешине, секретар, 

директор 

током школске године по 

потреби 

Комуникација путем web-sajta Директор, информатичар током школске године 

Креативни панои  (излагање 

радова ученика) 

Наставници, педагог током школске године 

Отворена врата Наставници, разредне 

старешине, директор и 

педагог 

током школске године 

Спортске манифестације Наставник физичког 

васпитања 

јесен-пролеће 
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Културне манифестације 

(Дечија недеља, Свети Сава, 

Дан школе,Фестивал науке, 

Васкршњи вашар, Завршна 

приредба) 

Чланови тима за културну 

делатност  и разредне 

старешине 

током школске године 

Извештаји  Разредне старешине на крају сваког 

класификационог периода 

Анкете и упитници Директор,педагог током године по потреби 

Родитељски састанци Разредне старешине, 

директор,педагог 

септембар,новембар, 

децембар, април,  јун 

Систематски прегледи Разредне старешине, 

педијатар 

током школске године 

Едукативни чланци педагог током школске године 
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11.2.3.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

У циљу успостављања што бољих односа са свим релевантним чиниоцима локалне самоуправе, 

направљен је План сарадње школе и локалне самоуправе који ће унапредити партнерске односе 

различитих организација, удружења и Месне заједнице на чијој се територији школа налази са 

радницима, ученицима и родитљима наше школе. 

Сарадња школе и локалне самоуправе се развија како би и школа и њено окружење што више 

допринели свом развоју у социјалном, еколошком, културном и материјалном смислу. 

  ПЛАН САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност Носиоци активности Време 

реализације 

Организовање еколошких радионица 

Припрема флајера са порукама против 

загађења животне средине 

Зорана Андрић, директор 

Снежана Маџаревић, учитељ 

 

мај, јун 

Организовање радионице на тему  

Заштита од елементарних непогода  

Зорана Андрић, директор 

Снежана Маџаревић, учитељ 

Ивана Лешевић, наставник географије 

јануар 

Дистрибуција помоћи Црвеног 

крстапородицама ученика 

који су лошијег материјалног стања 

Анита Манојловић,наставник 

биологије 

Снежана Маџаревић, учитељ 

Ученици школе 

континуирано 

током године 

Сарадња са Центром за социјални рад 

на психолошкој и материјалној 

помоћи социјално угроженим 

породицама ученика  

Татјана Трбовић,педагог школе 

Зорана Андрић, директор школе 

Разредне старешине 

континуирано 

током године  

Предавања представника МУП-а за 

ученике 1. 4. и 6.разреда 

Представници МУП-а, разредне 

старешине 1. 4. и 6.разреда, директор 

школе 

континуирано 

током године, 

сваког месеца 

 

11.2.4.ПРОГРАМ РАДА СА ПРИПРАВНИЦИМА 

 

Дефинисање статуса приправника 

Секретар школе на основу службене евиденције утврђује рок за проверу савладаности 

програма, увођење у посао на нивоу школе и рок за пријављивање испита за лиценцу, као и 

полагање пред школском комисијом ради стицања потврде о савладаности програма и стицању 

услова за пријаву испита за лиценцу. 

 

Упознавање са законском регулативом 

Стручна служба школе приправнику и именованом ментору пружа на увид и разматрање 

Приручник о полагању и стицању лиценце за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

(приправника) уз информисање о процедури на нивоу школе и на нивоу министарства, уз исцрпне 

податке о законској, подзаконској, нормативној и осталој регулативи, стручној и помоћној 

литератури која може бити од користи у процесу приправничког стажа и припремања испита. 

 

Именовање ментора 

Уколико је приправнику именован ментор у некој од школа где је радио, са том школом се 

постиже договор о даљој сарадњи, а уколико приправнику није одређен ментор, директор школе 

именује ментора. У случају када у школи нема наставника који задовољава прописане критеријуме 
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за ментора, директор школе успоставља сарадњу са другим школама и именује ментора из друге 

школе. 

 

Менторски рад 

Ментор планира у сарадњи са приправником и стручним сарадником  израду програма рада са 

приправником и консултације и анализу образовно – васпитног рада у циљу праћења рада и 

напредовања приправника, сарадње са колегама, пружању помоћи у припреми за проверу 

савладаности програма, вођење прописане евиденције и документације уз остале активности 

прописане Правилником . 

 

Сарадња са стручном службом 

Током приправничког стажа одвија се редовна комуникација приправника и ментора са 

стручном службом. Стручни сарадник координира, организује, упућује ментора и приправника у 

планске и програмске обавезе у циљу комплетније припреме за полагање испита за стицање 

лиценце за рад. Стручни сарадник је дужан да присуствује провери савладаности програма пред 

полагање испита за лиценцу. 

 

Провера савладаности програма 

Проверу савладаности програма врши комисија у школи коју образује директор школе 

решењем. Пред комисијом, уз присуство ментора,  приправник изводи одговарајући облик 

образовно – васпитног рада. Извештај комисије садржи: основне податке о приправнику, 

релевантне податке о току увођења приправника у посао током трајања приправничког стажа, 

податке из мишљења ментора уз процену комисије са оценом остварености програма увођења у 

посао на нивоу школе. 

 

Пријава за полагање испита за стицање дозволе за рад 

Стручни сарадник сачињава и доставља извештај школске комиси2је, ментор и приправник 

прилажу потребну документацију и евиденцију, а потом секретар школе пријављује приправника 

за полагање испита за лиценцу. 

 

РАДНИЦИ БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКА 

 

СТРУЧНА СПРЕМА ГОДИНЕ СТАЖА У 

ШКОЛИ 

Крунић Дејан Професор историје 2 

Пантовић Милорад Професор ТИТ и информатике 2 

Драгањац Александра Професор ликовне културе 2 

Милановић Александар Професор енглеског језика 0 

Белопавловић Вања Професор немачког језика 2 

 

    11.2.5.ПЛАН РАДА СА ПРИПРАВНИЦИМА 

 

 

Активности 

 

Начин реализације 

Носиоци 

активности 

Дефинисање статуса 

приправника 

- увид у службене евиденције, 

- утврђивање датума полагања пред школском 

комисијом, 

- секретар школе, 

- приправник 

Упознавање са законском 

регулативом 

- упознавање са Приручником о полагању и 

стицању лиценце за рад наставника, 

- стручна служба,  

- секретар школе, 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

203 

 

- информисање о процедури на нивоу школе и 

на нивоу министарства, 

- приправник 

Именовање ментора - договор о даљој сарадњи са ментором, - директор школе, 

- секретар школе, 

Менторски рад - израда програма рада са приправником, 

- вођење прописане евиденције и 

документације, 

- праћење рада приправника од стране ментора, 

- ментор,  

- приправник 

Сарадња са стручном 

службом 

- упућивање приправника у планске и 

програмске обавезе у циљу комплетније 

припреме за полагање испита 

- стручна служба,  

- приправник 

Провера савладаности 

програма 

- извођење одговарајућег облика образовно – 

васпитног рада пред школском комисијом 

 

- комисија, 

- ментор, 

- приправник 

Пријава за полагање 

испита за стицање 

дозволе за рад 

- извештај комисије о савладаности програма, 

- пријављивање приправника Министарству 

просвете за полагање испита за лиценцу  

- комисија, 

- секретар школе 

Сарадња са кандидатима 

за полагање испита за 

добијање лиценце 

- периодични информативни и саветодавни рад 

са приправником од стране ментора, секретара 

и стручне службе 

- секретар школе, 

- ментор, 

- стручна служба, 

- приправник 

 

12. 1. ПЛАН  ПРИХВАТАЊА ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Активности 
 

Начин реализације Време 

реализације 
 

Носиоци 

активности 
 

Упознавање са 

учеником  и 

родитељима/ 

старатељима 

-регулисање документације при упису 

ученика 

-интервју (информативни, саветодавни, 

дијагностички) 

-тестирање или брза процена способности 

школска 

2021/2022. 

година 

директор, 

секретар, 

педагог 

Распоређивање 

ученика по 

одељењима 

-упознавање са ОС  

-упознавање са вршњацима из ОЗ 

школска 

2021/2022. 

година 

директор, 

педагог 

Рад на 

адаптацији 

првака на нову 

средину 

свечани пријем и уређење школског 

простора за пријем првака, разговор 

родитеља и ученика са ОС, часови ОЗ 

ради јачања заједништва и толеранције у 

колективу, родитељски састанци и часови 

ОЗ у циљу упознавања са школским 

правилима, правима и обавезама ученика, 

родитеља и наставника, саветодавни 

разговори у стручној служби-по потреби, 

након периода праћења и појачане 

сарадње са родитељима израда ИОП-а и 

плана подршке за децу са посебним 

потребама 

на почетку и 

током 

школске 

2021/2022. 

године 

учитељи, 

стручна 

служба, 

родитељи/стара

тељи и тим за 

културну и 

јавну делатност 

школе 
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Рад на 

прилагођавању 

ученика петог 

разреда 

предметној 

настави 

припрема ученика од стране учитеља за 

прелазак на предметну наставу, радионице 

на часовима ОЗ у петом разреду, сарадња 

учитеља и ОС, упознавање ученика са 

предметним наставницима (одржан час 

предметног наставника у 4.разреду) 

њиховим начином рада, критеријумима 

оцењивања, родитељски састанак у циљу 

упознавања родитеља са новим начином 

рада, предметном наставом, 

критеријумима оцењивања, мерама 

подизања нивоа безбедности и заштите 

ученика у школи 

школска 

2021/2022. 

година 

учитељи, ОС, 

педагог, 

предметни 

наставници, 

родитељи/стара

тељи, ученици 

четвртог и 

петог разреда 

Рад на 

прилагођавању 

новоуписаних 

ученика 

упознавање ученика и 

родитеља/старатеља са ОС, вршњацима, 

упућивање на правила понашања, обавезе 

и права ученика, родитеља и наставника, 

критеријуме оцењивања и мере за 

безбедност и заштиту ученика, 

евиднтирање личних , породичних или 

других проблема, праћење, подршка и рад 

на превазилажењу потешкоћа 

школска 

2021/2022. 

година 

Учитељи, ОС, 

педагог, 

предметни 

наставници, 

родитељи/стара

тељи 

 

 

12.1.2. ПЛАН  ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

Активности 

 

Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Информисање и 

креирање плана 

превенције трговине 

децом и младима на 

нивоу школе 

Планирање у складу са 

програмом заштите ученика од 

злостављања, занемаривања и 

насиља 

Тим за заштиту 

ученика 

септембар, 

октобар 

Планирање и 

реализација акције на 

нивоу града у 

сарадњи са Црвеним 

крстом, а поводом 

обележавања 

Европског дана борбе 

против трговине 

људима на нивоу 

школе 

Презентације, 

радионице,пројекција 

филма,симулације,све у сарадњи 

и у оквиру акције Црвеног крста 

Краљево 

Радионице са ученицима седмог 

и осмог разреда 

Представници 

школе, Црвени крст 

Тим за заштиту 

ученика 

октобар 

Предавање на тему  

''Трговина људима и 

децом'' 

Предавање представника МУП-а 

на тему 

Представници 

МУП-а 

март-април 

2021. 
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13.  ПРОГРАМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђена је додатна 

подршка ученицима услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога. Школа је у обавези да обезбеди услове за отклањање физичких и 

комуникацијских препрека и да донесе индивидуални образовни план за сваког ученика 

коме је потребна таква помоћ. Циљ индивидуалног образовног плана је постизање 

оптималног укључивања ученика у редован образовно – васпитни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу.  

Индивидуално образовним планом ће се утврдити прилагођен и обогаћен начин 

образовања и васпитања и то дефинисањем: 

- дневног распореда активности као и распореда рада лица које му пружа помоћ, 

- циљева образовно – васпитног рада, 

- посебно прилагођених стандарда за појединце из једног или више предмета, 

- садржаја по предметима који су прилагођени ученику, 

- начина рада учитеља и наставника. 

-  

Тим за инклузивно образовање чине чланови у следећем саставу: Татјана Трбовић, Драган 

Јовановић, Дејан Крунић, Марија Грбовић, Зорана Андрић 

 

Током септембра и октобра 2021. извршиће се идентификација ученика након чега ће 

педагошки колегијум донети ИОП на предлог тима за инклузивно образовање. 

 

ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Садржај рада Носиоци  Време Начин рада Начин 

праћења 

Упознавање чланова 

тима сапланом рада за 

школску 2021/2022. 

Координатор 

тима 

IX Анализа плана Записник 

Идентифакција 

ученика којима је 

потребна  додатна 

подршка 

Одељенске 

старешине 

Наставници 

Тим 

IX Користити 

постојећу базу 

Решење 

комисије 

Документација 

Идентификација 

даровитих ученика 

Одељенске 

старешине 

Наставници 

Тим 

IX Користити 

постојећу базу 

Документација 

Опште информисање и 

активностима ИО: 

Школског 

одбора,Савета 

родитеља,Ђачког 

парламента, родитеља 

Директор 

ОС, Тим 

 

IX 

Информисање на 

састанцима 

Сајт школе 

Записници 

Консултације и 

сарадња са 

родитељима 

Чланови тима Током године Разговори Сагласност 

родитеља на 

планове 
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Опсервација и праћење 

постигнућа ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

Наставници 

ОС 

педагог 

Током године Праћење наставе 

посетом 

часовима 

Извештаји 

евиденција 

Израда педагошког 

профила 

Чланови тима IX Обједињавање 

прикупљених 

података за све 

предмете и 

области 

Идентификовање 

приоритетних 

области за 

подршку 

Израђени 

профили 

Спровођење мера 

индивидуализације 

наставе 

Наставници  

Педагог 

Током године Прилагођавање 

метода , 

садржаја, темпа 

рада појединим 

категоријама 

ученика 

Евиденција 

наставника 

Израда ИОП-а Чланови тима IX 

II 

 Одређивање 

приоритета 

подршке 

Документација 

Реализација и праћење 

ИОП-а 

Предметни 

наставници  

Тим 

II 

VI 

Процена нивоа 

остварености 

планираних 

активности  

Педагошка 

документација 

Анализа, ревизија и 

модификовање ИОП-а 

уколико је потребно 

 

Чланови Тима 

Родитељи 

II 

VI 

Евалуација и 

корекција 

постојећих 

планова 

активности 

Ревидирани 

ИОП-и 

Сарадња са ИРК Чланови Тима 

 

Према 

потреби 

Консултације Решења 

Вредновање 

постигнућа ученика са 

ИОП-ом 

ОС VI Процена о 

постигнућима и 

напредовању 

ученика 

Израда 

извештаја 

Самовредновање 

реализације плана ИО 

Чланови тима VI Процена степена 

ангажованости у 

обављању 

активности и 

поштовање 

рокова  

Извештај 

Извештавање НВ, ШО 

и ПК о реализацији 

ИОП-а 

Координатор VI Читање 

извештаја и 

достављање у 

електронској 

форми  

Извештај 
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Израда плана рада 

Тима за наредну 

школску годину 

Чланови тима VIII Усаглашавање 

начина рада и 

носиоца 

активности са 

активностима 

РПШ 

Израђен план 

активности  

 

 

 

13.  МЕЂУШКОЛСКИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЈЕКАТ 

''ЧИТАЛИЋИ 2021/22.'' 

 

``Читалићи`` су међушколски образовно-васпитни пројекат који се одржава у току целе 

школске године кроз низ активности и такмичења на различитим нивоима. Наша школа се 

овом пројекту придружила школске 2016/2017. године. Пријекат је међународног 

карактера. 

Циљеви: 

- Стицање, развијање, неговање и промовисање медијске писмености кроз 

јачањекомпетенција у областима Читање и разумевање прочитаног и Писмено 

изражавање 

- Оспособљавање ученика да користи информације у свим облицима и насвим 

медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења 

- Развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу 

овладаваља вештином целоживотног учења 

- Развијање позитивних људских вредности 

- Развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадност Републици Србији, поштовањ и неговање српског језика, традиције, 

културе и писма 

- Развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и 

наставницима, неговање сарадништва 

- Обнављање заборављеног манира добротворства и рад на видљивости 

неговањем позитивног односа према свим учесницима пројекта 

 

Исходи: 

- Ученик уме да тражи, процени, преради и користи информације доступне путем 

различитих медија 

- Ученик уме да изрази ставове на демократски начин 

- Ученик обогаћује сопствени унутрашњи живот и способан је да процени своје и 

туђе поступке 

- Ученик развија осећање припадности својој породици, нацији и култури уз 

поштовање традиције, идентитета и културе и других заједница 

- Ученик је способан да ефикасно и конструктивно ради као део тима, групе, 

организације 
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''ЧИТАЛИЋИ 2021.'' 

Активност Време реализације  Носиоци активности 

Прилагођавање општег 

плана пројекта, 

представљање пројекта у 

школи, пријављивање 

сарадника, припремање 

материјала за ученике, 

пријављивање школског 

тима 

Септембар Верица Павловић 

Школски тим 

Представљање пројекта 

ученицима реализацијом 

радионица у време Дечије 

недеље 

Октобар Школски тим 

Обавезне активности – 

рад на пројектник 

активностима, радионице 

( сваки члан тима је 

дужан да одржи једну 

пројектну активност и да 

присуствује на бар две) 

Током године Школски тим 

Школско такмичење 

Читалићи кликераши 

Децембар/јануар/фебруар Школски тим 

Општинско такмичење 

Читалићи кликераши 

 март 2022. Школски тим, Весна Ристовић 

Школска/општинска 

завршница/смотра – 

представљање продукта 

рада 

април Школски тим, ђачки 

парламент, директор, 

библиотека 

Републичко 

такмичење/смотра 

 мај 2022. Школски тим 

Извештавање јун Координатор тима 
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14.  МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ  ''ЕКО ШКОЛА'' 

Активности ЕКО школе у школској 2021/22.години: 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ-

ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Израда плана 

рада за 

програм Еко 

школе 

Утврђивање 

активности за 

план Еко школе 

Чланови Еко одбора 

одређују активности 

које ће се спровести 

током трајања 

програма,писања 

плана, упознавање 

чланова НВ са 

планом  

Упознавање ученика 

на ЧОС-у о 

програму Еко школе 

Еко одбор 

Еколошка 

секција 

СЕПТЕМБАР 

Светска 

акција 

''Очистимо 

свет'' 

Одредити Дан 

за 

чишћењешколс

ког дворишта и 

ближе околине 

Обезбедити 

средства ,рукавице,к

есе, џакова и остали 

материјал за 

спровођење акције 

Спровести акцију 

чишћења околине 

школе 

Сви ученици 

и наставници 

ОКТОБАР 

Формирање 

Еко патроле  

Формирање 

групе ученика 

који ће чинити 

Еко патроле 

Свака група ученика 

ће пратити стање за 

одређену област 

Еко одбор 

Еко патроле 

СЕПТЕМБАР 

Укључивање 

у пројекат 

''Екомотиваци

је'' 

Избор 

пројектних 

активности 

којима ће се 

школа 

представити 

Презентовање 

пројекта 

наставницима и 

ученицима 

Подела задужења за 

одговарајуће 

активности  

Еко одбор 

Еко патроле 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 
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Обележавање 

Дана 

климатских 

промена  ( 4. 

новембар ) 

Упознавање са 

климатским 

променама  

Упознавање са 

последицама 

климатским 

променама 

Прављење 

презентације о 

климатским 

променама  

Приказивање 

презентације 

ученицима 

Заинтересова

ни 

наставници и 

ученици 

НОВЕМБАР 

Акција 

сакупљања 

старе хартије, 

чепова и 

пластичних 

флаша 

Развијање 

свести о 

могућности 

поновног 

коришћења већ 

употребљеног 

папира 

Прикупљање и 

одлагање хартије, 

чепова и пластичних 

флаша за рециклажу 

Запослени и  

ученици 

МАРТ 

„ Дрво 

генерације“  

Развијање 

свести о 

значају биљака 

за 

пречишћавање 

ваздуха 

Садимо наше дрво 

генерације 

Запослени и 

ученици  

АПРИЛ 

Подношење 

полугодишње

г извештаја  

Презентовати 

активности 

програма на 

сајту школе, 

друштвеним 

мрежама, 

локалној 

телевизији 

Подношење 

извештаја и 

објављивање 

активности 

Еко одбор 

Еко патрола 

Наставници 

Учитељи 

ФЕБРУАР 

Светски Дан 

енергетске 

ефикасности 

(5. март) 

Подизање 

свести о 

значају 

обновљивих 

извора енергије 

Презентовање 

ученицима садржаје 

о енергији 

Наставници 

Учитељи 

 

МАРТ 

Уређивање 

школског 

простора  

Подизање 

свести о 

очувању 

природног 

простора који 

нас окружује 

Уређујемо школског 

довришта и 

уношење цвећа по 

учионицама 

Наставник 

биологије и 

ученици 

МАЈ 
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Посета 

Фестивалу 

науке у 

оквиру 

обележавања 

Дана школе 

Презентовање 

рада Еко 

одбора 

Израда штанда Сви 

запослени и 

ученици 

МАРТ 

„Велики лов 

на биљке“ 

Упознавање 

ученика са 

различитим 

биљним 

врстама и 

њиховим 

стаништима 

Фотографисање 

Прављење 

хербаријума 

Израда паноа 

Наставници  

Учитељи 

Ученици 

АПРИЛ 

Светски Дан 

заштите 

животне 

средине (5. 

јун) 

Обележавање 

дана заштите 

животне 

средине  

Припрема 

презентација и 

паноа везаних за 

дату тему 

Наставници  

Ученици 

ЈУН 

Годишњи 

извештај 

Презентовати 

активност на 

сајту школе, 

друштвеним 

мрежама и 

локалној 

телевизији 

Подношење 

извешзаја и 

објављивање 

активности  

Еко одбор 

Еко патрола 

Наставници 

Ученици 

ЈУН 

 

Координатор ЕКО школе: Снежана Маџаревић, професор разредне наставе. 

 

16.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним 

уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним  законима, а 

школа је у обавези да обезбеди њихово остваривање и предузме активности на 

спровођењу мера заштите.  

Посебним  протоколом  за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама и овим Програмом заштите ученика од 

насиља у ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац обезбеђује се заштита од најбољег интереса 

за ученике у свим ситуацијама било да се ради о сумњи на насиље или о потврђеном ма 

ком облику насиља.  

Интерес ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који учествују у 

животу и раду установе. У процесу заштите  ученика неопходно је обезбедити 

поверљивост података и заштиту права на приватност. 
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Циљеви програма 

- Неговање климе толеранције и уважавања 

- Укључивање свих актера школског живота у препознавању насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Дефинисање поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 

- Успостављање система ефикасне заштите ученика 

 

Задаци програма 

- Информисање свих ученика школе  о Тиму за заштиту ученика , задацима Тима  

процедури и поступцима за заштиту од насиља 

- Едукација о проблемима насиља 

- Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени 

центар, Невладине организације) и родитељима ученика  

 

ДЕФИНИСАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Злоупотреба или злостављање детета обухватају све облике физичког и емоционалног 

злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање  или немаран поступак као и  

комерцијалну или другу експлоатацију што доводи до стварног или потенцијалног  

нарушавања здравља ученика, његовог преживљавања, развоја или достајанства у оквиру 

односа који укључује одговорност, поверење или моћ. 

Физичко насиљеје оно које доводи  до стварног или  потенцијалног физичког 

повређивања.Физичко злостављање може се огледати кроз: 

-повреде нанете ученику 

- излагање ученика опасним поступцима и радњама које представљају ризик по здравље, 

безбедност и добробит ученика, 

- нехумано кажљавање ученика. 

Емоционлано насиљеодноси се на оно понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког или емоционалног здравља и достојанства ученика.  

Овај вид насиља обухвата  поступке којима се врши: 

-омаловажавање, етикетирање, игнорисње, вређање, уцењивање, оговарање, подсмевање, 

називање погрдним именима,  неприхватање, манипулисање идруги слични  облици  

непријатељског понашања према ученику. 

Сексуално насиље и злоупотреба подразумева укључивање ученика  у сексуалну 

активност  коју они не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасли и која 

злоупотреба има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе. 

Сексуалну злоупотребу  представља и  сексулани контакт између  између малолетника 

уколико постоји знатна разлика у узрасту.Пристанак детета млађег од 14 година је правно 

неважећи. 

Овом врстом насиља сматра се: 

- сексуално узнемиривање (ласцивно коментарисање, додиривање, фотографисање, 

телефонски позиви) 

- навођење на учешће у сексуалним активностима 

- коришћење ученика за проституцију, порнографију и друге обилке сексуалне 

експлоатације. 

Занемаривање и немарно поступањепредставља занемеривање основних потреба 

ученика од стране установе или појединца  што директно или индиректно утиче на 

њихово здравље, физички, морални, духовни и друштвени развој. Занемаривање може 

бити: 

- физичко (необезбеђивање одеће, обуће,  живот у нехигијенксим условима и 
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условима изузетне прљавштине и сл.) 

- здравствено ( необезбеђивање медицинске неге, имунизације, потребних помагала и 

сл.) 

- емоционално (непоштовање личности ученика, вика на ученика, одбацивање 

ученика од стране других, неоправдано окривљавање ученика, одсуство пажње 

према ученику и сл.)  

 

Експлоатација ученикасе односи на њихов рад у корист других особа или установе. 

 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Циљ доношења Програма је унапређивање квалитета  живота и рада ученика и заштита 

ученика  кроз спровођење: 

- мера превенције 

- мера интервенције 

Мере заштите ученика предузимају се у случају сумње или потврђеног насиља међу 

ученицима, насиља од стране запослених  или насиља од стране одрасле особе која није 

запослена у установи. 

У склопу мера превенције и  спречавања насиља важно је да ОШ „Бранко Радичевић „ 

Витковац  креира климу у којој се: 

-учи, развија и негује кутлура понашања, 

-не толерише насиље, 

-не ћути у вези са насиљем, 

-развија одговорност свих  

-сви који имају сазнање о  насиљу обавезују се  на поступање 
 

ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

П
р

о
гр

а
м

 п
р

ев
ен

ц
и
је

 

 

Превентивне активности 

место 

реализације 

време 

реализације 

 

 

реализатори 

Општа правила понашања 

 

Час Одељенског 

старешине 

III недеља 

септембра 

2021.год. 

Чланови тима 

Формирање Вршњачког тима Час Одељенског 

старешине 

IV недеља 

септембра 

2021.год. 

Одељенске 

старешине, 

педагог, ученици 

„Дечија недеља“ 

 

 

Учионица, 

школско 

двориште 

I недеља 

октобра 2021. 

Учитељи, 

наставници 

Недеља школског спорта 

- млађи разреди – прикладни 

полигони, 

- старији разреди – турнири у 

одбојци 

 

 Спортски терени II и IIIнедеља 

новембра  

2021. 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

одељенске 

старешине 

Превентивне 

радионице/презентација за 

ученике од првог до осмог 

разреда на тему „Бонтон“ 

Час Одељенског 

старешине 

IIнедеља 

новембра 2021. 

Вршњачки тим 

Превентивне 

радионице/презентација за 

Час Одељенског 

старешине 

II недеља 

децембра 2021. 

Ученички 

Парламент 
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ученике од првог до осмог 

разреда „Вршњачко насиље-

облици“ 

Кутија 

поверења/Обележавање 

Светског дана толеранције 

Час Одељенског 

старешине 

IVнедеља 

јануара 2022. 

Одељенске 

старешине, 

Ученички 

Парламент, 

Вршњачки тим 

Презентација, 

(радионица),трибина на тему 

„Физичко насиље“ 

Час Одељенског 

старешине, 

колективни 

родитељски/Савет 

родитеља 

I недеља 

фебруара 2022. 

Ученички 

Парламент 

Презентација, 

(радионица),трибина  

Колективни 

родитељски/Савет 

родитеља/Месна 

заједница 

III недеља марта 

2022. 

Ученички 

парламент, Клуб 

родитеља  

Недеља школског спорта 

- млађи разреди – прикладни 

полигони са реквизитима 

Спортски терени IV недеља марта 

 2022. 

 

 

Наст.физичког 

васпитања, 

одељенске 

старешине 

Недеља школског спорта 

- старији разреди – турнири у 

кошарци и рукомету 

 Спортски терени Iнедеља 

априлa 2022. 

Наст.физичког 

васпитања, 

одељенске 

старешине 

Израда зидних новина и 

сакупљање литерарних 

радова, изложба на тему 

Ненасиље 

 III-IV недеља 

априла 2022. 

Библиотекар 

школе 

Наградни конкурси (ликовни, 

литерарни, музички) 

Ликовна, 

литерарна, 

библиотечка 

секција 

од септембра 

2021. до маја 

2022. 

Наставници, 

учитељи, 

библиотекар 

П
р

о
гр

а
м

 и
н
т

ер
ве

н
ц
и
је

 

 

Интервентне активности 

 

реализатори 

Сумња или сазнање о насиљу – откривање 

 

наставник, ученик 

Прекидање, заустављање насиља и обавештавање 

неког од чланова Тима за заштиту деце 

наставник, ученик 

Смиривање ситуације 

 

наставник или члан тима 

Консултације и прикупљање информација  Члан тима 

Покретање дисциплинског проступка против 

ученика  

директор школе 

Покретање дисциплинског поступка против 

запосленог у школи  

директор школе 

Информисање надлежних служби 

 

члан тима 

Пружање подршке детету у сарадњи са другим 

институцијама ако је потребна 

педагог, одељенски старешина, члан 

тима 

Праћење ефеката предузетих мера у заштити 

ученика 

педагог, одељенски старешина, члан 

тима 

Вођење евиденције појаве насиља 

 

педагог, члан тима 
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17.  ПЛАН РАДА  КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

 

План рада клуба родитеља и наставника 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ МЕСТО 

Формирање 

клуба родитеља 

и наставника 

Усвајање  плана 

рада клуба 

родитеља и 

наставниика 

- пријављивање и 

укључивање 

заинтересованих 

родитеља у клуб  

- пријављивање и 

укључивање 

заинтересованих 

наставника у клуб 

- организовање састанка 

клуба родитеља и 

наставника 

- избор координатора 

клуба родитеља и 

наставника 

- Чланови клуба 

- Наставници 

- Ученици 

- Савет родитеља 

Септембар 

2021. 

Школа 

Организовање и 

одржавање 

Радионице за 

ученике, 

наставнике и 

родитеље-

еколошке 

радионице 

- Израда плана 

радионица и њихово 

имплементирање у 

оперативне планове рада 

наставника, планове 

рада одељењског 

старешине, и план 

Савета родитеља 

- Извођење радионица у 

складу са планом 

- Чланови клуба 

- Наставници 

- Ученици 

- Савет родитеља 

Кинтинуиран

о,у складу са 

Календаром 

Еколошких 

датума 

Школа 

Организовање  

посета 

Екоклуба,рекам

а околине 

Израда пројектног 

плана,имплементирање 

у оперативне планове 

рада,план Савета 

родитеља 

Извођење посета у скаду 

са планом 

Чланови клуба 

- Наставници 

- Ученици 

- Савет родитеља 

Удружења грађана 

еколога  

Кинтинуиран

о,у складу са 

Календаром 

Еколошких 

датума 

Школа 

Организовање и 

одржавање 

сајмова, базара 

и продајних 

изложби 

- организовање и 

спровођење сајмова, 

базара и продајних 

изложби ученичких 

радова и рукотворина 

- Чланови клуба 

- Чланови тима за 

предузетништво 

- Ученици 

- чланови 

У.парлам. 

Октобар 

Децембар 

Април  

Школа, 

 

Организовање и 

одржавање 

спортских 

такмичења  

- организовање и 

спровођење спортских 

такмичења 

- Чланови клуба 

- Родитељи 

- Наставници 

-Ученици 

Током 

2021/2022. 

Школа 
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Организовање 

радионица и 

предавања  и 

обележавање 

важнијих 

датума везаних 

за заштиту од 

свих облика 

насиља и 

дискриминације 

 

- едукација ученика, 

родитеља и наставника 

на тему безбедности и 

заштите од свих облика 

насиља и 

дискриминације 

- Чланови клуба 

- Родитељи 

- Наставници 

- Ученици  

октобар 

Новембар 

Децeмбар 

Јануар 

март 

Школа 

Организовање и 

одржавање 

тематских дана 

и Дана 

отворених врата 

за родтеље и 

укључивање 

родитеља у 

организацију и 

припрему истих 

- иницирање, 

организовање и учешће 

родитеља у оквиру 

тематских дана и Дана 

отворених врата за 

родитеље 

- Чланови клуба 

- Родитељи 

- Наставници 

- Ученици  

Током 

школске 

године 

Школа 

Организовање и 

одржавање 

свечаности 

поводом 

завршетка 

основног 

образовања за 

ученике 8. 

разреда 

- планирање, 

организовање и 

спровођење свечаности 

поводом завршетка 

основног образовања за 

ученике 8. разреда 

- Чланови клуба 

- Родитељи 

- Наставници 

- Ученици  

Крај другог 

полугодишта 

Школа 
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18.   ПЛАН  АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА ''ОБОГАЋЕНИ  

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД  ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ  

Основна школа ''Бранко Радичевић'' је ушла у пројекат ''Обогаћен једносменски рад за 

пружање додатне образовно васпитне подршке развоју ученика'', од школске 2020/2021. 

године. 

У школској 2021/22.години, одлуком Министарства просвете, наша школа спроводи овај 

пројекат са 80% радног ангажовања, подељених на четири извршиоца у матичној школи и 

издвојеном одељењу Милаковац. 

План активности за школску 2021/22.годину 

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Ликовна култура 

Назив активности Радионице декупажа 
Циљеви и очекивани 

исходи активности 

-Ученици ће бити у стању да исецањем комада папира и 

њиховим лепљењем декоришу било који предмет. 

-Ученик ће бити у стању да прецизно исече мање комаде папира 

-правилно боји предмете од различитог материјала 

-украси, улепша и обнови старе предмете који више нису у 

употреби 

-рециклира материјале 

 

Опис активности У оквиру радионице које су предвиђене у овом пројекту, 

ученици ће сецкањем, лепљењем и бојењем да науче да правилно 

користе технику декупаж и продукте свога рада ће да изложе у 

својој школи. 

Рад са ученицима је предвиђен једном до два пута седмично у 

трајању једног школског часа. 

 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици од првог до четвртог разреда 

Носиоци активности Учитељ 

Место реализације Учионица, школско двориште 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

(наставник, стручни 

сарадник) 

1 

Исхрана ученика самостално 

Процена обухвата 

ученика 

8 ученика 

Додатни ресурси -боје, салвете, 

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Здравствено васпитне активности 
Назив активности Корективна гимнастика и здрави стилови живота 

Циљеви и очекивани исходи 

активности 

Корективно педагошки рад са ученицима и примена 

здравих стилова  живота у сврху уочувања здравља 

ученика услед претеране примене технолошких 

иновација, спречавања настанка болести зависноти  

у периоду адолесценције. 

Смањен број деформитата кичменог стуба и 

локомоторног апарата, смањен ризик од настанка 

гојазности, спречавање болести зависности, 

пружање првепомоћи код повреда.  

Опис активности Корективна гимнастика-вежбе за јачање 

мускулатуре и спречавања настанка деформитета 

локомоторног апарата као и кичменог стуба.  

Спречавање гојазности-мерењем бодимас  индекса 

ученика, примена физичке активности у сврхе 

повећања кардио-васкуларно-респиратног 

оптерећења у сврхе губитка телесне масе. 

Радионице-спречавања настанка болести 

зависности- предавања и презентације о штетности 

узимања цигарета, алокохола и наркотика по 

централни нервни систем. 

Атлетика у циљу стицања моторичких вештина кроз 

разне атлетске полигоне. 

Радионице- јеловник. Обележавање значајних 

датума. 

Пружање прве помоћи-приказ пружања кардио-

васкуларно-церебралне реанимације. 

Пешачење. 

Циљна група којој је намењено Ученици од 5-8.разреда 

Носиоци активности Професор физичкекултуре 

Место реализације Учионица, холшколе, спортскитерени. 

Потребноангажовањеизвршилаца 

(наставник, стручнисарадник) 

1 

Потребно ангажовање 

извршилаца (спремачица, 

сервирка, куварица, 

ложач/домар) 

- 

Исхрана ученика Самостално 

Процена обухвата ученика 30-40 

Додатни ресурси - 

Додатне напомене Унутар места постоји атлетска секција 

АК,,Краљево“ чије ресурсе можемо користити у 

остваривању циљева и задатака пројекта. 
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Осликавање и уређивање зидова у школском ходнику 

 

Назив активности Осликавање и уређивање зидова у школи 

  

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Циљ ових активности је да ученик утврди и прошири знање 

стечено на редовним часовима,  

-осмишљава композицију 

-подстиче кративност 

 -користи и комбинује одговарајући прибор и технику; 

 коришћењем елемената који чине ликовно дело; 

- изрази своју идеју, осећање или расположење користећи 

сликарске материјале и прибор. 

Ученик ће бити у стању да схвати и разуме проблем, анализира 

дате информације, направи план решавања, реализује га, 

вреднује, изрази и аргументује своје ставове. 

Опис активности Едукативни и практични рад свих ученика који учествују у 

пројекту. Давање практичних задатака чијим решавањем се 

ученици подстичу на мисаоно ангажовање у ликовном 

изражавању. Посматрање и праћење напредовања ученика у 

току процеса рада, као и давање савета. Динамика рада- 2 до 3 

пута надељно,након редовне наставе, у договору са ученицима о 

временском трајању( ученици користе школски превоз) и да се 

не би угрожавале њихове обавезне школске активности. 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици од 5.до 8.разреда матичне школе. 

Носиоци активности Наставник ликовне културе и ученици 

Место реализације Осликавање зидова у школском ходнику 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

(наставник, стручни 

сарадник) 

Наставник ликовне културе 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, 

сервирка, куварица, 

ложач/домар) 

По потреби ангажовати домара школе 

Исхрана ученика  

Процена обухвата 

ученика 

У пројекту би био ангажован што већи број ученика  

Додатни ресурси  

Додатне напомене  
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Настава и учење,обезбеђивање подстицајног 

окружења,естетска компетенција,развијање истраживачког 

духа,сарадње и иницијативе код ученика,развој 

предузетништва и предузетничких компетенција 

Назив активности У одређеном простору школског дворишта (пластеник),ученици 

би садили и неговали одређене врсте биљака:украсно,зачинско и 

лековито.Тај простор би уједно био и „лабораторија“,у којој би 

ученици могли да изводе огледе са биљкама које гаје.Поред 

пластеника,направили би и место за компостирање.Сви 

заинтересовани ће моћи да купе биљке из креативне баште.Сва 

средства ће бити уложена у унапређење исте. 

Циљеви и очекивани 

исходи активности 

Циљ овог пројекта је да ученици схвате значај зелене економије 

и циклус еколошке производње.Ученици треба да се упознају са 

врстама биљака, начином садње,начином одржавања и 

практичном применом.Да науче све о важности процеса 

компостирања.Да схвате важност органске производње у 

заштити животне средине.Да науче шта је предузетништво и 

како га применити у пракси. 

Опис активности Едукативне радионице,практичне радионице,теоријска обука 

свих ученика који учествују у пројекту,шта и како треба радити у 

пластенику и како компостирати отпад.Организација викенд-

радионица,где ће сви ученици,који желе да науче нешто о 

биљкама,моћи да дођу у посету.Динамика рада- 2до 3 пута 

надељно,након редовне наставе, у договору са ученицима о 

временском трајању( ученици користе школски превоз) и да се 

не би угрожавале њихове обавезне школске активности. 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици од 1.до 8.разреда матичне школе,сви ученици из 

издвојених одељења,предшколци,ученици из свих градских 

школа из Краљева и околних сеоских школа. 

Носиоци активности Наставник биологије и ученици као предавачи и едукатори 

Место реализације Одређени простор у школском дворишту,кабинет за биологију 

Потребно ангажовае 

извршилаца 

(наставник, стручни 

сарадник) 

Наставник биологије – 30% 

Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, 

сервирка, куварица, 

ложач/домар) 

По потреби ангажовати спремачице и домара школе 

Исхрана ученика Кетеринг или пекара 

Процена обухвата 

ученика 

У пројекту би био ангажован што већи број ученика 80 - 100% у 

оба циклуса 

Додатни ресурси Уз подршку Министарства просвете и тех.развоја, и 

Министарства за заштиту животне средине, набавити пластеник 

величине од 30-50 квадратних метара и систем за наводњавање, 

кап по кап. Неопходна је помоћ произвођача биљака због набавке 
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садница. У реализацији пројекта могу учествовати и мештани 

села и родитељи ученика. 

Додатне напомене Изградња огледног добра у школи може бити добар подстицај за 

покретање развоја целог села. 
 



 

 

 

XII  Развојни план школе 
 

Стручни актив за  развојно планирање: 

Зорана Андрић, директор 

Татјана Трбовић, педагог 

Вања Плазинић, секретар 

Милорад Пантовић, професор технике и технологије и информатике 

Марија Павловић, професор разредне наставе 

Јасминка Миливојевић, професор разредне наставе 

Александра Стевановић, представник Ученичког парламента 

Бојан Пантелић, представник Савета родитеља школе 

 

За период од  јуна 2020. до  јуна 2024. године 

 

МИСИЈА 
 

 
ВИЗИЈА 

 

 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

223 

 

Анализирајући степен остварености досадашњег Школског развојног плана, Актив 

за школско развојно планирање је утврдио да су наше потребе у предходном плану и даље 

остали приоритети: 

1. подизање квалитета наставе 

2. пружање подршке ученицима 

3. професионални развој наставника 

4. јачање сарадње са родитељима и локалном заједницом 

 

ШРП (2020/2024.г) 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

 

Циљ: Ускладити Годишњи план рада са Школским програмом  

 

Задаци: 

1.У Годишњи план рада школе уградити Развојни план школе који је потребно сваке године 

иновирати 

2. У Годишњи план рада школе уградити образовне стандарде и проверу остварености 

истих 

3.У Школски програм уградити све елементе који су прописани законским и подзаконским 

актима  

4. Ускладити програме наставних предмета временски и садржајно у оквиру сваког разреда 

5.Доследна примена Правилника о сталном стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника 

 

 

Активност

и 

1.1.На основу извештаја о самовредновању нове области сваке године се иновира  

Развојни план школе који је саставни део ГПР 

1.2. ГПР сачињава се на основу ШП и ПРШ 

1.3.ШП сачињава се на основу наставног плана и програма и доноси се на 4 

године 

1.4.У  ГПР уградити посебне програме васпитног рада 

 

2.1.На основу резултата завршног испита, критеријумских и иницијалних тестова 

квалитативно и квантитативно анализирати проверу остварености прописаних 

образовних стандарда за сваки разред 

2.2.Поређење остварености прописаних стандардапратити на основу поређења 

резултата са завршног испита 

3.1.Континуирано праћење и усклађивање новина и промена у прописаним 

законским и подзаконским актима 

 

4.1.Континуирано унапређивање оперативног планирања 

4.2.Повезивање једног стандарда са различитим садржајима у различитим 

предметима  и садржаја са већим бројем различитих стандарда 

 

5.1.Континуирано планирање личног усавршавања свих запослених на основу 

евалуације свог рада 

5.2.Примена новостечених знања у свакодневном раду у циљу унапређења 

наставе 
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Носиоци 

активност

и 

Сви наставници, стручни сарадници, секретар и директор 

Начин 
Евалуација,самовредновање,анализе,закључци стручних органа, праћење 

остваривања свих планираних активности у ГПР и ШП 

Време  

евалуације 
Квалификациони периоди и полугодишта 

Критерију

ми 

Потпуна усклађеност ГПР,ШП и РПШ 

Већа вертикална и хоризонтална  повезаност наставних садржаја 

Већа оствареност образовних стандарда за сваки разред и боља припремљеност 

за завршни испит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Циљ:Унапредити и повећати ефикасност наставе и учења 

 

Задаци: 

1.Примена одговарајућих дидактичко- методичких решења у остваривању образовно-

васпитних циљева 

2.Подучавање ученика различитим стратегијама учења које су прилагођене према 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

3.Прилагођавање рада на часу потрбама ученика 

4.Ефикасно  управљање процесом учења на часу 

5.Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

6. Увести петоминутно испитивање на часовима обраде  

7. Упознавање ученика са успешним техникама учења 

 

Активност

и 

1.1.  Прилагођавање захтеве могућностима ученика 

1.2.  Примена наставних метода које су ефикасне у односу на циљ часа 

2.1.  Подучавање  ученика  како да ново градиво повезују са претходно 

наученим 

2.2.  Подучавњеа ученика  како да  повезују садржаје са свакодневним животом 

2.3.  Подучавање ученика  како да  процењују свој напредак 

3.1. Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у 

образовању, прилагођавање садржаја, начина рада и провере постигнућа 

3.2.  Вредновање постигнућа ових ученика и извештавање на Педагошком 

колегијуму, Наставничком већу и  школском Тиму за инклузивно образовање 

4.1. Усмеравање интеракције међу ученицима тако да је она у функцији учења 

5.1Увођење иновативних метода наставе -интерактивна настава( учи се са 

другима и од других), програмирано учење, тимска настава,егземпларна 

настава, рад у паровима,учење откривањем,интегративна настава 

5.2  Усмеравање ученике на учење помоћу компјутера,мапа ума и подстицање 

ученике  на истраживачке пројекте. 

5.3  Оцењивањеученика на основу излагања и представљања (изложбе 

радова,резултата истраживања,модела,цртежа,постера,дизајнерских 

решења),учешћа у дебати и дискусији,писање есеја,домаћих задатака и учешћем 

у различитим облицима групног рада,рада на пројектима, портфолио 

оцењивање –збирке одабраних ученичких радова 

Носиоци  

активност

и 

Наставници,ученици, педагог, директор,просветни саветници 

Начин 

Планирање,реализација, евалуација 

Посматрање, педагошка документација,квалитативна анализа иницијалног 

тестирања,критеријумских тестова, завршног испита,анкете 

Време 

евалуације 
Класификациони периоди и полугодишта 
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Критерију

ми 

Сваки ученик напредује према својим интелектуалним могућностима 

Ученици уче на часу-схватају суштину наставног садржаја и повезују са 

свакодневним животом 

Повећана мотивација ученика за учење на часу 

Повећана функционална писменост ученика 

Ефикаснија примена знања 

Бољи резултати на завршном испиту 

 

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 

Циљ:Унапредити образовно-васпитни рад  на основу анализе ученика на завршном испиту 

 

Задаци:  

1.Припрема ученика за већу остварености образовних стандарда  свих нивоа на завршном 

испиту 

2. Континуирано праћење и усклађивање успеха ученика са резултатима на завршном 

испиту 

3. Планирати пројекцију документарних филмова из свих области 

 

 

Активности 

1.1.Провера остварености образовних стандардана на сва три нивоа  

тестирањем, иницијалним тестирањем, критеријумским тестовима и пробним 

завршним тестирањем 

1.2. Пружање подршке ученицима којима је потребна додатна подршка у 

образовању  да би остварили  постигнућа у складу са прилагођеним образовним 

стандардима 

 

2.1.Унапређивање поступака  којима се константно прати успешност ученика- 

иницијално тестирање,формативно оцењивање, критеријумски тестови, 

вредновање и процењивање различитих видова ученичких активности, као и 

постигнућа на такмичењима 

2.2. Пвећање ефеката  допунске наставе у циљу остваривања  напретка у току 

једне школске године у односу на постављене циљеве, само ако су циљеви 

прилагођени индивидуалним потребама ученика 

2.3. Израда мера индивидуализације и ИОП-а за ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

Носиоци 

активности 

Наставници, ученици, родитељи, педагошка служба, директор, дефектолози, 

лекари и просветни саветници 

Начин 

Планирање,реализација, евалуација 

Посматрање, педагошка документација,квалитативна анализа иницијалног 

тестирања и завршног испита 

Време 

евалуације 
Класификациони периоди и полугодишта 
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Критеријум

и 

Повећана успешност ученика на завршном испиту у односу на ниво општине, 

округа и републике 

Боља усвојеност наставног градива ученика који раде по ИОП-у 

Ефекти допунске наставе су видљиви 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Циљ: Планирати и реализовати разноврсне облике подршке ученицима на основу анализе 

успеха ученика и анализе и евиденције насиља у школи 

Задаци: 

1.Унапредити систем пружања подршке у учењу 

2.Подстицати лични,професионални и социјални развој ученика 

3.Развити ефикаснији систем подршке деци из осетљивих група 

4. Доследно спровођење мера превенције насиља и повећања сарадње међу 

ученицима,наставницима и родитељима 

 

Активности 

1.1.Пружање подршке у учењу свим ученици којима је потребна 

1.2.На основу анализе успеха  одељења  на нивоу школе предузимају се мере за 

боље постигнуће 

1.3. Континуирана сарадња породице и школе у пружању подршке 

1.4.Оснаживање ученика у прилагођавању школском животу 

1.5.Сарадња са релевантним институцијама у пружању подршке 

2.1. Задовољавање различитих потреба и интересовања ученика кроз 

ваннаставне активности 

2.2. Промоција ненасилне комуникације, толеранције кроз активности 

Вршњачког тима у циљу смањења насиља у школи 

2.3.Промовисање здравих стилова живота,заштита животне средине 

2.4. Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу 

3.1.Подршка ученицима из осетљивих група у циљу редовног похађања наставе 

3.2. Примена индивидуализованог приступа у раду са ученицима из осетљивих 

група 

Носиоци 

активности 

Предметни наставници, одељењске старешине, педагог, Вршњачки тим, Ђачки 

парламент, Црвени крст, Центар за социјални рад, Школски Тим за инклузивно 

образовање, Школски Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања,ученици, Савет родитеља, Школски одбор 

Начин 
Допунска настава,слободне активности,додатна настава, индивидуални рад 

педагога са ученицима којима је потребна подршка, учешће родитеља, 
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вршњачка едукација,изложбе,трибине на задату тему, зидне новине, израда 

паноа, учешће на ликовним и литерарним конкурсима 

Време 

евалуације 
Током класификационих периода и на крају полугодишта 

Критеријум

и 

Већа ефикасност у постизању успеха, могућност да свако користи своје 

потенцијале и  покаже у чему је најбољи 

Смањено вршњачко насиље и повећана свест за мирно решавање конфликата,  

већи степен уважавања различитости 

 

 

 

 

ЕТОС 

 

Циљ: Промоција и подизање угледа школе 

Задаци: 

              1.Подржавање и промовисање резултате ученика и наставника  

              2. Континуирано стварање у школи  безбедне и пријатне средину за све 

             3.Стално унапређивање  сарадње на свим нивоима 

   4. Јавна презентација најуспешнијих ученика 

  5. Адекватан простор за пријем родитеља „ Клуб родитеља“ 

             6. Израда информационог паноа за родитеље, и ученике 

             7. Израда мејлинг листе родитеља и запослених 

 

Активности 

Доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих 

Подстицање међусобног уважавања запослених и учтивог обраћања 

За новопридошле ученике и наставнике развијати систем пружања помоћи у 

прилагођавању на нову школску средину 

2.1. Истицање и промоција резултата које постижу ученици и наставници 

2.2.Унапређивање интерног система награђивања ученика и наставника за постигнуте 

резултате 

 

3.1.Унапређивање сарадње ученика, наставника и родитеља која доприноси  атмосфери 

толеранције и међусобног уважавања; идентификација и праћење  ученика који често 

долазе у сукоб са другима 

3.2. Спровођење превентивних мера –  тимско доношење правила понашања и санкција 

за непридржавање правила понашања 

3.3.Сарадња са родитељима ученика који испољавају насилно понашање и циљу 

стицања социјално прихватљивог  понашања, као и са родитељима ученика 

потенцијалних жртава вршњачког насиља у циљу оснаживања да се  пријави  насиље 

 

4.1. У школи треба обезбедити простор за индивидуални пријем родитеља, како би се 

омогућила приватност током индивидуалних разговора 
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4.2. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање 

осећања припадности школској средини 

4.3. Иницијативе ученика се разматрају и прихватају 

Носиоци 

активности 
Наставно и ваннаставно особље, ученици, представници локалне заједнице и родитељи 

Начин 
Слободне активности, промоције приредбе, трибине, радне акције, сајт школе, летопис, 

часопис 

Време 

евалуације 
Током полугодишта 

Критеријум

и 

Пораст заинтересованости родитеља и ученика за похађање наше школе, екстерни 

маркетинг ван локалних оквира и шира медијска презентација резултата школе на 

републичком нивоу. 

 

 

 

 

РЕСУРСИ 

 

Циљ: Рационално и функционално коришћење материјално-техничких и људских ресурса 

у функцији остварења циљева наставе и учења 

           Задаци: 

1. Перманентно усавршавање и унапређење професионалног деловања 

наставника,примена новостечених знања,евалуација свог рада  

2.Обезбеђивање и функционалност материјално- техничких ресурса 

4. Разгласна станица и паметно звоно 

6. Замена столарије 

 

Активности 

 

1.1 Израда плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора 

1.2.Израда плана напредовања и стицања звања наставника и 

стручнихсарадника 

1.3.Израда програма увођења приправника у посао 

1.4. Унапређивање сарадње наставника и стручних служби у складу са 

потребама наставе  и учења 

1.5.Унапређивање професионалног деловања наставног особља на основу 

самоевалуације 

2.1.Израда плана набавке наставних  средстава за реализацију квалитетне 

наставе 

2.2.Адекватно коришћење наставних средстава у функцији квалитетне наставе 

2.3. Уређење школског простора паноима са дечјим радовима, постерима и 

зидним новинама 

2.4.Унапређење здравствено –хигијенских услова  у школи 
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2.5.Израда плана коришћења школског простора и опреме 

Носиоци 

активности 
Директор,наставници, стручни сарадници, помоћно особље 

Начин Састанци, анализе, записници, мере, извештаји, презентације са семинара 

Време 

евалуације 
Током школске године 

Критеријум

и 

1. Модернизација и функционалност наставе 

2.Већи ефекти у учењу 

3.Унапређење наставе – применом стечених знања и вештина на основу сталног 

усавршавања запослених 

 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 

Циљ: Унапређење организације рада школе и руковођења 

Задаци:1. Планирање и програмирање у школи међусобно  ускладити у потпуности 

2.Ефикаснија организација рада свих стручних органа и ученичког парламента у функцији 

унапређења рада  школе  

3. Повећање ангажованости чланова Педагошког колегијума, стручних органа 

4. Развијање система за укључивање свих чланова стручних већа, актива и тимова. 

5. Презентација примера добре праксе 

6. Спортске активности 

 

Активности 

1.1.Иновирање развојног плана школе на основу резултата самовредновања за 

сваку школску годину 

1.2.Усклађивање Плана развоја школе, Годишњег плана рада школе и Школског 

програма 

2.1.Евалуација рада свих стручних органа, тимова 

2.2. Веће укључивању ученика у одлучивање о раду школе 

3.1.Самовредновање ће се вршити на основу дефинисаних стандарда квалитета , 

а према правилнику, т.ј. према прописима и потребама школе. 

3.2. Ажурније вођење евиденције о личном самовредновању. Потребна је боља 

мотивација и стимулација запослених за ефикаснији рад, као и праћење тог 

рада. Потребно је прецизно прописати критеријуме за похваљивање и 

награђивање запослених, а након тога их и примењивати. 

4.1. Равномерније  укључивање свих чланова тимова и стручних органа у 

активности планиране свим документима школе (РПШ, ШП, ГПР) 

Носиоци 

активности 

Чланови свих стручних тела и тимова, по решењу о задужењу,руководиоци 

стручних већа, педагог, директор,секретар 

Начин Састанци, анализе, записници,анкете, , извештаји 

Време 

евалуације 
полугодишта 
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Критеријум

и 
Ефикаснија организација рада школе и руковођења на свим нивоима 

 

 

 

12.1. План стручног усавршавања наставника и унапређења 

образовно-васпитног рада 
 

 Сврха усавршавања наставника и подстицање њиховог самоусавршавања 

усмерена је, пре свега, на унапређивање образовно-васпитног рада. Потреба, облици и 

начини организовања сталног стручног усавршавања регулисана је Правилником о сталном 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(Службени гласник РС бр. 13/2012. и 31/2012. ) где у члану 27. стоји да је наставник, 

васпитач или стручни сарадник дужан да у току пет година оствари најмање 120 бодова из 

различитих облика стручног усавршавања. Наставник, васпитач и стручни сарадник 

остварује најмање 100 бодова из одобрених програма и до 20 бодова за учествовање на 

пријављеним и одобреним  стручним скуповима. Од 120 бодова дужан је да оствари 

најмање 30 бодова похађањем облика стручног усавршавања који се односе на дефинисане 

приоритетне области из члана 8, а то су: 

 

1. превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

2. превенција дискриминације, 

3. инклузија деце, 

4. комуникацијске вештине, 

5. учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

6. јачање професионалних капацитета запослених, 

7. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима 

8. информационо-комуникацијске технологије. 

 

 

Стручно усавршавање остварује се активностима које: 

1. предузима школа у оквиру својих развојних активности и то: извођењем 

угледних часова, излагањем савладаних програма стручног усавршавања на 

састанцима стручних органа, остваривањем истраживања и пројекта образовно-

васпитног карактера у школи. 

2. се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, 

3. предузима Министарство, Завод за унапређивање образовања и васпитања и 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

4. остварују високошколске установе на основу акредитованих програма у оквиру 

целоживотног учења, 

5. се организују на међународном нивоу, а од значаја су за образовање и васпитање, 

6. предузима наставник васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја. 
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У складу са правилником, наставници, учитељи и стручни сарадници планираће 

стручно усавршавање у току школске године и ти планови биће саставни део овог 

Годишњег плана рада школе.  

Биће планирано стручно усавршавање у установи кроз: 

-извођење угледног часа са дискусијом и анализом, 

-излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе, 

-остваривање истраживања (нпр. социометријско у млађим разредима, анализа 

резултата критеријумских тестова у IV разреду, анализа резултата припремних завршних 

тестова за упис у средње школе). 

 

 

Наставници ће планирати стручно усавршавање ван установе кроз обуке 

одобрених програма стручног усавршавања. 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Праћење садржаја 

обухваћених у следећој 

литератури: 

- Просветни преглед 

- Иновације у настави 

- Педагошка стварност 

 

преко праћења 

педагошке литературе 

сви наставници разредне 

и предметне наставе, 

стручни сарадник и 

директор школе 

 

стални задатак током 

целе године 

 

 

Угледни часови  

 

 

извођењем угледних 

часова са дискусијом и 

анализом 

 

сви наставници разредне 

и предметне наставе 

сходно времену унетом у 

опреативним плановима 

рада и личном плану 

стручног усавршавања 

Излагање савладаних 

програма стручног 

усавршавања 

преко активног учешћа 

у раду Стручних већа 

представници стручних 

актива, сви предметни 

наставници, учитељи, 

стручни сарадници и 

директор школе 

 

 

током школске године 

Остваривање 

истраживања и пројеката 

образовно-васпитног 

карактера 

 

 

 

преко рада у активима 

предметни наставници, 

учитељи, стручни 

сарадници 

 

 

током школске године 

Учешће на семинарима и 

стручним скуповима 

праћењем излагања  учесници семинара и 

стручних скупова 

 

током школске године 

 

План стручног усавршавања дефинисан је на активима учитеља, природних и 

друштвених наука и биће реализован у зависности од финансијских средстава. 
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12.3. План рада са приправницима 
 

 

Активности 

 

Начин реализације 

 

Носиоци активности 

Дефинисање статуса 

приправника 

- увид у службене евиденције, 

- утврђивање датума полагања пред 

школском комисијом, 

- секретар школе, 

- приправник 

Упознавање са законском 

регулативом 

- упознавање са Приручником о 

полагању и стицању лиценце за рад 

наставника, 

- информисање о процедури на нивоу 

школе и на нивоу министарства, 

- стручна служба,  

- секретар школе, 

- приправник 

Именовање ментора - договор о даљој сарадњи са 

ментором, 

- директор школе, 

- секретар школе, 

Менторски рад - израда програма рада са 

приправником, 

- вођење прописане евиденције и 

документације, 

- праћење рада приправника од 

стране ментора, 

- ментор,  

- приправник 

Сарадња са стручном 

службом 

- упућивање приправника у планске и 

програмске обавезе у циљу 

комплетније припреме за полагање 

испи 

- стручна служба,  

- приправник 

Провера савладаности 

програма 

- извођење одговарајућег облика 

образовно – васпитног рада пред 

школском комисијом 

 

- комисија, 

- ментор, 

- приправник 

Пријава за полагање испита 

за стицање дозволе за рад 

- извештај комисије о савладаности 

програма, 

- пријављивање приправника 

Министарству просвете за полагање 

испита за лиценцу  

- комисија, 

- секретар школе 

Сарадња са кандидатима за 

полагање испита за 

добијање лиценце 

- периодични информативни и 

саветодавни рад са приправником од 

стране ментора, секретара и стручне 

службе 

- секретар школе, 

- ментор, 

- стручна служба, 

- приправник 

 

Дефинисање статуса приправника 

Секретар школе на основу службене евиденције утврђује рок за проверу савладаности 

програма, увођење у посао на нивоу школе и рок за пријављивање испита за лиценцу  , као 

и полагање пред школском комисијом ради стицања потврде о савладаности програма и 

стицању услова за пријаву испита за лиценцу. 

Упознавање са законском регулативом 
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Стручна служба школе приправнику и именованом ментору пружа на увид и разматрање 

Приручника о полагању и стицању лиценце за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника (приправника) уз информисање о процедури на нивоу школе и на нивоу 

министарства, уз исцрпне податке о законској , подзаконској, нормативној и осталој 

регулативи , стручној и помоћној литератури која може бити од користи у процесу 

приправничког стажа и припремања испита. 

Именовање ментора 

Уколико је приправнику именован ментор у некој од школа где је радио, са том школом 

се постиже договор о даљој сарадњи, а уколико приправнику није одређен ментор , 

директор школе именује ментора . У случају када у школи нема наставника који задовољава 

прописане критеријуме за ментора, директор школе успоставља сарадњу са другим 

школама и именује ментора из друге школе. 

Менторски рад 

Ментор планира у сарадњи са приправником и стручним сарадником  израду програма 

рада са приправником и консултације и анализу образовно – васпитног рада у циљу праћења 

рада и напредовања приправника , сарадње са колегама , пружању помоћи у припреми за 

проверу савладаности програма , вођење прописане евиденције и документације уз остале 

активности прописане Правилником . 

    Сарадња са стручном службом 

Током приправничког стажа одвија се редовна комуникација приправника и ментора са 

стручном службом. Стручни сарадник координира, организује, упућује ментора и 

приправника у планске и програмске обавезе у циљу комплетније припреме за полагање 

испита за стицање лиценце за рад. Стручни сарадник је дужан да присуствује провери 

савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. 

Провера савладаности програма 

Проверу савладаности програма врши комисија у школи коју образује директор школе решењем. Пред 

комисијом, уз присуство ментора,  приправник изводи одговарајући облик образовно – васпитног рада. 

Извештај комисије садржи: основне податке о приправнику, релевантне податке о току увођења приправника 

у посао током трајања приправничког стажа, податке из мишљења ментора уз процену комисије са оценом 

остварености програма увођења у посао на нивоу школе. 

Пријава за полагање испита за стицање дозволе за рад 

Стручни сарадник сачињава и доставља извештај школске комисије, ментор и приправник прилажу 

потребну документацију и евиденцију, а потом секретар школе пријављује приправника за полагање испита 

за лиценцу. 

Сарадња са кандидатима за полагање испита за добијање лиценце 

После успешно савладаног програма увођења у посао на нивоу школе, са приправником који се сада 

налази у статусу кандидата за полагање испита за стицање лиценце, наставља се од стране ментора и стручне 

службе периодични информативни и саветодавни рад.  

12.4. План корективног рада са ученицима 

Активност Време  Место  Начин реализације 
Носиоци 

остваривања 

Правилно 

држање тела 

ученика при 

седењу, стајању 

и кретању 

Током целе 

школске 

године 

2020/2021. 

Учионица 
Скретање пажње 

демонстрација 

Сви учитељи и 

наставници 
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Спречавање 

деформације 

кичменог стуба 

повременим 

мењањем места 

седења у односу 

на таблу 

Једном 

месечно 
Учионица 

Идентификација 

ученика који имају 

неправилно држање 

тела 

Сви учитељи, 

наставници 

Утврђивање 

одговарајућих 

места у 

учионици за 

ученике који 

носе наочаре и 

слушне апарате 

 

Септембар 

2020. 
учионица 

Идентификација 

ученика који носе 

наочаре или слушне 

апарате 

Давање упутства 

ученицима и 

родитељима 

Сви учитељи, 

наставници 

Корекција 

неправилног 

држања тела 

Током целе 

школске 

године 

2020/2021. 

школа Вежбе за правилно 

држање тела 

Учитељи и 

наставници 

физичког 

 

Решавање 

развојних 

проблема 

,емоционалних 

сметњи, 

проблема у 

понашању и 

учењу 

Током целе 

школске 

године 

2020/2021. 

Школа , 

развојно 

саветовалишт

е 

Идентификација 

ученика који имају 

потребу за одређеном 

врстом подршке 

Израда мерa 

индивидуализације, 

ИОП 

Одељенске 

старешине,педагог,п

сихолог 

Третман ученика 

који имају 

здравствене 

проблеме, 

телесне 

недостатке и 

разне 

функционалне 

сметње 

Током целе 

школске 

године 

2020/2021.. 

Школа 

Професионално 

понашање у складу са 

захтевима према 

ученицима којима је то 

потребно 

Сви наставници, 

стручни сарадници 

 

XI I I  Праћење и евалуација годишњег плана рада 

школе 
 

 Путем праћења остварује се увид у избор адекватних поступака, метода, облика, 

средстава у реализацији програмских задатака школе, затим остварује се увид и каналише 

активност ученика, наставника и других учесника у раду. 

 Потребно је прикупити податке од наставника школе, стручних органа, 

Министарства просвете – у циљу вредновања и праћења ефеката и токова васпитно-

образовног рада у школи. 
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 Отпори мерења васпитно-образовног рада испољавају се у тврдњи да је област 

васпитања сложена и комплексна, да се овај процес не испољава одмах већ много касније, 

да се ради о веома сложеним вредностима и међуљудским односима, те вредновање таквих 

промена није могуће објективно мерити. 

 У школи је потребно мерити, вредновати све видове рада, а не само остварене 

резултате у оквиру наставног процеса. Комплексни систем вредновања представља и 

вредновање осталих вредности, а не само знања ученика. Сем знања вреднују се и ставови, 

интереси, потребе. 

 У наставно-образовном процесу поред вредновања резултата ученика вреднују се и 

резултати свих учесника у васпитно-образовном процесу, вредновање се сагледава, 

констатује, упоређује, закључује, планира, подстиче и гради одређени однос према раду. 

 Комплексно вредновање представља целовиту примену различитих метода, техника 

и инструмената у праћењу, мерењу и вредновању ширих промена развоја личности и 

реализацији васпитно образовних задатака школе као целине. Зато се примењују различити 

инструменти и технике (скале, процене, упитници, инвентари, протоколи, усмено и 

писмено проверавање знања). 

 Резултати васпитно образовног рада саопштавају се на седницама Одељенских и 

Наставничких већа, на седницама Стручних већа, на родитељским састанцима, на 

састанцима Савета Родитеља, Школског одбора. 

 Давањем информација и усвајањем анализе, открива се одређено стање, добре и 

лоше стране образовног процеса. Без утврђивања резултата васпитно-образовног рада није 

могуће у жељеном смислу планирати промене ка улазној линији све бољих резултата у 

васпитно-образовном процесу. 

 Ради праћења реализације Годишњих програма и планова рада школа ће израдити 

низ инструмената којима ће пратити реализацију истих. То су: 

         - израда документације за праћење реализације плана рада школе 

 - израда инструмената за процењивање рада ученика школе 

 - израда инструмената за праћење и вредновање рада наставника 

 - праћење и вредновање стручног усавршавања наставника 

 - праћење и вредновање рада директора школе 

 - праћење и вредновање рада стручне службе и стручних органа 

 - праћење реализације месечних планова рада школе. 

 Реализација Годишњих програма и планова рада школе спроводиће се квалитетном 

израдом месечног плана свих активности у школи. Месечни планови рада ће се предавати 

до 25.-ог текућег месеца за наредни месец. 

 Месечни план рада школе ће садржати: састанке свих органа у школи, посебно 

стручних органа, родитељски састанци, састанци дечјих организација и других са 

предложеним дневним редом, предлозима одлука и закључцима које треба донети. Поред 

тога он ће садржати: 

         - план педагошко-инструктивног рада, 

 - одржавање предавања о огледних часова, 

 - прославе и манифестације, 

 - радне суботе, културне активности, 

 - посете, излете и екскурзије, 

 - радне акције: сакупљање папира, уређење школе, дворишта, 
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 - културно-забавне активности ученика. 

 Месечни план рада школе ће бити истакнут на видном месту у просторији 

наставничке канцеларије. То из разлога да би био приступачан свим радницима школе у 

току целог месеца. 

 Да би се трајно сачувала документација о активностима школе током године, школа 

ће израдити одговарајуће начине чувања: 

         - вођење хронологије школе, летописа 

 - регистар планова и програма 

 - регистар извештаја о раду 

 - фотодокументације школе 

 - регистар додељених признања ученицима и наставницима 

 - и друга документа законом обавезна или потребн 

 

 

ПРAЋEЊE И EВAЛУAЦИJA ГOДИШЊEГ ПЛАНА РAДA ШКOЛE 

 

Активности Време Место Начин 
Носиоци 

активности 

ПOЛAЗНE OСНOВE 

ПРOГРAМИРAЊA 

 

VIII 

IX 
ШКОЛА 

Праћење и 

ажурирање 

Дирeктoр шкoлe 

сектетар 

УСЛOВИ РAДA ШКOЛE 
VIII 

IX 
ШКОЛА 

Извештај и 

анализа 

Директор, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

ШКOЛE: 

Рeaлизaциjaoбрaзoвнo вaспитних 

зaдaтaкa 

Рeдoвнa нaстaвa 

Дoпунскa нaстaвa 

Дoдaтнa нaстaвa 

Слoбoднeaктивнoсти учeникa 

Друштвeнo-кoристaн рaд 

учeникa 

Oдeљeњскa зajeдницa 

 

IX 

 

I 

 

IV 

 

VI 

 

ШКОЛА 

Извештај и 

анализа,увид у 

документацију 

 

Дирeктoр шкoлe 

Педагог 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

Нaстaвничкo 

вeћe Стручни 

aктиви 

ПЛАН РAДA СТРУЧНИХ 

OРГAНA 

Нaстaвничкo вeћe 

Рaзрeднo вeћe 

Aктивнoсти нaстaвникa рaзрeднe 

нaстaвe 

Aктивнoсти нaстaвникa 

прирoдних нaукa 

 

IX 

XII 

VI 

 

ШКОЛА 

Извештаји 

руководећих и 

стручних органа 

 

Дирeктoр шкoлe 

Рукoвoдиoци 

рaзрeдних 

вeћa 
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Aктивнoсти нaстaвникa 

друштвених нaукa, Активности 

наставника музичких, ликовних 

и физичких вeштинa 

 

ПЛАН ЗA УНAПРEЂИВAЊE 

OБРAЗOВНO-ВAСПИТНOГ 

РAДA 

Прoгрaмскeaктивнoсти нa 

рeaлизaциjи, усвajaњу и 

дoнoшeњу Плана  зa 

слoбoднeaктивнoсти учeникa 

eфикaснoст oргaнизaциje рaдa, 

рaспoрeд рaдa, oдвиjaњe свих 

видoвaoбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa 

Тoкoм 

гoдинe 

 

ШКОЛА 

Извештаји 

руководећих и 

стручних органа 

Дирeктoр шкoлe 

Педагог 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

Нaстaвничкo 

вeћe Стручни 

aктиви 

ПЛАН РAДA OРГAНA ШКOЛE 

 

 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА Извештај о раду 

Директор, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

 

ПЛАН СAРAДЊE СA 

РOДИТEЉИМA И 

ДРУШТВEНOМ СРEДИНOМ 

 ШКОЛА Извештај о раду 
Дирeктoр шкoлe 

Шкoлски oдбoр 

КAЛEНДAР ЗНAЧAJНИХ 

AКТИВНOСТИ У ШКOЛИ 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА Извод из ГПР 

 

 

Педагог 

ВРEДНOВAЊE 

СOЦИOEКOНOМСКИХ 

УСЛOВA ПOРOДИЦE: 

Стaлни 

зaдaтaк 

Стaлни 

зaдaтaк 

ШКОЛА 
Израда социјалне 

карте одељења 

 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

 

ПРAЋEЊE И ПРOЦEЊИВAЊE 
Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА 

Анализа,увид у 

документацију, 

извештај 

Директор, 

педагог 

ПРAЋEЊE, ИНФOРМИСAЊE И 

ВРEДНOВAЊE КВAЛИТEТA 

OСТВAРEНE СAРAДЊE НA 

СВИМ НИВOИМA   ИЗ   

ГOДИШЊEГ ПЛАНА РAДA 

ШКOЛE 

Тoкoм 

гoдинe 

 

ШКОЛА 

Анализа,увид у 

документацију, 

извештај 

Дирeктoр шкoлe 

Oдeљeњскa вeћa 

Рaзрeднe 

стaрeшинe 

ПРAЋEЊE И ПРOЦEЊИВAЊE 

СТРУЧНOГ УСАВРШАВАЊА 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА 

Анализа,увид у 

документацију, 

извештај 

Педагог и 

комисијаза 

стручно 

усавршавање 
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ПРAЋEЊE СAВEТOВAНOГ 

РAДA СA УЧЕНИЦИМА 
 ШКОЛА 

Анализа,увид у 

документацију 

Дирeктoр шкoлe 

и педагог 

 

ИНСТРУКТИВНA И 

СAВEТOДAВНA ПOМOЋ 

НAСТAВНИЦИМA У 

ПРИПРEМAЊУ НAСТAВE 

Тoкoм 

гoдинe 

 

ШКОЛА 

увид у 

документацију,из

вештај 

Дирeктoр и 

педагог 

 

ПРAЋEЊE ИНOВAЦИJA У 

НAСТAВНOМ ПРOЦEСУ 

 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА 

Посета 

часова,извештај, 

анализа 

Директор, 

педагог, 

предметни 

наставници 

 

УВOЂEЊE ДOКУМEНТAЦИJE 

O ПРAЋEЊУ РEЗУЛТAТA 

РAДA У OСТВAРИВAЊУ 

ГOДИШЊEГ ПЛАНА РAДA: 

хрoнoлoгиja рaдa шкoлe 

рeгистaр прoгрaмa рaдa шкoлe 

рeгистaр oствaрeњa плaнирaних 

рaдних зaдaтaкa, oбaвeзa нa 

oснoву eвидeнциje дирeктoрa 

шкoлe и њeгoвих сaрaдникa зa 

нaстaвнa питaњa 

књигa нaгрaђeних и пoхвaљeних 

учeникa 

рeгистaр oдeљ. признaњa 

нajбoљим OЗ 

рeгистaр пoстигнутих успeхa нa 

рaзним тaкмичeњимa пo 

прeдмeтимa и рaзрeдимa 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА 

Увид у 

документацију 

Дирeктoр шкoлe 

Шкoлски oдбoр 

СПРEМНOСТ И УРEДНOСТ 

OБJEКТA ЗA НAСТAВУ 

прaћeњe хигиjeнe 

исправност свих уређаја и 

техничких помагала 

 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА  

Секретар 

Домар 

OСТAЛИ OРГAНИ ПРAЋEЊA 

И OСТВAРEЊA РEЗУЛТAТA 

РAДA ШКOЛE 

нaдзoрнa службa Министaрствa 

прoсвeтe и другe службe зa 

прaћeњe рaдa у oбрaзoвaњу 

Тoкoм 

гoдинe 
ШКОЛА 

Извештај, увид у 

документацију 
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Праћење ће се вршити помоћу: 

Инструменти праћења: 

 

Временска 

динамика 
Носиоци активности 

Непосредан увид  

присуство часовима 

присуство седницама стручних органа 

стално 
директор, педагог, одељенски 

старешине 

Извештаји раз. старешина о реализацији 

ГПРШ 

Извештај Тима за школу без насиља 

Извештај Тима за вредновање рада школе 

тромесечно разредне стар. 

Извештај руководилаца стручник актива о 

реализацији ГПРШ 

полугодишњ

e 
    рук. Актива 

Извештаји наставника о реализацији ГПРШ VI сви наставници 

Извештаји руководећих и стручних органа полугодишњ

е 
 Директор, педагог  

Квантитативна и квалитативна анализа 

реализације ГПРШ 

полугодишњ

е 
Директор 

 

Свакодневни увид у остваривање програмираног процеса рада обухвата: 

1.Редовни дневни увид у хигијенско-естетске услове и њихово могуће поправљање. 

2.Праћење функционисања дежурства наставника и радника школе. 

3.Увид у тачност звоњења и благовременост доласка у школу и одласка на часове. 

4.Предузимање неопходних мера за благовремену замену одсутних наставника. 

5.Педагошки увид и надзор у рад наставника посећивањем часова и праћење рада и 

мотивисаности ученика за рад. 

6.Превенција нерада, неодговорности и недоличног понашања. 

7.Текуће праћење тачности, благовремености и адекватности евиденцијe о раду. 

8.Читање потребних обавештења за ученике и наставнике о појединим сегментима рада. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМСКИХ  ЗАДАТАКА  

ШКОЛЕ 

 

Школа ће водити следећу документацију: 

За свакодневно праћење фонда радног времена у реализацији програмских задатака 

(Разредне  књиге, књиге дежурства и друго). 

За реализацију фонда часова свих облика о/в рада. 

Одсуство са посла због боловања и приватних потреба. 

Израда адекватног профила педагошке документације за израду Годишњег плана рада. 

Вођење хронологије рада школе, тј. летописа. 

Регистар извештаја о раду школе. 

Регистар фотодокументације школе  

Регистар награђених и похваљених ученика. 

Регистар одржаних предавања. 

Регистар додељених признања школи.  
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Закључне напомене: 

Анализа рада школе показује да се у  школској 2018/2019. години радило  у бољим 

материјално- техничким условима, јер је опремљеност школе наставним средствима на 

вишем нивоу него претходне године, унапређен је образовно-васпитни  рад већим бројем 

часова на којима су примењене савремене методе рада и информационе технологије. 

Сви  стручни органи су унапредили свој начин рада разматрајући детаљно сваку 

тачку дневног реда,извођењем закључака и предлогом мера. 

 

Развојни план школе је донет за период од 2020. до 2024. године којим се унапређују  

све области рада школе. Израђен је на основу: извештаја о самовредновању, извештаја о 

екстерном вредновању и извештаја и анализе претходног плана развоја школе. 

Школа је интезивирала рад са локалном средином и сарадњу са институцијама.У 

следћој школској години сарадња се наставља по плану ГПР школе и Школског програма.  

Ученички парламент је узео веће учешће у у целокупном животу и раду школе 

учествујући у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, културно –

уметничким манифестацијама и истовремено покренуо акције за побољшање живота и рада 

у школи. 

Сајт школе је технички иновиран, редовно се ажурира доприносећи јавности рада 

школе, јер све активности се презентују на сајту. 

Школа редовно води летопис, у коме се описују све активности школе планиране 

ГПР школе, праћењем реализације остваривања ГПР на месечном нивоу. 

Настављамо да радимо на унапређењу квалитета рада установе. Свакодневни увид 

у остваривање програмираног процеса рада обухвата: 

1.Редовни дневни увид у хигијенско-естетске услове и њихово могуће поправљање. 

2.Праћење функционисања дежурства наставника и радника школе. 

3.Увид у тачност звоњења и благовременост доласка у школу и одласка на часове. 

4.Предузимање неопходних мера за благовремену замену одсутних наставника. 

5.Превенција нерада, неодговорности и недоличног понашања. 

 6.Читање потребних обавештења за ученике и наставнике о појединим сегментима рада. 

          7. Преглед педагошке документације 

 Месечно праћење остваривања ГПР школе, као и по класификационим периодима и 

полугодиштима вршиће се путем израђеног инструмента који садржи планиране 

програме, носиоце активности и време реализације. 

 

 

садржаји - програми време реализације 2021/2022. год. носиоци активности 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

1. План рада Наставничког већа            директор, учитељи, 

наставници, педагог 

2. План рада Одељенских већа            директор, учитељи, 

наставници, педагог 

3. План рада актива            учитељи, 

наставници 
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4. План рада Школског одбора            директор, чланови 

Школског одбора 

5. План рада Савета родитеља            директор, родитељи 

 

6. План рада Педагошког колегијума            директор, учитељи, 

наставници, педагог 

7. Културне и јавне активности 

школе 

           директор, учитељи, 

наставници, педагог 

8. Проф. оријентација ученика VIIIр.            наставници, 

педагог, 

9. Екскурзије ученика            учитељи, наставници, 

 

 

 

 

 

13.1. Предлог мера за унапређивање рада у наредном периоду 
 

-Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у складу 

са Образовним стандардима 

-Образовни процес усмерити на процес и исходе учења 

-Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих наставних 

предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном наставном програму 

-Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у складу са 

способностима ученика (диференцијација, индивидуализација, индивидуални образовни 

план) 

-На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са Правилником о 

оцењивању издатом од стране Министарства просвете и науке 

-Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, поштујући 

распореде писмених задатака и контролних вежби 

-Подстицати иновације у наставном процесу 

-Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање знања кроз 

наставу и ваннаставне активности 

- У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално осамостаљивати 

- Подстицати ученике да објективно процењују своја знања 

-Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању 

-Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, правилним 

избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на нивоу Одељењских већа 

-Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности 

-Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње организацијом различитих 

облика дружења 

-Посебну пажњу посветити стручном усавршавању наставника и осталих запослених 

кроз учешћа на семинарима и у складу са могућностима организовати семинаре у школи 

-Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања квалитетних 



Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Витковац за школску 2021/2022. годину 

 

243 

 

исхода како на образовном тако и на васпитном плану 

-Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским састанцима, 

дану отворених врата и Дану отворене школе 

-Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од насиља, злостављања 

и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“ 

-Посветити пажњу посветити превенцији преступништва деце и омладине 

основношколског узраста 

-Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и родитеља 

-Појачати дежурства наставника ради боље безбедности ученика и инсистирати на 

одговорности за учињену штету, на основу Правилника о безбедности ученика 

-Радити на оплемењивању школског простора и отклањању недостатака на школској 

згради, дворишту и школској опреми 

-Радити на обогаћивању фонда школске библиотеке 

-Укључивати ученике, родитеље и наставнике у функционално и естетско уређење школе 

-За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле 

запослени, родитељи, локална заједница и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна школа 

„Бранко Радичевић“ 

Витковац 
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ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

 

 

ВИТКОВАЦ, 

СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 


