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УВОД 
 

          Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се утврђују планови и 

програми, као и временска динамика остваривања образовно васпитних циљева, активности,одређују се 

носиоци активности,праћење и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.  

   У току школске 2022-23.године, као и претходних година, радићемо на оспособљавању ученика за 

живот и даље образовање, за примену стечених знања.Настојаћемо да код ученика развијамо етичност и 

васпитавати их за хумане односе међу људима без обзира на пол,расу, веру, националну припадност и 

уверење.Посебну пажњу посветићемо безбедности ученика.Настојаћемо да и даље осавремењујемо 

наставу у складу са потребама савременог друштва. Радићемо на томе да школа буде пријатно место за 

боравак и рад свима који у њој бораве.  

 
   Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац организоваће васпитно – образовни рад са 

ученицима настањеним у МЗ Барошевац, Бистрица и Стрмово.  

 

   У Барошевцу је матичнa осморазредна школа док су подручне школе четвороразредне. 

 

   У Издвојеним одељењима у Бистрици  и Стрмову настава се одвија и ове школске године: у Бистрици у 

једном комбинованом одељењу, састављеном од ученика првог и четвртог разреда .У Стрмову је једно 

одељење састављено од ученика првог разреда. 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА Годишњи план рада за школску 2022/2023. и основна опредељења при 

његовој изради заснована су на следећим документима:  

 

 

1. Закон о основана система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ 88/18 и27/18- др.закон,10/19,6/20 

и 129/21); 

2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр.55/13,101/17 и 27/18, 10/19 и 129/21)  

3. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник-Просветни гласник РС“ бр.5/04);  

4. 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“- Просветни гласник, 

бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

5. Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања(„Сл.гласник 

РС“ - Просветни гласник, бр.16/2018, 3/19 и 5/21) 

6. Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања(„Сл.гласник 

РС“ - Просветни гласник, бр.5/2019, 1/2020, 6/2020 и 7/22) 

7. Правилник о програму наставе и учења за четврти  разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“- Просветни гласник, бр. 11/2019, 6/20 и 7/21) 

8. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 

Програму наставе и учења за 5. и 6. Разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“- 

Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 7/21) 

9. Правилник о наставном програму за 7.разред основног образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“- 

Просветни гласник, бр. 6/09, 3/11-др.пропис, 8/13, 11/16, 11/16- др.пропис, 12/18, 3/19, 12/19 и 3/20) 

10. Правилник о програму наставе и учења за 7.разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“- Просветни гласник, бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21) 

11. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања(„Сл.гласник 

РС“- Просветни гласник, бр. 11/19,2/20,6/20,5/21 и 17/21) 
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12. Правилнико о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању васпитача, наставника и 

стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр 109/21.),  

13.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.);  

14.Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  

(„ Просветни гласник РС“бр.11/12 , 15/13, 2/16 , 10/16,2/17 и 3/17.);  

Правилник о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи (Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.5/22) 

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања (Сл.гласник РС – Просветни гласник 7/22) 

15. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000);  

16. Правилнник о програму свих облика рада стручних сарадника ( „ Сл.гласник РС “ –Пр.гласник 

бр.5/12, 6/21). 

17. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи  

„(Сл.гласник РС, број 30/19); 

18. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

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

19. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи („ 

Просветни гласник РС“бр. 4/90);  

20.Правилник о протоколу о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама; Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље. 

злостављање и занемаривање ( „Сл. гласник РС“ бр. 46/19, 104/2020);  

21. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („ Просветни гласник 

РС“бр. 1/11, 1/12, 1/14,12/14,2/18.);  

22.Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 74/18).  

23.Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл. гласник 

РС“ 63/10). 23. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог,детета,ученика или трећег лица у установама образовања и васпитања („ Просветни гласник 

РС“бр. 22/16);  

24. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС“ бр. 

34/19,59/20,81/20).  

25.Правилник о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2022/2023.годину, 

("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2022) 

26. Правилник о стручно педагошком надзору („ Сл.гласник РС “ број 87/19) 

27. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања („Сл. гласник“ бр. 

75/2010). 

28. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 102/22),  

29.Правилник о ближим условима организовањa целодневне наставе и продуженог боравка (Сл.гласник 

бр.77/14.)  

30. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник - Просветни гласник РС “-14/18.) 

31.Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада (Сл.гласник РС-68/18) 

32. Развојни план ОШ“Милорад Лабудовић Лабуд“ 2020-2025 

33. Школски програм ОШ“Милорад Лабудовић Лабуд“ 2022/23-2025/26 

34. Статут Основне школе „Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац 

35. Правила понашања у Основној школи „Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац;  

36. Пословник о раду Савета родитељ 
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Назив школе Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд“ 

Место и адреса Барошевац- Ивањданска 56А 

Интернет презентација https://www.osmiloradlabudoviclabud.edu.rs/ 

e-mail: skolabarosevac@gmail.com 

Телефон 

Директор 

 

011/8158-725 

Секретар 011/8158-087 

Матични број: 07020848 

Регистарски број: 6007000920 

ПИБ: 101138658 

Дан школе: децембар 

 

 

РАСПОРЕД РАДА ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОГА, ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА, СЕКРЕТАРА И                     

БИБЛИОТЕКЕ.  

 

Радно време директора: 

08:00-15:00 

Љиљана Илић, директор 

Радно време педагога: 

08:00-14:00 

Гордана Драгићевић, педагог 

Радно време шефа рачуноводства: 

Три пута недељно 

Лидија Филиповић, шеф рачуноводства 

Радно време секретара: 

Три пута недељно 

Зорица Радојичић, секретар 

Радно време библиотеке: 

Три пута недељно (понедељак,уторак,петак) 

Љуба Николић, библиотекар 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.osmiloradlabudoviclabud.edu.rs/
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а)Материјално-технички и просторни услови рада 
 

Од школске 2014/15.г. наставу реализујемо у новој школи. Нова школска зграда обухвата површину 

од 1600 м² са савремено опремљеним учионицама за наставу, кабинетом за реализацију наставе физике и 

информатике  и  прелепом библиотеком чији књижни фонд обухвата  преко 8000 књига. 

На првом спрату бораве ученици млађих разреда распоређени у четири учионице. 

У приземљу школе се налазе и зборница за наставнике,велика трпезарија са кухињом,  простор за 

помоћно особље, као и четири тоалета,два за наставно особље, а два за ђаке школе. 

На првом спрату нове школске зграде су четири учионице за старије разреде и канцеларије 

директора,секретара,педагога и шефа рачуноводства школе.Ту се налази и најлепши простор у школи, 

библиотека са галеријом.Поред библиотеке је информатички кабинет са петнаест рачунара за ученике.  

У поткровљу се налазе две просторије намењене за школску архиву и две учионице.У једној се изводи 

настава физике и техничког образовања,  док у другој се реализује припремни предшколски програм.  

Школско двориште је ограђено,уређено, а у оквиру њега се налази и тзв.стара школа.Школа је 

опремљена  спољашњим и унутрашњим видео надзором. Сви проблеми везани за организацију наставе у 

матичној школи  су решени пресељењем у нову школу. 

 

У Бистрици се настава  изводи у једном  комбинованом одељењу првог и четвртог разреда, у једној  

пространој,светлој и лепо уређеној учионице. 

У Стрмову се настава одвија у једном одељењу,у једној пространој и уређеној учионици са ученицима 

првог разреда. 

 

Два издвојена одељења имају пространа школска дворишта и спортске терене за реализацију наставе 

физичког васпитања. 

 

 

У јуну 2012.године  започета је и изградња модерне спортске хале  од фероцементних блокова уз 

објекат школе  нето површине 790 м². Објекат је спацифичан по томе што спада у категорију објеката са 

обновљивим изворима енергије. Енергетски ефикасан, квалитетан и безбедан објекат са позитивним односом 

према природи и екологији изграђен је по највишим стандардима. Спортска хала плени изгледом, модерним 

дизајном и функционалношћу. Опремљена је за реализацију већине спортских грана, са трибинама за 

гледаоце на чеоној стани хале.  

На жалост,ова сала прокишњава и веома је отежан рад са ученицима у таквим околностима.Директор 

школе пријавила је надлежним органима из општине и Министарства за новонастали проблем и очекује се 

неко решење. 

   

 

 

Површина објеката који се  користе за организовање наставе: 

  

  - Матична школа у Барошевцу 1.600 м² 

  - Издвојено одељење у Бистрици   321 м² 

  - Издвојено одељење у Стрмову    288 м² 

 

   Опремљеност школе наставним средствима је незадовољавајућа. Стручна већа урадила су план набавке 

наставних средстава у складу са приоритетима. За сваки наставни предмет и разредну наставу  

 

У прошлој школској години средствима које је школи донирао Савет за образовање набављена су 

најнеопходнија наставна средства за наставу географије, историје, математике и разредну наставу. 
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Савез спортова је помогао у набавци наставних средстава и опреме за наставу физичког васпитања 

(лопте,спортски реквизити). 

 

Од уређаја школа поседује у матичној школи; Два тв пријемника новије генерације, 12 касетофона са 

цд-ом,  За електронско вођење школске документације све учионице су опремљене лаптом и пројектором (11 

лаптопаова, 11 пројектора са колицима). Ученици од трећег до шестог разреда прошле године добили су на 

коришћење таблет уређаје од Градског секретаријата за образовање. Све канцеларије и зборница поседују по 

један рачунар са штампачем; Школа поседује и два фотокопир апарата ( у зборници и библиотеци), два 

скенер апарата; У кабинету информатике је 15 десктоп рачунара и 12 лаптоп рачунара. 

 
 

  

Издвојена одељења у  Бистрици и Стрмову поседују: компјутер са штампачем, лаптоп и пројектор са 

колицима, ТВ пријемник и ДВД, касетофоне са ЦД-ом .  

Током године набављаће се у складу са финансијским могућностима неопходна наставна средства и уређаји 

за успешнију реализазију наставе. 

 

Школска библиотека располаже са преко 8000 књига. Књижни фонд чине стручне књиге, школска лектира за 

све разреде, белетристика и стручни часописи. 

 

За све ученике путнике организован је бесплатан ђачки  превоз. Ученике превози саобраћајно предузеће 

„Ластра“ Лазаревац и то посебно за ученике из Стрмова,  а посебно за ученике из Бистрице. 

 

 

б )  Кадровски услови рада   
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У млађим разредима наставу изводи седам учитеља.Од тога 6 учитеља је у редовној настави, а један учитељ у 

продуженом боравку који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Поред учитеља наставу изводе два вероучитеља  и  два професора енглеског језика. 

 

 

 

Списак наставног особља у млађим разредима 
 

 

Редни 

број 

 

    Име и презиме Разред Фонд 

часова 

Једносменски 

рад  % 

 

    % 

 

1. Mилица Симеуновић 1/1      19      5% 105 

2. Мирјана Јевтић 2/1      19      5% 105 

3. Зорица Божић 3/1      19      5% 105 

4. Радмила Кузмановић 4/1      19      5% 105 

5. Славка Давидовић ½ – 4/2      19        100 

6. Јасмина Ненадовић 1/3      19  100 

7. Ђорђе Ненадовић Продужени 

боравак МПНТ 
     40                                 

сати 

 100 

 

8. 

Романовић Мирка – енглески језик 1/1, 2/1,3/1 ; 4/1 

1/3 ; 
 

10 

****     

 50 

 

9. Марија Иванковић-енглески језик 1/2/4/2 2 *****  10 

10.  

Нагулић Илија  – веронаука 

 

1/1, 2/1,3/1, 4/1 

1/2/4/2 
 

5 

*****  

 25 

11. Обрадовић Дејан – веронаука 1/3 1 *****    5 

**** Број обрачунских радника ************* ***** 20 %    8,1 

 

НАСТАВА Разредна 7 

Предметна 18 

Свега 25 

ВАННАСТАВА Директор 1 

Секретар 1  ( 50% ) 

Шеф рачуноводства 1  ( 50% ) 

Библиотекар 1  ( 50% ) 

Стручни сарадник - педагог 1 

Андрагошки асистент 1 

Свега 6 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ Чистачице 7 

Домар 1 

Свега 8 

Укупно 39 
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Списак наставника који изводе наставу у старијим разредима 
 

 

 

 

У старијим разредима наставу изводи 15 наставника, од којих  њих 2 предаје и млађим разредима. Због 

смањења броја ученика и одељења пун фонд часова нема ниједан наставник, тако да поједини норму 

допуњују у раду са одраслим полазницима или раде у другим школама. 

Р. 

БР. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕЊЕ БРОЈ 

ЧАС. 

% Једносм.

рад 

    1. Марковић Снежана одређено српски језик 5/1,   

6/1,7/1,8/1 
17 94,44  

10 

    2. Јелић Александра одређено музичка 

култура 

5/1, 6/1, 7/1, 

8/1 
5 25  

    3. Маринов Марко неодређено ликовна 

култура 

5/1, 6/1, 7/1, 

8/1 
5 25  

    4. Белошевић Љиљана неодређено историја 5/1,6/1,7/1,8/1 7 35  

    5. Милић Тијосав неодређено географија  6/1, 7/1, 8/1 6 30  

    6. Јанковић Весна неодређено географија 5/1; 1   5  

    7. Поповић Анђелија одређено физика 6/1, 7/1,  8/1 6 30  

 

    8. Поповић Анђелија одређено математика 5/1, 6/1, 7/1,  

8/1 
16 88,89  

  

 9.        

 

Бабовић Милован 

 

одређено 

информ.и 

рачунарство 

5/1,6/1,7/1, 8/1 4 20  

  одређено Техника и 

технологија 

5/1, 6/1, 7/1, 

8/1 
8 40  

10. Драговић Радојка неодређено биологија 5/1, 6/1, 7/1,   

8/1 
8 40  

 11. Ивана Јеремић одређено хемија 7/1,  8/1 4 20  

 12. Бабовић Милован одређено техника и 

технологија; 

5/1, 6/1,7/1,8/1 8 40  

  13. Романовић Мирка неодређено енглески 

језик 

5/1, 6/1, 7/1 6 33,33 

 

   10 

 

  14. 

 

 

Дерета Јелена 

 

одређено 

енглески 

језик 

 

8/1 
 

2 

 

11,11 

   10 

  15. Радановић Исидора одређено немачки језик 5/1,6/1,7/1,8/1      8  

44,44 

 

  16. Павловић Бранислав одређено физичко и 

здравствено 

васпитање 

 5/1 6/1, 7/1,8/1 12 60 10 

  17. Нагулић Илија одређено веронаука 5/1, 6/1, 

7/1,  8/1 
4 20  

 

*** Број обрачунских 

радника 

     40% 

укупно 9,066 
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 У школи раде и два стручна сарадника: педагог( 100%) и библиотекар ( 50%).Библиотекар школе допуњује 

норму   у ОШ „ Свети Сава“ В. Црљени са 50% ангажовања. 

 

Због мањег броја одељења мање од 16, секретар и шеф рачуноводства су са 50% радног времена. 

Секретар је споразумом о преузимању ангажована у ОШ „ Диша Ђурђевић“ у Новом Медошевцу. Шеф 

рачуноводства је ангажована у ОШ “Свети Сава“ у Великим Црљенима са 50% на радном месту 

административног радника. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализацију наставе отежавају неповољне околности јер наставници ликовне културе, музичке 

културе, историје, географије , хемије, биологије, енглеског језика,  физичког и здравственог васпитања, 

веронауке немају пуно радно време, већ раде у две  и више школа, али је њихов распоред радног времена 

усклађен са распоредом часова који имају у другој школи. Због ових проблема, распоред часова ученика није 

могао да задовољи све дидактичко методичке захтеве. 

 

Проблем представља и то што већина радника путује до радног места, из Лазаревца и Београда што 

отежава  извођење наставе у зимском периоду. 

 

 

 

 

ОПИС  

ИЗВРШИЛАЦ 
СВЕГА СТАТУС 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

О

Ш 

III IV V VI VII 

1. Директор 1 неодређено      1 

2. Педагог 1 одређено      1 

3.  

Наставно особље 

     

    24 

10 -одређено 

14-

неодређено 

   

3 

  

5 

 

  16 

 

4. Библиотекар 1 неодређено     1  

5. Секретар 1 неодређено      1 

6. Шеф рачунов. 1 неодређено     1  

7. Домар 1 одређено    1   

8. Андрагошки 

асистент 

1 одређено   1    

9. Наставници у 

ФООО 

1 одређено      

1 

 

 

10. Помоћно особ. 7 неодређено 7      

Укупно     39  7  4 1  8 19 

Број обрачунских 

радника 

    39       29,15 
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в ) Услови средине у којој школа ради 
 

 Школа ради у средини која је везана за површинске копове Рударског басена  „Колубара“. Барошевац 

је последњих неколико година на удару због ширења површинских копова пре свега „Поља Б“ и нужног 

расељавања становништва.  

 Експанзијом копова многе породице одлазе заувек из овог места што се итекако одражава и на 

смањење броја деце која похађају школу. Шк. 1996/ 97 школу  je похађало 387 ученика... а шк. 2016/17 у 

школи је 120 ученика...а у овој школској години уписанје 105 ученик и 28 полазника ФООО. 

       Школа се пре десет година реализовала оглед под називом „ Друга шанса“ који је следеће године 

прерастао у пројекат, а добијањем верификације од стране МП науке и технолошког развоја у програм  

ФООО , тј. образовања лица старијих од 15 година.Препознали смо ово као и нашу шансу да наставници 

попуне свој фонд часова и да својим капацитетима можемо успешно да реализујемо и овај специфичан вид 

наставе. У овој школској години имамо полазнике за два образовна циклуса  ( други и трећи циклус) . 

 Већина родитеља наших ученика је запослена у ЕПС-у огранак „Колубара“ што им даје материјалну 

сигурност.  

        Што се тиче образовне структуре око 70% је са средњом стручном спремом уз интерну доквалификацију. 

Иако су завршиле школу, око 30% мајки су незапослене или раде у приватном сектору углавном трговачке и 

угоститељске послове, а не у својој струци. 

 

 Нажалост, 23 наших ученика живи у непотпуној породици, због развода или смрти једног од 

родитеља. Без обзира на врло повољне карактеристике средине у којој живе нашу школу похађа и доста 

ученика из тзв.социјално-економски угрожених породица. 

Успех ученика на крају школске 2021/22. године 
 

Раз 

ред 

Бр. 

учен 

 

 

Одл

и- 

чни 

Вр. 

Добр

и 

Добр

и 

Дов

о- 

љни 

Прев

о- 

Ди се 

Свега 

заврш 

Понав

ља 

 

Пол. 

попр. 

Испит 

Укупн

о 

% 

Пролазнос

ти 

1 

нед

. 

2 

нед

. 

II 8  7 1 /  / 8    8 100 

III 15  9 3 3 / / 15    15 100 

IV 13  6 4 2 1 / 13    13 100 

Уку

пно 

II-IV 

 

36 

 

22 

 

8 

 

5 

 

1 

/  

36 

    

36 

 

100 

,V 13 6 4 3 / / 13 / / / 13 100 

VI 15 5 6 4 / / 15 / / / 15 100 

VII 15 8 2 5 / / 15 / / / 15 100 

VIII 19 7 9 3 / /  19 / / /  19 100 

Уку

пно 

V-

VIII 

 

 

 

62 

 

 

 

26 

 

 

 

21 

 

 

 

15 

 

 

 

/ 

  

 

 

62 

/ 

 

 

   / 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

62 

100 

 

 

100 

Уку

пно 

II-

VIII 

 

 

98 

 

 

48 

 

 

29 

 

 

20 

 

 

  1 

 

 

   / 

 

 

 98 

 

 

   / 

 

 

 / 

 

 

/ 

 

 

98 

 

 

100% 
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На крају наставне године школа је имала 112 ученика и сви су завршили разред; 

 

 

На основу анализе успеха и постигнутих резултата у раду у предходној години, оцена и ставова 

стручних органа на крају протекле године утврђени су приоритетни задаци школе. 

 

 

г )    Примарни задаци школе – акциони план за шк.2022/23. у oквиру 
развојног плана 
 

   

Садржај рада и активности Носиоци активности Време реализације 

Континуиран обука наставника за 

примену савремених облика рада 

- наставници 

разредне наставе 

- Наставници 

предметне наставе  

- Педагог 

 

 

 

Октобар 2022- јун  2023. 

Организовање угледних часова 

унутар стучних већа са обавезном 

анализом часа 

- стручна већа 

- наставници 

- педагог 

- директор 

Током наставне године у складу 

са планом стручног 

усавршавања 

Организовање стручних семинара  

„Рад са тешким родитељима“  

родитеља и стратегије решавања“ 

 

„ Зашто зебра нема чир“ 

Обука за реализацију предмета: „ 

Дигитални свет за 1.2.3.разред; 

Израда Анекса Школског програма 

– Дигитални свет за трећи разред 

- наставници 

разредне наставе 

- Наставници 

предметне наставе  

- Педагог, 

библиотекар и 

директор 

Током године ( према 

могућностима за организовање) 

 

 

 

 

 

Август,2022. 

Подстицање интелектуалне 

активности и мотивације ученика 

увођењењем иновативних облика 

рада, комбиновање метода и 

техника  ( активна настава )                               

- Наставници 

разредне и 

предметне наставе, 

педагог, 

- Ученици 

Месечно и по 

квалификационим периодима, 

од новембра 2022. до јуна 

2023.године 

Праћење и анализа успеха ученика, 

напредовања и промена у квалитету 

знања 

- Наставници 

- Педагог 

- Тим за ШРП 

 

Месечно и по 

квалификационим периодима 

почев од новембра 2022. године 

до јуна 2023. године 

Подизање нивоа сарадње са 

родитељима и веће укључивање 

родитеља у живот и рад школе. 

Унапређење сарадње са локалном 

средином –изградња летње 

учионице 

- Наставници 

- Педагог 

- Одељенске 

старешине 

- Родитељи 

- Савет родитеља 

 

 

  

             Стални задатак 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

1. Бројно стање ученика и одељења 

 

2. Распоред одељења по сменама 

3. Организација радног дана у школи 

 

4. Динамика рада током школске године-класификациони периоди 

 

а) календар најзначајнијих активности 

б) одељенска старешинства 

 

5. Стручни органи у школи 

6. Тимови 

7. Руководиоци слободних активности и ученичких организација 

8. Структура 40-точасовне радне недеље – наставници,учитељи, стручни сарадници 

9. Правилник о календару образовно- васпитног рада основне школе за шк. 2022/23.г. 
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1. Бројно стање ученика и одељења 
 

Број ученика и одељења у матичној школи: 

 

   

Разред 
Одељење 

     1 

Укупно 

ученика 

 

I      1    10 

II      1    14 

III      1    8 

IV      1    13 

V      1    10 

VI      1    13 

VII      1    15 

VIII      1    15 

Укупно      8    98 

 

Број ученика и одељења у издвојеним одељењима: 
 

  

Разред и број 

ученика Укупно 

ученика 

Бр. Учен. у 

комб. 
Број 

чистих 

одељењ

а 

Број 

комбин. 

одељења 

 

Укупно  

одељ. I II III IV  I/IV  

Изд.одељ. 

Бистрица 3   2    5   5  / 1 1 

Изд.одељ. 

Стрмово 2 /      2 

   

  2 1 / 1 

Укупно 5 /  2    7    7   1 1 2 

 

 

Број ученика и одељења у школи: 
 

Разред 

Укуп

но 

учени

ка 

Бр. 

чистих 

одељењ

а 

Бр. 

комбин. 

одељења ********* 

Укупно 

одељења 

I II III IV V VI VII VIII 
********* 

15 14 8 15 10 13 15 15 105 9 1        / 10 
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2. Распоред одељења по сменама 
 

Школа Смена Разред 
Бр. 

одељ. 

Матичнашкола 
Прва од I-VIII   8 

   

Изд.одељења: 

Бистрица, 

Стрмово 

Прва 

 

I / IV 

I 

  2 

Укупно 
Прва     10 

   

 

 

Преласком у нови школски објекат стекли су се услови да се настава у матичној школи реализује само у 

преподневној смени са ученицима, док одрасли полазници наставу похађају у послеподневним часовима. 

 

 У свим издвојеним одељењима ученици похађају наставу у првој смени. 

 

 

3. Организација радног дана у школи 
 

       У матичној школи и издвојеним одељењима је настава организована уобичајено у 2022/23.години. 

Настава почиње у 8 часова а седми час се завршава у 14 часова.Ђачки превоз ученике враћа по следећем 

распореду: Бистрица у 14:05; Стрмово у 14:10; 

 

3.1 Распоред звоњења 
 

Смена Матична школа-млађи Матична школа-старији Издвојена одељења  

Прва 

(пре 

подне)  

Час Почетак Завршетак Час Почетак Завршетак Час Почетак Завршетак 

1. 800 845 1. 800 845 1. 800 845 

2. 850 935 2. 850 935 2. 850 935 

Велики одмор 935-955 Велики одмор 935-955 Велики одмор 935-955 

3. 955 1040 3. 955 1040 3. 955 1040 

4. 1045 1130 4. 1045 1130 4. 1045 1130 

5. 1135 1220 5. 1135 1220 5. 1135 1220 

   6. 1225 1310    

    7. 1315 1400    

 

 

Распоред звоњења и распоред часова усвојен је на седници Наставничког већа од 31.08.2022.год.  

Промене распореда часова биће условљене кадровским променама наставника. 
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4. Динамика рада током школске године-класификациони периоди 
 

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, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2022/2023. 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 четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20. јуна 

2023. 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 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. 

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

Члан 6. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у 

четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а 

завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 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 2022. године, Свети Сава 27. јануара 

2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 

2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године.  

Свети Сава и Видовдан празнују се 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 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2023. године, као 

Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. 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; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама и 28. јуна 2023. 

године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 

2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2023. 

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 7. до 10. априла 2023. године; 

православни од 14. до 17. априла 2023. године). 
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Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су 

остварене екскурзије. 

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

планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује 

годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са 

овим правилником. 

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

полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2023. 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, 24. марта 2023. године и у суботу, 25. марта 2023. 

године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године.  

Члан 12. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину одштампан 

је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13. 

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

Просветном гласнику”. 

Број 110-00-75/2022-04 

У Београду, 20. маја 2022. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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Трајање рада и распусти 
Датум 

од до 

Васпитно-образовни рад у I полугодишту 01.септембар 30.децембар 

Зимски распуст 31.децембра 20.јануара 

Васпитно-образовни рад у II 

полугодишту 

23.јануар 
07.јун заVIII 

20.јунI-VII 

Државни празници(не ради се) 11.новембар,од 31.децембра до11.јануара 
15,16.фебруара,01.и02.мај 

Пролећни распуст 10.април 18.априла 

Летњи распуст 
07.јун заVIII 
22.јун I-VII 

31.август 

Дан школе децембар 

Класификациони периоди Датум 

I класификациони период 01.09.2022.–29.10.2022. 

II Класификациони период 31.10.2022.–31.12.2022. 

III Класификациони период 23.01.2023–01.04.2023. 

IV Класификациони период 
03.4.2023. – 07.06.2023заVIII 
03.04.2023–24.06.2023заI-VII 

Крај наставне године 
06.06.заVIII 

20.06.заI-VII 

Оријентациони распоред одржавања 

одељењских већа 
Датум 

I класификациони период 03.11.2022. 

II Класификациони период 31.12.2022. 

III Класификациони период 03.04.2023. 

IV Класификациони период 
07.06.2023.заVIII 
26.06.2023.за I-VII 

Оријентациони распоред одржавања 

Седница Наставничког већа за класификационе 

периоде 

 
Датум: 

I Класификациони период 04.11.2022. 

II Класификациони период 3.1.2023. 

III Класификациони период 04.04.2023. 

 

IV Класификациони период 

08.06.2023. за VIII 

27.06.2023. за  I-VII 
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А ) Календар најзначајнијих активности 
 

ДАТУМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
АКТИВНОСТ 

 
ПРОГРАМ 

1.9.2022. Почетак школске године 
 
Свечани дочек првака 

15.9.2022 Фестивал хумора за децу 
Гостовање писаца, 
учешће на маскенбалу 

26.9.2022. Европски дан језика 
Програм културних 

активности 

 27.9.2022. Светски дан туризма 
Програм заштите 

животне средине 

 4.10.2022. Светски дан животиња 
Програм заштите 

животне средине 

 

 5-9.10.2022. 

 

Дечија недеља 

 

Програм културних 

активности 

Представа за ученике 

првог разреда 

 21.10.2022. Дан јабуке 
Изложба у холу школе, 

предавање о здравој 

исхрани; ликовни 

радови 

 10.2022. 
Фестивал науке Програм културних 

активности – посета 
Сајму науке; Извођење 

експеримената 

 11.11.2022. 
Дан примирја у Првом 

Светском рату 

Упознавање ученика са 

значајем овог датума на 

часу ОС у складу са 

узрастом 

 

 20.11.2022. 

 

Светски дан детета 

Програм Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 16.11.2022. 

 

Дан толеранције 

Програм Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

 
 27.1.2023. 

 
Савиндан 

Сечење славског колача у 

школи уз домаћина славе, 

изложба ликовних 

радова, свечана академија 

за родитеље и госте 
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 9.2.2023. 

 

Дан сигурности на 

интернету 

Програм Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

 

21.2.2023. 
 

Дан матерњег језика 
 

Програм културних 

активности 

 

 22.2.2023. 

(последња 

среда у 

месецу) 

 

Дан борбе против 

вршњачког насиља 

Програм Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља,злостављања и 
занемаривања 

 

 

21.3.2023. Дан шума 
Програм заштите 
животне средине 

1.4.2023. Светски дан шале 
Програм сарадње с 

породицом 

2.4.2023. Дан дечије књижевности 
Програм културних 
активности 

15.4.2023. Светски дан уметности 
Програм културних 

активности 

22.4.2023. Дан планете Земље 
Програм заштите 

животне средине 

29.4.2023. Дан плеса и игре 
Програм културних 
активности 

15.5.2023. Дан породице 
Програм сарадње с 

породицом 

9.5.2023. Дан Европе 
Програм заштите 

животне средине 

1.6. Дан детета 
Програм културних 

активности 

б) Одељенска старешинстава 
 

Разред и  

одељење 
Одељенски старешина 

I Милица Симеуновић 

II Мирјана Јевтић 

III Зорица Божић 

IV Радмила Кузмановић 

V Бранислав Павловић 

VI Милован Бабовић 

VII1 Снежана Марковић 

VIII/1 Јелена Дерета 
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Издвојена 

одељења   

Изд.одељење 

Бистрица 

I/2-IV/2 

 

 Славка Давидовић 

 

Изд.одељење 

Стрмово 

 

I/3 

Јасмина Ненадовић  

 

 

 

5. Стручни  органи школе 
 

 

Ред. 

бр. 
Назив стручног органа 

Број 

члано

ва 

Председници 

1. Наставничко веће 29 Директор школе 

2. 

Одељенска већа:    I разред 3 Милица Симеуновић 

 II разред 3 Мирјана Јевтић 

 III разред 3 Зорица Божић 

IV разред 3 Радмила Кузмановић 

V разред 13 Бранислав Павловић 

VI разред 14 Милован Бабовић 

VII разред 15 Снежана Марковић 

VIII разред 15 Јелена Дерета 

Р.б. Назив стручног органа 

Број 

члано

ва 

Председници 

3. 

Стручно веће за разредну 

наставу 11 Јасмина Ненадовић 

4. 

Стручна већа 

 за област предмета 15 

Мирка Романовић 

Ивана Љубичић 

Бранислав Павловић 

5. 

Стручни актив за развој 

школског програма 5 

Милица Симеуновић 

 

6. 

Стручни актив за развојно 

планирање 7 
Божић Зорица 

7. Педагошки колегијум 16 Љиљана Илић 
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6.У школи су формирани и тимови: 
 

Тим за инклузивно образовање: 

 

 

-  Гордана Драгићевић ( Педагог школе – координатор тима) 

-  Бранислав Павловић, наставник физичког и здравственог васпитања 

-  Милован Бабовић, наставник информатике и технике и технологије 

- Снежана Марковић, наставник српског језика и књижевности 

-  Милица Симеуновић, наставник разредне наставе 

- Петровић Тамара  ( представник  родитеља) 

- Гордана Марковић ( представник  родитеља) 

            

 

Тим за самовредновање квалитета рада школе: 

 

- Мирјана Јевтић, наставник разредне наставе – координатор тима 

- Милован Бабовић, наставник информатике и технике и технологије 

- Славка Давидовић, наставник разредне наставе 

- Ивана Јеремић, наставник хемије 

- Горан Грујичић, представник Школског одбора 

- Светлана Рајковић, представник Савета родитеља 

 

 

Тим за професионални развој: 

   

- Љиљана Белошевић, наставник историје – координатор тима 

- Мирка Романовић, наставник енглеског језика 

- Радојка Драговић, наставник биологије 

- Јасмина Ненадовић, наставник разредне наставе 

- Радмила Кузмановић, наставник разредне наставе 

 

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

 

- Гордана Драгићевић, педагог - координатор тима 

- Снежана Марковић, наставник српског језика и књижевности  

- Ђорђе Ненадовић, наставник разредне наставе 

- Зорица Божић, наставник разредне наставе 

- Илија Нагулић, вероучитељ 

- Дуња Марковић, представник ученичког парламента 

- Зоран Тошић, представник локалне самоуправе 

- *********************, представник Центра за социјални рад 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

 

- Милица Симеуновић, наставник разредне наставе – координатор тима 

- Јелена Дерета, наставник енглеског језика 

- Анђелија Анђелковић, наставник математике и физике 
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- Момчило Жунић, наставник српског језика 

- Весна Јанковић, наставник географије 

- Марина Марковић, представник  Савета родитеља 

- Владан Чавић, представник Школског одбора 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

- Милован Бабовић, наставник информатике и технике и техн. – координатор тима 

- Марко Маринов, наставник ликовне културе 

- Ђорђе Ненадовић, наставник разредне наставе 

- Илија Нагулић, вероучитељ 

- Марија Иванковић, наставник енглеског језика 

- Исидора Радановић, наставник немачког језика 

- Славица Петровић, представник родитеља 

- Зоран Тошић, представник локалне самоуправе 

 

 

 

Тим за реализацију програма функционалног основног образовања одраслих 

 

- Ана Станковић, андрагошки асистент – координатор тима 

- Момчило Жунић, наставник српског језика и ОЖГ 

- Гордана Драгићевић, педагог, наставник ОЖГ 

- Милован Бабовић, наставник математике и физике 

- Радојка Драговић, наставник биологије 

- Љиљана Белошевић, наставник историје и предузетништва 

- Весна Јанковић, наставник географије и примењених наука 

- Јелена Дерета, наставник енглеског језика и дигиталне писмености 

- Ивана Јеремић, наставник хемије 

 

 

 

 

Педагошки колегијум: 

 

- Љиљана Илић (директор школе) 

- Гордана Драгићевић (педагог школе, координатор тима за инклузивно образовање и заштиту 

ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања) 

- Мирјана Јевтић (Стручни актив за развојно планирање  и координатор тима за самовредновање) 

- Милица Симеуновић (стручни актив за развој школског програма и координатор тима за 

обезбеђивање квалитета и развој школе) 

- Јасмина Ненадовић ( стручно  веће за разредну наставу ) 

- Мирка Романовић ( стручно веће за област предмета- друштвене науке ) 

- Ивана Јеремић ( стручно веће за област предмета  - природне науке) 

- Бранислав Павловић ( стручно веће за област предмета – естетске дисциплине) 

- Љиљана Белошевић, координатор тима за професионални развој 

- Милован Бабовић – координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

- Ана Станковић, андрагошки асистент – координатор тима за ФООО 



28 

 

 

7.Руководиоци слободних активности и ученичких организација 
 

Ред. 

бр. 
Слободне активности Руководилац 

1. Драмска секција  Mилица Симеуновић 

2. Литерарна секција Снежана Марковић 

3.  Рецитаторска секција Снежана Марковић 

4. Еколошка секција Драговић Радојка 

5. Ликовна секција Маринов Марко 

6. 

Спортска секција/ шаховска 

секција Павловић Бранислав, Ђорђе Ненадовић 

  Ученичке организације Руководилац 

1. Пријатељи деце Србије Мирјана Јевтић 

2. Црвени крст Радмила Кузмановић 
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8. Структура 40-точасовне радне недеље –наставници-табела 
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   Снежана 

Марковић 
17 / 1 1,5 1,5 / / 1 1 23 10 0.5 0,5 / 0,5 0.5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 / 0.5 38 

94,

44 

Немачки 

језик 
/ 8 / 1 1 / / 0.5 / 

10,

5 
4.5 0.5 / / 0,5 0,5 / 1 / 0,5 / / / 18 

44,

44 

Марко 

Маринов 
5 / / / / / / / / 5 2,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 / / / 10 25 

Александра 

Јелић 
5 / / / / / 1 / / 6 2 0,5 0,5 / / / 0,5 0,5 / / / / / 10 25 

Белошевић 

Љиљана 
7 / / 1 1 / / 0,5 0,5 10 3 0,5 / / / / / 0,5 / 0,5 / / / 14 35 

Милић 

Тијосав 
6 / / 0,5 0,5 / / 0.5 0,5 8 2,5 0,5 / / 0.5 / / 0,5 / / / / / 12 30 

Павловић 

Бранислав 
12 / 1 / / /   / 0,5 

13.

5 
5,5 0,5 1 0.5 0,5 0.5 / 0.5 / 0,5 0,5 / 0,5 24 60 

Јанковић 

Весна 
1 / / / / / / / / 1 0,5 0,5 / / / / / / / / / / / 2 5 

Анђелија 

Поповић 
6 / / 0,5 0,5 /   0.5 0,5 8 3 / / / 0,5 / / / / / 0,5 / / 12 30 

Анђелија 

Поповић 
16 / / 1 1 / / 1 1 20 8,5 1 1 / 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 / / 16 

88,

89 

Драговић 

Радојка 
8 / / 0.5 0.5 / / 0,5 0,5 10 4 0.5 / / 0.5 / / 0,5 / 0,5 / / / 16 40 

Јеремић 

Ивана 
4 / / 0,5 0,5 / / 0.5 0,5 6 1,5 / / / / / / / / / / 0,5 / 8 20 

Милобан 

Бабовић 
12 / 1 / / / / / 0,5 

13,

5 
6 0.5 0.5 / 0,5 0,5 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 24 60 

Романовић 

Мирка 
16 / / 1 1 1 4  / 1 20 9 0,5 0,5 0,5 0,5 

  

0,5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 / / 34 

83,

33 

Дерета 

Јелена 
2 / / 0,5 0,5 / / / 0,5 3,5 0,5 / / / / / 0,5 / 0,5 / / / / 5 

11,

11 

Нагулић 

Илија 
/ 9 / / / / / / 0,5 9,5 3,5 0.5 0,5 / 0,5 0,5 0,5 1 / 0,5 1 / / 18 45 

Дејан 

Обрадовић 
/ 1 / / / / / / / 1 0,5 / / / 0,5 / / / / / / / / 2 5 
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Структура 40-точасовне радне недеље –учитељи-табела 
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   Божић Зорица 19 / / 1 1 1 0,5 0,5 1 24 10 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 40 100 

Јевтић Мирјана 19 / / 1 / 1 1 1 1 24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0.5 0,5 0,5 0,5 40 100 

СимеуновићМилица 18 / / 1 / 2 1 1 1 24 10 0,5 0,5 / 1 1 1 1 / 0,5 0,5 / 40 100 

КузмановићРадмила 18 0,5 1 1 1 1 1 / 0,5 24 10 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 / 0,5 0,5 0,5 40 100 

Ненадовић Јасмина 18 / / 1 / 2 1 1 1 24 10 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 / 0,5 / / 40 100 

Славка Давидовић 18 / 1 1 0,5 2 1 / 0,5 24 10 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 / 40 100 
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                                       Драгићевић Гордана          педагог 

Ред.б

р. 

                                      Опис послова       Фонд 

часова 

1 Планирање и програмирање образовно вапитног рада          3 

2 Праћење и вредновање образовно васпитног рада           8 

3 Рад са наставницима          2 

4 Рад са ученицима          5 

5 Рад са родитељима односно старатељима          2 

6 Рад са директором,стручним сарадницима,педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

         2 

7 Рад у стручним органима и тимовима          1 

8 Сарадња са надлежним установама,организацијама,удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 

         2 

9 Вођење документације,припреме за рад и стручно усавршавање         15 

                                                    СВЕГА         40 

 

 

 

 

 

Николић Љуба  библиотекар 

Ред.бр.                                       Опис послова       Фонд       

часова 

1 Планирање и програмирање образовно вапитног рада            1 

2 Праћење и вредновање образовно васпитног рада             4 

3 Рад са наставницима            1 

4 Рад са ученицима            2 

5 Рад са родитељима односно старатељима          0,5 

6 Рад са директором,стручним сарадницима,педагошким асистентом 

и пратиоцем ученика 

         0,5 

7 Рад у стручним органима и тимовима           0,5 

8 Сарадња са надлежним установама,организацијама,удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

          0,5 

9 Вођење документације,припреме за рад и стручно усавршавање          10 

                                                                СВЕГА          20 

 

 

 

 

 

Ненадовић Ђорђе, учитељ у продуженом боравку 

Ред.бр.                                       Опис послова       Фонд       

часова 

1 Редовна настава            10 

2 Слободне активности            10 

3 Ваннаставне активности            10 

4  Свега            30 
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5 Припреме за наставу          7 

6 Вођење стручне документације          0,5 

7 Дежурство            0,5      

8 Рад у стручним органима и тимовима           0,5 

9 Стручно уавршавање           0,5 

10 Посете, излети           0,5 

11 Сарадња са родитељима           0,5 

           10 

                                                                СВЕГА          40 

                                                              %        100% 
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III ПРОГРАМ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

1. Предмети и фонд часова обавезне наставе у млађим разредима 

 

2. Предмети и фонд часова изборне наставе у млађим  разредима 

 

3. Предмети и фонд часова oбавезне  наставе у старијим разредима 

 

4. Предмети и фонд часова изборне наставе у старијим разредима 

 

5. Фонд часова  хора старијих разреда 

 

6. Програм рада у продуженом боравку 

 

7. Допунска настава 

 

8. Додатна настава 

 

9. Припремна настава 

 

10. Пројекат обогаћеног једносменског рада 

 

11. Индивидуални образовни план (инклузивно образовање) 

 

12. Eкскурзија ученика и настава у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1. Предмети и фонд часова редовне наставе 
 

А) Предмети и фонд часова редовне наставе у млађим  разредима 

 

 

2. Предмети и фонд часова изборне наставе у млађим разредима 
У складу са планом наставе и учења као изборне програме ученици ће 

бирати између грађанског васпитања и верске наставе.  
 

Разред I II III IV  
Број одељења 3    1          1                  2 

Број недеља 36     36         36      36   

Фонд часова Нед. Год. Св. Нед. Год. Св. Нед. Год. Св. Нед. Год.  Св.  

Православни 

катихизис  1 36   36  1 36  72 1  36  108 1  36 108 

***************   *   * 36   *    * 72  *   *  108 *    *  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред I II III IV 

Број одељења 3   1   1   2   

Број недеља 36   36   36   36   

Фонд часова Нед Год Св Нед Год Св Нед Год Св Нед Год Св 

Српски језик  5 180 180 5 180 360 5 180 540 5 180 540 

Ликовна 

култура 1 36 36 2 72 144 2 72 216 2 72 216 

Музичка 

Култура 1 36 36 1 36 72 1 36 108 1 36 108 

Енглески језик 2 72 72 2 72 144 2 72 216 2 72 216 

Свет око нас 2 72 72 2 72 144 / / / / / / 

Познавање 

природе и 

друштва / / / / / / 2 72 216 2 72 216 

Математика 5 180 180 5 180 360 5 180 540 5 180 540 

Физичко 

васпитање 3 108 108 3 108 216 3 108 324 3 108 324 

Дигитални 

свет 1 36 36 1   1      

Пројектна 

настава     36 72  36 108 1   

Изборни 

предмет           36 108 

Укупно 20 720 720 21 720 1512 21 720 2268 21 720 2268 
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3.  А. Предмети и фонд часова обавезне наставе у старијим  
разредима 

Разред V VI VII VIII 
 

Број одељења 1   1   1   1     

Број недеља 36   36   36   34     

Фонд часова 
Не

д. 

Го

д. 

С

в. 

Не

д. 

Го

д. 

С

в. 

Не

д. 

Го

д. 

С

в. 

Не

д. 

Го

д. 

С

в. 

Ук

уп. 

Српски језик и књижевн. 5 

18

0 
18

0 4 

14

4 
14

4 4 

14

4 
14

4 4 

13

6 
13

6 604 

Енглески језик 2 72 72 2  72 72 2 72 
  

72 2 68 
 

68 284 

Ликовна култура 2 72 72 1 36 36 1 36 36 1 34 
 

34 178 

Музичка култура 2 72 72 1 36 36 1 36 
 

36 1 34 
 

34 178 

Историја 1 36 36 2 72 72 2 72 
 

72 2 68 
 

68 248 

Географија 1 36 36 2 72 72 2 72 
 

72 2 68 
 

68 248 

Физика / / / 2 72 72 2 72 
 

72 2 68 
 

68 212 

Математика 4 

14

4 
14

4 4 

14

4 
14

4 4 

14

4 
14

4 4 

13

6 
13

6 568 

Биологија 2 72 72 2 72 
  

72 2 72 
 

72 2 68 
  

68 284 

Хемија / / / / / / 2 72 
 

72 2 68 
  

68 140 

Техника и технологија 2  72 72 2 72 72 2 72 72 2 68 68  284 

Физичко и здравствено 

васпитање/ОФА 2 72 72 72 72 72 2 72 72 2 72 72 288 

ОФА  18  18         36 

Информатика и 

рачунарство 1 

  

36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 144 

Укупно: 24 

86

4 

86

4 25 

90

0 

90

0 27 

93

6 

93

6 26 

88

8 

88

8 

358

8 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ У 5. и 6. 
РАЗРЕДУ 
 

Назив предмета Недељни фонд 

часова 

Годишњи 

фонд часова 

Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

Други страни језик (немачки језик) 
 

2 

 

72 

Слободне наставне активности  

(1. Медијска писменост,  

2. Чувари природе,  

3. Вежбањем до здравља) 

1 36 

Допунска настава  1 36 

Додатна настава 1 36 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Час одељенског старешине 1 36 

Ваннаставне активности 1 36 

Екскурзија *** Два дана 

годишње 

 

 

 

 

 

4.Предмети и фонд часова изборних предмета  и изборних 
програма у 7.и 8. разреду 
Назив предмета Недељни фонд 

часова 

Годишњи 

фонд часова 

Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

Други страни језик (немачки језик) 
 

2 

 

72 

Слободне наставне активности  

(1. Моја животна средина,  

2. Домаћинство,  

3. Предузетништво) 

 

1 

36 

 

(34 -8.разред) 

Допунска настава  1 36 

Додатна настава 1 36 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

ЧАСОВА 

Час одељенског старешине 1 36 

Ваннаставне активности 1 36 

Екскурзија *** Два дана 

годишње 
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5. Фонд часова  хора 
 

Разред 

 
V VI VII VIII Укупно 

Хор 36 *** **** **** 36 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА Школска 2022/2023.година 

 

                                ПРОГРАМ  РАДА  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

 
                    Продужени боравак је необавезни облик непосредног васпитно образовног 

рада који се проводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, 

здравствене и социјалне вредности. 

                 Продужени боравак као облик организованог рада представља могућност да 

ученици првог и другог разреда, поред редовне наставе, буду у школи још један део 

дана, пре свега када су им родитељи на послу.  

                    Организовани самостални рад ученика произилази из наставног програма, а 

методе рада учитеља и ученика идентичне су методама рада редовне наставе. Програм  

продуженог боравка спроводе учитељи. 
 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

                    Просторија је опремљена довољним бројем клупа и столица, које се по 

потреби могу размештати. Осим беле табле, простор има рачунар и мноштво 

дидактичког материјала неопходног ученицима за рад. Збирка друштвених и 

дидактичких материјала, као и аудио- визуелних средстава се стално обогаћује.  

 

 

ЦИЉЕВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

 Брига о деци и организовано спровођење активности у време када нису на настави, ни 

са родитељима  

 Целокупном организацијом и начином рада понудити различите садржаје и 

обогаћену средину, утицати на изједначавање услова учења и рада у школи за сву децу, 

без обзира на социолошко и културолошко порекло   

Утицати на развој целокупне личности и индивидуалних потенцијала детета 

организацијом различитих садржаја   

Унапређење социјалних вештина детета кроз интеракцију са другом децом у време 

боравка у школи   

Припремити дете за даље образовање, оспособити га за учење ( учити како учити) и 

помоћи му у савладавању градива  

 Неговати хуманост, љубав и навике културног понашања, колективног и другарског 

духа 

  Неговање поштовања различитости и толеранције  
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  Развијати радно васпитање кроз свакодневно решавање домаћих задатака и 

извршавње постављених обавеза, развијати иницијативност и упорност у раду  

 Развијати физичке способности боравком деце на чистом ваздуху, телесном вежбом и 

друштвеним играма  

 Естетско васпитање и неговање навика личне хигијене, хигијене школског простора и 

прибора . 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

 

 Потпун и хармоничан развој детета   

 Омогућавање развијања индивидуалних потенцијала и индивидуалног приступа 

детету 

 Оспособити ученике за самостално учење, развијати радозналост и 

мотивисаност за учење 

 Развијање и неговање писмености, језичке и математичке 

 Развој креативности и способности решавања проблема 

 Поштовање различитости и неговање толеранције 

 Брига о деци са посебним потребама 

 Олакшавање прелаза из нижих у више нивое образовања 

 Неговање смисла за заједнички живот и рад, узајамну помоћ и културно 

понашање 

 Обављање једноставних послова услуживања као дела радног васпитања 

 

 

                 У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности:  

 

- Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и 

са распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у 

продужени боравак 
- Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и 

савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку 
- Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што 

подразумева рад у пару, колективни, индивидуални и групни рад 
- Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, 

предмета, као и од брзине савладавања нових наставних области, односно психо 

– физичких могућности сваког појединца 
- Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља, уз примену разних 

наставних метода и техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика 

за даљи индивидуални рад 
- Сарадња са учитељима првог, другог,трећег и четвртог разреда у циљу што 

квалитетнијег рада са ученицима у продуженом боравку, као и размена 

мишљења, како би слика о напредовању сваког појединца била што потпунија 
- Праћење и поштовање иницијативе од стране учитељa, кроз заједничке састанке 

ради континуираног међусобног информисања 
- Сарадња са стручном службом 
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- Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности 

неопходних за развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, 

моралне, физичке, радио- техничке, естетске...). Слободне активности 

подразумевају: креативне радионице и музичке, ликовне, спортске, драмско – 

рецитаторске активности 
- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља 
- Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима (компјутер) 
- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку 

 

ДИНАМИКА  РАДА  У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ 

 

 У продужени боравак могу се уписати ученици првог, другог,трећег и четвртог  

разреда.  

 У продуженом боравку постоје две хетерогене групе и са сваком ради један 

учитељ.  

 Радно време продуженог боравка је од 10:30 – 15:00 часова 

 У оквиру продуженог боравка организују се следеће активности и облици рада:   

 Интегрисано учење и поучавање 

 Тимско и сарадничко учење 

 Индивидуални и индивидуализовани приступи у учењу 

 Учење кроз игру, праксу и решавање проблема 

 Организовано спровођење слободног времена ; 

 Одмор и рекреација 

 Телесне активности 

 Излети, шетња, боравак на чистом ваздуху и спортске активности 

 Самопослуживање у групи, чување и одржавање школске имовине и 

хигијене 

 Радионичарски рад 

 Групни рад: плесна, драмска, ликовна и рецитаторска група.  

 Формирање група према интересовању деце  

 Игра 

 Сарадња са родитељима, учитељима и наставницима 

 Учествовање у животу и раду школе 

 

Време организујемо у 3 сегмента:  

- самосталан рад ученика (време за израду домаћих задатака) 

- слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, 

спортске игре, ...) 

- слободне активности ученика: (ликовне, драмске, музичке, спортске, 

радионице)  

 

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Сваки дан шетамо. 

Користимо школску салу, спољне спортске терене, оближње, дигиталну 

учионицу, библиотеку.Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у 
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нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишња приредба, 8. 

мартовска продајна изложба и приредба,  приредбе за почетак и крај школске 

године). 

Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама. 

 

          Самосталан рад ученика: 

 

                  Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са 

наставником, ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и 

усвајају нова знања, умења и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно 

организује у одређено време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се 

анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.  Ученици који имају тешкоће у 

савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада који 

подразумева допунске часове и додатно ангажовање наставника. 

 

 

           Слободно време: 

 

                  Слободно време је предвиђено за активности које се организују на принципу 

потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру 

различитих група. Кроз ове активности ученици стварају, откривају, истражују, 

увежбавају, сазнају... 

 

 

          Слободне активности ученика: 
 

 

НАЗИВ  АКТИВНОСТИ ОПИС  АКТИВНОСТИ 

ЛИКОВНЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све активности везане за 

различите врсте цртања, сликања, прављења 

предмета од различитих материјала, уређење 

простора, учешће у организацији школских 

изложби, посете изложбама... 

ДРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају разне драмске игре, имитације, 

скечеве и активности на организовању мањих 

представа током школске године као и посета 

позориштима 

СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све врсте вежби обликовања 

које се изводе свакодневно, разне врсте 

корективних вежби (за стопала и кичму), 

шетње, спортске игре, дечје игре ... 

МУЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају слушање различите музике и 

учење различитих песама и игара, 

учествовање на школским такмичењима, 

увежбавање ритмичких и играчких 

кореографија прилагођених узрасту 

РАДИОНИЦЕ Подразумевају разговоре са децом и 

активности у циљу препознавања и 

ослобађања сопствених и туђих емоција и 

потреба, у циљу побољшања социјалних 
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односа, тимског рада, препознавања и 

решавања различитих облика насилничког 

понашања. 

ЛИКОВНЕ  АКТИВНОСТИ 

1. Упознавање прибора за рад 

2. Правимо рам за слику 

3. Албум моје омиљене животиње 

4. Дечји шкраб 

5. Маске за маскенбал 

6. Маскенбал  

7. Правимо животињско царство 

8. Украшавање паноа 

9. Јесење воће  

10. Кишобран 

11. Правимо инструмент – бубањ 

12. Гитара ,Труба 

13. Илустрација прочитане бајке 

14. Снешко Белић од папира 

15. Украси за јелку 

16. Новогодишње капе 

17. Кићење јелке 

18. Доживљај са распуста 

19. Слике из живота Светог Саве  

20. Правимо од папира – авион, коверат ... 

21. Правимо луткице 

22. Ланац од шареног папира 

23. Честитке за 8. март 

24. Пролеће на нашем прагу 

25. Фарбање јаја 

26. Изложба Ускршњих јаја 

27. Цвет од креп папира 

28. Вуница на папиру прави уметночко дело 

29. Како увити поклон 

30. Како увити свеску и књигу 

31. Висуљци за прозоре 

32. Картонска кућа 

33. Преливање боја на папиру 

34. Посуда за оловке 

35. Украси своје име 

36. Изложба  
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ДРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ 

1. Игре за опуштање, стварање пријатне атмосфере и међусобно упознавање 

2. Препричавам моју омиљену причу/бајку 

3. Глумимо, рецитујемо, имитирамо 

4. Посета школској библиотеци 

5. Понови исто као ја 

6. Гледамо позоришну представу 

7. Пантомима 

8. Припрема приредбе поводом Дана школе 

9. Имитације животиња (индивидуалне и групне) 

10. Имитација познатих личности 

11. Причам ти причу – састављање приче додавањем речи 

12. Састављање приче – убацивање речи у причу 

13. Прича на задату реченицу 

14. Прича на основу слике,  

15. Прича на основу фотографије 

16. Прича на основу музичке теме 

17. Мењамо садржај или крај познате приче 

18. Причам ти причу покретом 

19. Маска и лик 1 

20. Маска и лик 2 

21. Игра замена улога 

22. Гледамо позоришну представу 

23. Припрема приредбе поводом празника 8. марта 

24. Пантомима 

25. Припрема луткарске представе 

26. Прављење лутака за луткарску представу 

27. Реализација луткарске представе 

28. Драмске импровизације и скечеви 

29. Сличности и разлике између биоскопа и позоришта 

30. Дизнијеви цртани филмови 

31. Игра замена улога 

32. Читање драмског текста по улогама 

33. Такмичење у рецитовању 

34. Читање дечје штампе 

35. Припреме приредби поводом празника у току школске године 

36. Гледамо позоришну представу 

 

СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ 

1. Упознавање ученика са задацима,програмом и организацијом рада 

2. Ходање и трчање на различите начине 

3. Игре без граница 
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4. Дечје игре по избору ученика 

5. Истрајно трчање по неравном терену 

6. Трка за срећније детињство 

7. Штафетне игре 

8. Елементарне игре у природи 

9. Елементарне игре лоптом 

10. Корективне вежбе 

11. Колут напред 

12. Колут назад 

13. Колут напред из разних положаја 

14. Дечја народна игра ’’Ја посејах лубенице’’ 

15. Народна игра ’’Прођи Миле’’ 

16. Вежбе обликовања 

17. Вежбе обликовања уз музику 

18. Народна игра ’’Дивна, Дивна’’ 

19. Увежбавање научених игара 

20. Штафетна игра котрљањем обруча 

21. Мост 

22. Дечје игре по избору ученика 

23. Штафетне игре палицом 

24. Савладавање препрека у природи 

25. Ходање по дубоком снегу 

26. Трчање по дубоком снегу 

27. Скок у даљ 

28. Одбијање лопте о зид – физичке способности 

29. ’’Између две ватре’’ 

30. Прескакање вијаче 

31. Трчање на 50 метара 

32. Фудбал 

33. Штафетне игре 

34. Дечје игре по избору ученика 

35. Вежбе обликовања 

36. Игре без граница 

 

 

МУЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ 

1. Упознавање ученика са планираним активностима 

2. Певање научених песама – упознавање кроз песму 

3. Певање песама различитог карактера 

4. Певање и свирање песама 

5. Певање песама по избору 

6. Песме о јесени 

7. Упознавање инструмената 
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8. Начин настанка звука код различитих инструмената 

9. Свирање на различитим инструментима 

10. Певање песама о другарству 

11. Музички квиз 

12. Слушање музике 

13. Песме о зими 

14. Новогодишње песме 

15. Прослава Нове године кроз песму и игру 

16. Песме о Божићу 

17. Песме о Светом Сави – химна 

18. Прослава школске славе Свети Сава 

19. Слушање музике 

20. Слушање музике уз ликовно изражавање 

21. Усклађивање покрета са музиком 

22. Мали музички квиз 

23. Песме о мајци 

24. Слушање музике по избору 

25. Певање песама по избору 

26. Песме о пролећу 

27. Дечје игре уз песму 

28. Дечје народне игре и песме 

29. Припрема за школско такмичење у певању 

30. Слушање нових композиција 

31. Препознавање инструмената 

32. Певање уз свирање 

33. Увежбавање певања уз свирање 

34. Наш мали оркестар 

35. Музички квиз 

36. Журка 

 

 
 

РАДИОНИЦЕ 

1. Свест о себи 1, 

2. Свест о себи 2,  

3. Моје место за опуштање,  

4. Дечја права,  

5. Породица је подршка детету, 

6. Шта ме брине,  

7. Шта ме радује,  

8. Изражавање осећања,  

9. Труп није ћуп,  
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10. Неспоразуми и конфликти,  

11. Моји страхови,  

12. Моји снови – моје жеље,  

13. Ја и како ме други виде,  

14. Еколошки кутак,  

15. Библиотека,  

16. Правимо новогодишње украсе,  

17. Китимо јелку,  

18. Светосавска химна, 

19. Игре на снегу,  

20. Глумимо- имитирамо...,  

21. Поклони се и почни,  

22. Припрема приредбе,  

23. Осмомартовске честитке,  

24. Дочек пролећа 

25. Ускршња јаја,  

26. Украшавамо учионицу поводом Васкрса, 

27. Првоаприлске шале 

28. Игре пантомиме,  

29. Правимо маске,  

30. Игре речима,  

31. Мала позорница, 

32. Слушање музике,  

33. Певање песмица,  

34. Мали биоскоп,  

35. Играмо се на рачунару  

36. Организација летовања 

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА: 

-Ђорђе Ненадовић, проф.разредне наставе (први и други разред) 

-Снежана Пантелић, проф.разредне наставе (трећи и четврти разред) 

-Учитељи/це редовне наставе  I-IV разреда 

-Наставник Енглеског језика, Мирка Романовић, проф. енглеског језика 

-Наставник Ликовне културе,Марко Маринов, наставник ликовне културе 

-Гордана Драгићевић, дипломирани педагог 



46 

 

6.ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА 
 

    Као једна од 398 школа у Републици Србији наша школа,трећу годину за редом, је од 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја добила решење (број 601-00-

00024/1/2022-15) о организовању   програма и активности за додатну образовно- васпитну 

подршку у учењу и  развоју ученика. Школа је крајем прошле школске године спровела анкету 

међу ученицима о активностима које би волели да похађају у оквиру једносменске организације 

рада. Школа је добила укупно 60% за ангажовање радника за овај вид наставе: 

 

-учитељица првог разреда (Милица Симеуновић) –„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“ 

-учитељица другог разреда (Мирјана Јевтић) – „СТВАРАОНИЦА-РЕЦИКЛАОНИЦА“ 

-учитељица трећег разреда (Зорица Божић) – „ЧУВАРИ ОСМЕХА“ 

-учитељица четвртог разреда (Радмила Кузмановић) – ДОМАЋИНСТВО 

-Наставник физичког васпитања (Бранислав Павловић) – ТЕНИС У ШКОЛИ 

-наставник енглеског језика (Јелена Дерета) – ДРАМА НА ЕНГЛЕСКОМ 

-наставник српског језика и књижевности (Снежана Марковић) – ПИСАЊЕ УЗ ПОМОЋ 

ЗНАКОВА НА ПУТУ И ПОРЕД ПУТА 

-наставник енглеског језика (Мирка Романовић) – ЕНГЛЕСКИ БРИШЕ ГРАНИЦЕ 

 

 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД „ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“ – 
МИЛИЦА СИМЕУНОВИЋ 

 

 
 

Назив активности 

 

 

Отворена учионица 

 

Опис активности 

 

Отворена учионица је замишљена као активност која се реализује 

увек на отвореном, осим када су изразито неповољни временски 

услови. 

Боравак напољу укључује: 

- Пешачења и шетње, током којих ученици упознају ширу 

околину и живи свет у свом крају, праве  регистар биљног 

и животињског света свог краја, итд. 

- Ученици кроз практичне активности, а уз помоћ и надзор 

наставника, уче како да се снађу у природи ( оријентација 

у шуми, логорска ватра, берба плодова из природе, 

лековито биље,припрема чајева, компота, припрема хране 

на отвореном, итд.) 

- Формирање школске баште у дворишту школе 

- Различите игре у природи, санкање у зимским месецима 

 

 

 

 

 

Циљ активности 

 

 

- Стварање основа за усвајање активног, здравог и 

креативног начина живота и организовања и коришћења 

слободног времена 

- Побољшање здравља и развијање физичких и моторичких 

способности ученика; 
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- Очување природне дечије радозналости за појаве у 

природи и подстицање интересовања и способности за 

њиховоупознавање кроз одговарајуће активности; 

- Задовољити основну дечију потребу за кретањем и игром 

 

 

 

Очекивани исходи 

активности 

 

 По завршетку активности ученик ће бити у стању да: 

- Препозна изглед земљишта у непосредном окружењу 

- Идентификује биљке и животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог спољашњег изгледа; 

- Препозна самоникле јестиве биљке у природи 

- Самостално се оријентише у природи 

- Схвата значај здраве хране 

- Влада практичним знањима потребним за узгајање биљака 

у повртњаку 

- Самоиницијативно проводи више слободног времена на 

отвореном 

 

 

Циљна група којој 

је намењено 

 

 

Ученици од 1. до 4. разреда 

 

Носиоци 

активности 

 

 

Учитељица Милица Симеуновић 

 

Процена обухвата 

ученика 

 

 

Приближно 80% 

 

 

Годишњи план рада – Отворена учионица 
- „ Састанак испод липа“ – Договор о раду и игра на отвореном „ Сваки своје“ 

- Поглед на моју околину – Шетња на Петковачу 

- Потера за орасима 

- Јабука крај пута 

- Посета  воћњаку 

- Посета винограду 

- Дивље воћке у нашој околини 

- Берба шипурака 

- Оријентација у природи – Шумским стазама ( 2 часа ) 

- Чај уз логорску ватру 

- Компот на „ Мајдану“ 

- Игре на отвореном или шетња под кишобранима ( 2 часа ) 

- Компост ( 2 часа) 

- Припрема земљишта за будућу башту у школском дворишту - јесење риљање(2 

часа ) 
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- Зимске шетње и игре у природи ( 2 часа ) 

- Санкање, грудвање (   2 или 3 часа, у зависности од  снежних падавина) 

- Живи свет нашег краја; мапирање дрвенастих биљака, зељастих биљака, птица 

( 4 часа ) 

- Радови у школској башти ( 5-6 ) часова 

- На висовима Бистрице – пешачка тура 

- Целодневни излет за крај године 

 

 

 

 

Назив активности: Ствараоница-рециклаоница МИРЈАНА  ЈЕВТИЋ 
 

Опис активности :Ученици израђују предмете одразличитих материјала, од старог 

праве ново, који доприносе естетској,еколошкој и свакој другој добробити места у 

коме се школа налази. Ученици ће своје радове продавати на разним хуманитарн 

и мпродајним изложбама, а исте излагати у холу школе. 

Носиоц  активности: Мирјана Јевтић 

Разред:   I - IV 

Циљевиактивности:  

 Оспособљавање ученика да, радећи у тиму, ефикасно и конструктивно 

учествују у активностима, 

 Развијање еколошке свести и хуманости, 

 Развијање естетичке и предузетничке компетенције. 

•Развијање способности ученика за опажање  облика, боја,  величина 

•Развијање радних навика и  подстицање  одговорног односа према 

обавезама 

• Социјализација кроз рад и дружење 
 

  Очекивани исходи активности: 

 Ученици равноправно учествују у активностима поштујући правила 

тимског рада, 

 Ученик разуме да загађење животне средине( вода,ваздух,земљиште...) и 

неких појава (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека. 

 Ученик зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље 

човека, 

 Ученик препознаје коме је помоћ потребна  и  радо се одазива 

активностима везани за хуманитарни рад. 
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   РАДИОНИЦЕ 

 

 

1.Упознавање ученика са садржајима у оквиру активности и начином рада 

2. Украси кишобран 

3. Вајање-Моја омиљена животиња 

4. Играмо се бојама-осликавамо каменчиће 

5.Хуманитарна акција-„Чеп за хендикеп“ 

6. Шта ме чини срећним – пано за дечијунедељу    

7. Правимо хранилицу за птице 

8. Правимо кућицу за птице 

9.Спретни прсти-правимо лутку од шаше 

10. Јесен – израда радова од јесењих плодова 

11. Правимо играчке од рециклираног материјала 

12. Иницијали – моје слово-латиница 

13.Украшавамо научена слова латинице 

14.Спретни прсти-правимо крпењаче 

15. Правимо подметаче за чаше 

16. Правимо новогодишњу честитку и украсе за јелку од рециклираног 

материјала 

17. Украшавање јелке и учионице 

18. Зима-правимо капице од вунице 

19. Правимо рукавице 

20. Правимо честитке за маме и баке 

21. Поклон мами за 8. Март 

22. Оригами 

23. Животињеод колаж папира 

24. Украсне теглице 

25. Правимо ролере 

26.Дан дечје књиге 

27. Необична јаја 

28. Дан планете Земље 

29. Пролећне чаролије 

30. Пролећни шешир 

31. Цвеће од различитог материјала 

32. Правимо корпице 

33. Правимо рам за слике 

34.Правимо пано латиничним словима- Наша имена  

 35. Правимо  привезак  за кључеве 

36. Изложба радова 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

Р.б

р. 

Назив радионице Бр

ој 

 

IX 

часо

ва 

 

X 

п

о 

  

X

I 

м

е 

  

X

II 

с

е 

 

 I 

ц

и 

 

II 

м

а  

 

II

I 

 

 

I

V 

 

 

V 

 

 

V

I 

 1. Упознавањеученикасасад

ржајима у 

оквируактивности и 

начиномрада 

 

 

   * 

         

 2. Украси кишобран    *          

 3. Вајање-

Мојаомиљенаживотиња 

 

   * 

         

 4. Играмосебојама-

осликавамо каменчиће 

 

   * 

 

         

 5. Хуманитарнаакција-

„Чепзахендикеп“ 

 

 

   * 

         

 6. Штамечинисрећним – 

панозадечијунедељу    

 

 

 

    * 

        

 7. Правимохранилицузапти

це 

 

 

 

    * 

        

 8. Правимокућицузаптице  

 

 

    * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



51 

 

Програм једносменског рада “Чувари осмеха“ – ЗОРИЦА БОЖИЋ 
 

Циљ предмета: 

 

     Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика.Овај 

рад треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у 

процесу образовања и васпитања,и да изграде сазнање,умење,способности 

и вредности неопходне за формирање аутономне,компетентне,одговорне и 

креативне личности,отворене за договор и сарадњу,која поштује и себе и 

друге. 

 

 

Основни задаци: 

*успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и 

одраслима; 

*подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и 

потребама,свести о личном идентитету и особености,самопоштовања и 

самопоуздања; 

*проширивање знања и умења за решавање индивидуалних 

проблема,учење техника за превладавање непријатних емоционалних 

стања;учење видова самоповређивања без агресивности и уз уважавање 

других; 

*подстицање групног рада,споразумевање и сарадње; 

*развијање комуникативне способности,и конструктивног разрешавања 

сукоба са вршњацима и одраслима; 

*развијање креативног изражавања; 

*подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе, 

при чему је битно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне 

мотивације а не због принуде и послушности засноване на страху. 

 

                                             План рада „Чувари осмеха“ 

 

1.Договор о раду и представљање програма 

2.Свест о себи 

3.Свест о себи 

4.Времеплов 

5.Моје место за опуштање 

6.Моје бриге (шта ме брине) 

7.Изражавање осечања 

8.Комуникација осећања 

9.Комуникација и неспоразум 

10.Комуникација и неспоразум 

11.Сарадња 
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12.Сарадња 

13.Снови 

14.Мој бес 

15.Конфликти 

16.Страхови 

17.Страхови 

18.Туга 

19.Моје жеље 

20.Ја и како ме виде други 

21.Љубав 

22.Права деце 

23.Ја кад порастем 

24.Неспоразуми са родитељима 

25.Увредљиви надимци 

26.Тужакање 

27.Пријатељство 

28.Тајни пријатељ 

29.Школа какву желим 

30.Школа у будућности 

31.Да кажем слободно 

32.Право на игру 

33.Шале 

34.Ми смо деца весела 

35.Промене у мени 

36.Презентација рада и изложба дечијих продуката 

 
 

 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД Назив активности : 
ДОМАЋИНСТВО 
 

 

Годишњи план активности 

Циљ и очекивани исход ове активност: Стицање знања и вештина у вези 

са важним активностима у свакодневном животу; формирање културе 

понашања, становања, исхране, одевања и рада као интеграције и 

унапређење претходно стечених знања и вештина и усвајања вредности 

иформирање навика у вези са важнимактивностимасвакодневног 

живота;развијање способности правилног и безбедног коришћења 

различитих средстава, оруђа и материјала као и уређаја у домаћинству, 

многих информационих и комуникационих технологија; развијање 

позитивних и конструктивних ставова за унаређење квалитета живота; 
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развијање сарадничких односа, неговање способностислушања и 

уважавања мишљења других,подстицањеспособности толеранције.  

Садржај активности по сатима: 

1. Упознавање ученика са садржајима у оквиру активности и договор 

о раду 

2. Остављамо зимницу – краставчићи 

3. Остављамо зимницу – пастеризација (начини конзервисања) 

4. Спретни прсти – ушивамо дугме 

5. Спретни прсти – ушивамо дугме и шијемо 

6. Спретни прсти – плетемо кику 

7. Спретни прсти – плетемо кику другарици 

8. Игра прстима „Коларићу панићу“ и „Папир, камен, маказе“ 

9. „Ручице хранилице“ – месимо тесто за хлеб 

10. „Ручице хранилице“ – месимои печемо тесто за хлеб 

11. „Ручице хранилице“ – сецкамо воће за воћну салату 

12. „Ручице хранилице“ – сецкамо воће за воћну салату 

13. Електрични уређаји, коришћење миксера – правимо Бакин колач 

14. Електрични уређаји, коришћење миксера – мутимо, правимо ролат 

15. Електрични уређаји, коришћење миксера –печемо палачинке 

16. Здравље на уста улази – правимо компот 

17. „Ручице хранилице“ – месимо тесто за резанца 

18. „Ручице хранилице“ – оклагијамо тесто и правимо резанца 

19. Бомбонџије – правимо ораснице 

20. Бомбонџије – правимо лизалице 

21. Украсни предмет „Од старог ново“ – Декупаж 

22. Украсни предмет „Од старог ново“ - Декупаж 

23. Украсни предмет „Од старог ново“ - Декупаж 

24. Мамама за 8. март – минђуше, наруквице од глинамола 

25. Мамама за 8. март – минђуше, наруквице од глинамола 

26. Мамама за 8. март – минђуше, наруквице од глинамола 

27. Среди свој ормар – савијање и паковање ствари 

28. Паковање кофера – путујемо! 

29. Како се користи пегла? – пеглање 

30. Култура одевања – тумачење декларације на одећи 

31. Хигијена одеће и обуће – уклањање флека 

32. Хигијена одеће и обуће – гланцање ципела и четкање ствари 

33. Лична хигијена 

34. Велико спремање – хигијена стана, куће, сортирање и одлагање 

смећа 

35. Природа нам дарује – кувамо и пијемо чај 
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36. Здрава исхрана – витамини 

 

Активности ће се одржавати једном недељно по 45 минута за све 

ученике од првог до четвртог разреда који су се у анкети изјаснили за 

ову активност и чији су родитељи потписали сагласност. 

 

Учитељица: Радмила Кузмановић  

 

 

 

Једносменски рад –ТЕНИС  Бранислав Павловић 2022-2023. 

( 2 час недељно – 72 часова годишње ) 
 

 

наставна област   Обрада       Обнављање  

Тенис 36             36 

Укупно                    36             36 

 

Наставу ће реализовати професор физичке културе и лиценцирани тениски тренер 

тениског савеза Србије.У плану је да наставу похађају ученици од 5. до 8. разредa. 

 

 

Циљ  

Циљје да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицање знања из 

тениса,као и да  способности и стечена знања примењују касније у животу ( стварање 

трајне навике за бављење спортом и учешћа на такмичењима,развију 

самосталност,одговорност  ) . 

 

Општи оперативни задаци : 

- развој и усавршавање моторичких способности ученика ; 

- учење и усавршавање моторичких форми  ; 

- стицање теоријских знања у тенису ; 

- познавање правила такмичења тенису ; 

- формирање навика за бављење спортом  ; 

- социјализација ученика кроз спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењима ; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом . 

Посебни оперативни задаци : 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности  ; 

- учење и усавршавање основних и сложених  елемената технике; 

- пружање неопходних знања из тениса ( принципа технике , начин вежбања – 

тренирања , стицање основних и продубљених тактичких знања , правила 

такмичења у спорту итд . ) и њихова примена у пракси ; 
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- учење и усавршавање основне тактике тениса и њена примена у пракси ; 

- реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу ; 

-  задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним 

поистовећивањем и др ; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

у изабраном спорту ; 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту ( у домену технике , тактике  и 

такмичења ) .  

 

Број 

часа 

Наставна 

област  

Наставна јединица Тип  часа 

1-3 тенис Кординационе вежбе са рекетом и 

лоптицом 

Обрада  

4-8 тенис фрхенд Обрада  

8-12 тенис бекхенд Обрада 

13-15 тенис Форхенд и бекхенд Обнављање 

16-20 тенис сервис Обрада 

21. тенис Форхенд и бекхенд Обнављање 

22. тенис сервис Обнављање 

23-27 тенис волеји Обрада 

28. тенис Форхенд,бекхенд,сервис Обнављање 

29. тенис волеји Обнављање  

30. тенис Игра преко мрезе без сервиса Обрада 

31. тенис Игра преко мрезе са сервисом Обрада  

32-34. тенис Игра преко мрезе без сервиса Обнављање 

34-36. тенис Игра преко мрезе без сервиса Обнављање 

37-39. тенис Игра на поене без сервиса  Обрада 

39-41. тенис Игра на поене са сервиса Обрада 

41-43. тенис Игра на поене без сервиса Обнављање 

44-46. тенис Игра на поене без сервиса Обнављање 

47-51. тенис Такмичење ученика мали тенис Обнављање 

52-56. тенис Такмичење ученика велики тенис Обнављање 

57-59. тенис Форхрнд слајс Обрада  

60-62. тенис Бекхенд слајс Обрада  

63. тенис Форхрнд слајс Обнављање 

64. тенис Бекхенд слајс Обнављање  

64-68. тенис Међу одељенско такмичење ученика Обнављање 

68-70. тенис смеч Обрада  

 

 

Настава ће се реализовати четврткому школскј сали од 13:10 до 14:30.У настави ће 

доминирати индивидуални рад и рад у пару где ће се водити рачуна о раздаљини и 

физичкој дистанци.Тенис је спорт у којем иначе нема контакта међу играчма тако да је 

тренутно један од најпжељнијих спортова у овом периду када је ситуација са вирусима 

односно Короном уздрмала све области у свету. У настави ће се користити наставна 

средства којима школа располаже ( рекети,лопте,мрежа ). Саставни део часа физичког 
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васпитања чини развој физичких способности и теоријско образовање . Организоваће 

се такмичење унутар одељења . 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ  РАД: ДРАМА НА ЕНГЛЕСКОМ 
ЈЕЗИКУ  
Циљеви и очекивани исходи активности:                                                                                                                                                      

- повећање слободе ученика у говору и изражавању на енглеском језику                                                                   

- развијање комуникативних способности ученика                                                                              

- проширивање способности споразумевања изван граница матерњег језика                                  

- повећање опште културе ученика                                                                                                           

- искоришћавање постојећих знања ученика  и њихово употпуњавање  у 

оквиру процеса учења енглеског језика                                                                                                                                                      

- упознавање са капиталним делима енглеске и америчке књижевности у 

складу и прилагођено узрасту ученика- обезбеђивање добробити и 

подршка развоју ученика                                                                     - 

свеобухватна укљученост ученика у додатне активности                                                             

- развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом 

друштву                                   

 -  пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 

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

интересовањима                      

 - развојсвести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења                                                                                 

- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње 

са другима и неговање другарства и пријатељства                                                                                                   

- развијање позитивних људских вредности                                                                                                 

- развој и поштовање толеранције и уважавање различитости                                                                             

- развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности, поштовање и неговање традиције и културе, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине                                                                                                                                                

- повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања. 

Активности:                                                                                                    

Распоред активности направљен је оквирно по месецима. Могућа је 

промена динамике рада у складу са могућностима и    интересовањима 

ученика. 
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I 

Говорне вежбе 

Изговор појединачних гласова 

Мелодија и каденца 

II 

Сценски покрет 

Сналажење на сцени и у простору 

Игра 

III 

Кратки скечеви – комедија 

IV 

Кратки скечеви – поучне приче 

V 

Гримове бајке - драматизација 

VI - IX 

Избор и прилагођавање дужег драмског текста за представу 

X 

Извођење представе – премијерa 

 

 

 

 

I Noisy Neighbours 

1. Прво читање. Рад на изговору 

појединачних гласова и целих 

реченица. 

2. Подела улога. Извођење – 

сналажење у простору, сценски 

покрет. 

3. Извођење напамет наученог 

скеча. 

II Last Day at School 

1. Попуњавање празнина у тексту 

скеча. 

2. Подела улога и извођење.  

3. Дотеривање изговора и покрета. 

III Scool Friends 

1. Попуњавање података о себи. 

Прво читање. Подела улога. 

2. Вежбање изговора и сценског 

покрета. 

3. Извођење. 

IV Burt and the Bulldozer 

1. Вођа тима чита скеч у себи, а 

затим кратко описује догађаје. 

Остали учесници покушавају да 

погоде реченице које ликови 

изговарају. 

2. Подела улога и вежбе изговора 

и покрета. 

3.Извођење. 

V The Old Days 

1. Ученици добијају испретуран 

текст и треба да га поређају. 

Вежбе изговора. 

2. Подела улога. Вежбање 

изговора и покрета. 

3.Извођење. 

VI Welcome to Mexico 
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1. Наставник пише на табли 

неколико реченица у вези с 

путовањем. Ученици дискутују о 

томе каква би ово могла бити 

ситуација. Читање текста. 

2.Подела улога. Вежбање изговора 

и покрета. 

3.Извођење. 

VII Аrachnophobia 

1. Ученици треба да поређају 

реченице скеча по логичном реду. 

Дискусија о фобијама и чиме би 

ученици евентуално заменили 

страх од паука у скечу.  

2.Подела улога. Вежбање изговора 

и покрета. 

3.Извођење. 

VIII The Restaurant 

1. Читање три верзије текста. 

Гласање за текст који се 

ученицима највише свиђа. Читање 

изабране верзије. 

2.Подела улога. Вежбање изговора 

и покрета. 

3.Извођење. 

IX 

25. час: Ученици бирају 4 од 8 

скечева које ће спремити за 

завршну приредбу у виду 

омнибуса. 

26. – 35. час: Вежбање и пробе за 

премијерно извођење. 

X 36. час 

Извођење омнибуса– премијера 

Циљна група којој је намењено: 

УченициVIIи VIII разреда 

Носилац активности: 

 Јелена Дерета – професор 

енглеског језика и 

књижевности 
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Годишњи план Обогаћеног једносменског рада За школску 2022/2023. 
годину,,Писање уз помоћ знакова на путу и поред пута“ 

 
Област: српски језик и књижевност 

 

Циљ:  

 

- Развијање базичне писмености и писменог изражавања. 

 

- Разумевање чињенице да је писање процес који се унапређује од почетне идеје 

до крајњег писаног продукта. 

 

- Крајњи продукт ове секције биће школски лист (годишњак). 

 

 

 Активности 

се
п

т
ем

б
а
р

 

 

 

1. час: Формирање групе, одређивање начина рада и подела задатака  

 

2. час: Гост школе: песникиња Виолета Јовић 

 

3. час: Формирање рубрика и уобличавање првих идеја 

 

4. час: Упознавање са функционалним стиловима и облицима 

новинарског изражавања (вест, извештај, репортажа...) 

 

5. час:Демонстрација прављења интервјуа 

 

6. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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6. час: Интервјуи са одабраним ученицима и наставницима школе 

 

7. час: Репортаже са актуелних догађаја 

 

8. час: Упознавање са техникама креативног писања; унапређење 

рада литерарне рубрике 

 

9. час: Усавршавање решења за насловну страну и лого часописа; 

унапређење рада ликовне рубрике 

 

10. час: Наставник као гост новинарске секције 

 

11. час:Представљање секција и слободних активности у школи 

 

12. час:О школској библиотеци и библиотекару 

 

13. час:Формирање школског читалачког клуба и сарадња са 

новинарском секцијом 

 

14. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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15. час: Упознавање са техникама писања анегдота, афоризама и 

осталих кратких шаљивих писаних форми 

 

16. час: Оспособљавање чланова секције да у краткој форми напишу 

текстове којима ће представити себе  

 

17. час: Учитељ као гост новинарске секције 

 

18. час:Месец Вука Караџића 

 

19. час:Негујмо српски језик 

 

20. час:Најлепша српска реч 

 

21. час:Успостављање координације између истраживачких, 

литерарних и ликовних тимова у оквиру новинарске секције  

 

22. час:Осамостаљивање ученика у вођењу и уређивању школског 

блога 

 

23. час:Праћење актуелних догађаја 

 

24. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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25. час: Обучавање чланова секције да овладају техникама писања 

колумни, предлог актуелних тема и идеја за чланке у којима би се 

износили ставови ученика 

 

26. час: Спровођење анкете на актуелну тему и обучавање учесника 

за рад на том пројекту 

 

27. час: Обучавање чланова секције за рад на истраживачким 

задацима 

 

28. час: Педагог као гост новинарске секције 

 

29. час:Наставници предлажу теме 

 

30. час:Праћење актуелних догађаја 

 

31. час:Новогодишње теме 

 

32. час:Читање и уређивање радова на крају полугодишта 
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33. час: О Дану школе 

 

34. час:Свети Сава као инспирација за стварање чланака или 

илустрација 

 

35. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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36. час: Анализа активности новинарске секције у првом 

полугодишту 

 

37. час: Писање чланака и стварање илустрација о Барошевцу и 

људима који живе у њему 

 

38. час: Разноврсно обрађивање теме другарства из више углова и 

кроз различите форме 

 

39. час: Разноврсно обрађивање теме пубертета из више углова и 

кроз различите форме 

 

40. час:Директор као гост новинарске секције 

 

41. час:Такмичарски или тимски дух: за или против? 

 

42. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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43. час: Обучавање учесника за писање приказа уметничких дела 

(књига, представа, филмова...) 

 

44. час: Час слободног стваралаштва (поезија) 

 

45. час: Час слободног стваралаштва (проза) 

 

46. час:Значај помоћног особља у раду школе 

 

47. час:Бивши ученик школе као гост новинарске секције 

 

48. час:Друштвене мреже: за или против? 

 

49. час:Учешће ученика на такмичењима: како прославити успех и 

прихватити неуспех? 

 

50. час:Угледни часови као пример осавремењивања наставе и 

међупредметне сарадње 

 

51. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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52. час: Родитељ као гост новинарске секције 

 

53. час: Значај великих празника за окупљање породице 

 

54. час: Зашто су проблематични ученици такви какви јесу? 

 

55. час:Представљање ученика који су постигли успех на 

такмичењима 

 

56. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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57. час: Рад на школском часопису (преглед прикупљеног 

материјала) 

 

58. час: Рад на школском часопису (избор радова) 

 

59. час: Рад на школском часопису (уредништво) 

 

60. час: Рад на школском часопису (лектура) 

 

61. час:Уређивање школског часописа у сарадњи са ученицима 

ликовне рубрике 

 

62. час:Проналажење најбољих решења за дигиталну или штампану 

форму часописа 

 

63. час:Наставници пишу текстове за новинарску секцију 

 

64. час:Реч директора и педагога школе 

 

65. час:Читање и уређивање радова на крају месеца 
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66. час: Презентација школског часописа 

 

67. час: Промоција школског часописа 

 

68. час: Награђивање и похваљивање најуспешнијих чланова секције 

 

69. час:Анализа активности и успешности рада секције 
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ОБОГАЋЕН      ЈЕДНОСМЕНСКИ      РАД 
 

Назив активности:   Енглески брише границе 

Овим пројектом предвиђено је да се на занимљив начин проведе време после обавезне редовне 

наставе, узподршку наставника, јерсе васпитно-образовне активности прилагођавају 

интересовањима ученика. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика,што оплемењује рад и 

искуства ученика, рад на социјалним вештинама и здравом растерећујућем дружењу. Ученици 

учествују у креативним радионицама, разним активностима; упознају се и квалитетно друже са 

наставником, уче кроз игру, предлажу теме којима би се могли бавити и продубљују садржаје које 

уче у редовној настави. Када временски услови буду повољни, aктивности ће се реализовати на 

отвореном простору уз проширене садржаје, са посетамакултурним установама у граду. 

Описактивности: Ученици ће у оквиру различитих радионица славити празнике у свету и на тај 

начин показати да је енглески језик језик који брише границе и повезује људе у читавом свету кроз 

разне прославе, празнике и догађаје. 

Носилац активности:Мирка Романовић 

Разред:VII и VIII 

Циљеви: Развијање функционалних знања и вештина Остваривање међупредметног повезивања кроз 

интерактивне радионице Развијање међупредметних компетенција ученика кроз активно учешће у 

радионицама Развој и поштовање националне, културне, језичке, полне и узрасне равноправности, 

толеранција и уважавање различитости Ефикасно и критичко коришћење научних и технолошких 

знања, уз показивање одговорности према животној средини Ефикасн асарадња са другима, као члан 

тима, групе и заједнице Подстицање вршњачког учења. 

Очекивани исходи:                                                                                                                             

Ученици кроз заједничке активности и тимски рад се упознају са различитим празницима и 

прославанма који се обележавају у читавом свету и тако повезују људе. Своје радове и презентације 

ће представити и другим ученицима школе. 

 

Радионице                                                                                                                            Септембар1 

International Day of Charity                                                                                                           2 

International Literacy Day / International Psychotherapy Day                                                                 3 

International Day of Democracy   4 International Day for the Preservation of the Ozone Layer5 

International Talk Like a Pirate Day                                                                                                6 World 

Peace Day / World Alzheimer's day / International Day of Coastal Cleanup                                7 World Car 

Free Day/ European Day of Languages                                                                                                                

8 WorldTourism Day / WorldRabiesDay / International Translation DayОктобар                                                                                                                                                           

9 International Music Day                                                                                                                                 

10 World Animal Day                                                                                                                                   11 

World Smile Day                                                                                                                                 12 World 

Teacher Day                                                                                                                                   13 World 
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Homeless Day                                                                                                                         14 United 

Nations Day                                                                                                                                  15 World 

Pasta Day                                         16 Pablo Picasso birthday                                                                                                                              

17 Halloween                                                                                                                                 Новембар                                                                                                                                                                

18 World Kindness Day                                                                                                                                   

19 Guy Fawkes Night /World Tsunami Awareness Day                                                                                                                 

20World Science Day for Peace and Development                                                                             21 

Children's Day                                                                                                                                          22 

RemembranceDay                                                                                                                                      

23International Day for Tolerance and Peace                                                                                                     

24 National Journalism Day                                                                                                             25 World 

Television Day                                                                                                               26 Thanksgiving                                                                                                                                    

Децембар                                                                                                                                                                      

27WorldAIDSDay                                                                                                                         28 World 

Computer Literacy Day                                                                                                                  29 

International Day of People with Disability                                                                                         30 

International Volunteer Day                                                                                                                       31 

Human Rights Day                                                                                                                                        32 

Christmas Eve / Christmas Day                                                                                                                 33 

Boxing Day                                                                                                                                                         

34 New Year's Eve                                                                                                                                 Јануар   

35 New Year's Day36Three Kings Day                                                                                                                                     

37 International LegoDay / National Puzzle Day                                                                           Фебруар 

38World Day of the sick                                                                                                                           39 

Darwin Day                                                                                                                                                                                  

40 World Radio Day                                                                                                                           41 

Valentine's Day                                                                                                                                             42 

World Day of Social Justice                                                                                                                         43 

International Tourist Guide / International Mother Language Day 44 World Scout Day - Thinking Day / 

International Day of Rare DiseasesМарт 45 International Women's Day                                                                                                                           

46 Saint Patrick's Day                                                                                                                                                        

47 International Day of Happiness / International Day of Theatre for Children and Young People 48 

International Sleep Day 49World Water Day                                                                                                                                                              

50International Day for the Elimination of Racial Discrimination51World Poetry Day                                                                                                                                                            

52 World Drama Day                                                                                                                                                  

53 International Day of Remembrance - Victims of SlaveryАприл 54 April'sFool Day                                                                                                                           

55 International Children's Book Day                                                                                                                  

56 WorldHealthDay                                                                                                                                         57 

WorldCreativity and Innovation day / Earth Day                                                                                         58 

World Dance / World Jazz DayМај 59 International Labor Day                                                                                                                            

60 International Press Freedom Day                                                                                                                 

61 World Red Cross Day                                                                                                                                    

62 National Technology Day                                                                                                                63 

International Day of the Family                                                                                                                        

64 World Museum Day                                                                                                                                  65 

Commonwealth Day                                                                                                                                            

66 International Day of United Nations Peacekeepers                                                                                    67 
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Memorial DayЈун68 Global Day of Parents                                                                                                                 

69 WorldEnvironment Day                                                                                                                            70 

International Picnic Day                                                                                                                               71 

World Music Day                                                                                                                                         72 

International Olympic Day 

 
 

 

 

 

 

7.  Допунска настава 
 

Допунска настава намењена је ученицима који повремено заостају у раду, због неуједначеног 

претходно стеченог знања, различитих способности ученика, дужег одсуствовања са наставе из оправданих 

разлога... 

Допунска настава за ученике млађих разреда изводиће се из српског језика и математике, са по једним 

часом недељно током целе године. 

 

 

Следи табеларни преглед фонда часова допунске наставе, по предметима, у старијим разредима. 

 

 

 

Ред.  

бр. 
Предмет 

Разред 
Укупно 

V VI VII VIII 

1. Српски језик 
18 

 

18 

 

  18 

 

17 

 
  71 

3. Историја  9    9    9      7   34 

4. Географија 9    9   9 7   34 

5. Физика  /   9 9    9   27 

6. Математика 18 18 18 17   71 

7. Биологија 9    9 9 7   34 

8. Хемија       9  7   16 

Укупно 63 72 81 71   287 

 

 

 

8. Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за ученике који показују посебна интересовања и испољавају изразите 

способности за поједине наставне области.Полазећи од израженог интересовања ученика додатни рад биће 

организован за све ученике од 4. – 8.  Разреда. 

Фонд часова додатне наставе по разредима и предметима. 

 

 

Ред.  Предмет Разред Укупно 
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бр. III IV V VI VII VIII 

1. Српски језик   18 18 18 17 71 

2. 
Енглески 

Језик 

 

 
   9  9  9 9 36 

3. Историја     9 9 9 9 36 

4. Географија    9 9 9 9 36 

5. Физика      9 9 9 27 

6. Математика 18 18 18 18 18 17 107 

7. Биологија    9 9 9 9 36 

8. Хемија        9 9 18 

9. Немачки језик     9 9 18 

Укупно 18 18 72 81 99 97 385 

 

 

    

 

 

9. Припремна настава 
 

          Припремна настава биће организована за ученике који су упућени на поправни испит, као и за ученике 

који полажу разредни испит јер нису оцењени из једног или више предмета.  Oва настава се организује пре 

почетка испитног рока, у трајању од најмање пет дана са по два часа дневно за сваки предмет. 

За ученике осмог разреда биће организована припремна настава из српског језика, математике , историје, 

географије, биологије, физике и хемије ради што боље припреме ученика за полагање завршног испита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Индивидуални образовни план (инклузивно образовање) 
 

Тим за инклузивно 

образовање 

Гордана Драгићевић, педагог – 
координатор тима 

Бранислав Павловић, наставник 
физичког и здравственог васпитања 

Милован Бабовић, наставник 
информатике и технике и 

технологије 
Снежана марковић, наставник 
српског језика и књижевности 

                    Милица Симеуновић, наставник разредне 
наставе 

Петровић Тамара, представник 
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родитеља 

Гордана Марковић, представник 
родитеља 

Програм тима за инклузивно образовањe 
 

Време 

реализације 
Садржај активности Реализатори 

август Израда годишњег плана рада тима за ИО Стручни тим за ИО 
 Процена и утврђивање броја ученика којима је потребна  

 

 
Разредне старешине 

од 1. до 8. разреда 

Стручни тим за ИО 

Руководиоци 

Стручних већа 

Родитељи 

Педагошки колегијум 

Савет родитеља 

Школски одбор 

 подршка и врсте подршке, потребе за ревизијом или 
 укидањем постојећих ИОП-а на основу евалуације рађене на 
 крају 2021/22. школске године; 
 Консултативни састанци стручних Већа од 1. до 4. разреда и 
 од 5. до 8. разреда; 
 Израда педагошких профила за ученике којима је потребна 
 подршка, а до сада нису радили по ИОП-у; 

септембар Пружање помоћи наставницима у изради педагошког 
 профила ученика; 
 Успостављање сарадње са родитељима ученика који су 
 предложени за утврђивање права на ИОП; 
 Формирање тимова за пружање додатне подршке ученику 
 директор школе; 
 Упознавање Педагошког колегијума, Савета родитеља и 
 Школског одбора са планом рада за школску 
 2022/23.годину; 
 Опсервација и праћење постигнућа и напредовања ученика  

 којима је потребна образовна подршка;  

 Израда листе предложених ученика за ИОП и одређивање  

 
октобар 

новембар 

децембар 

врсте ИОП-а; 
Пружање помоћи наставницима у изради ИОП-а за сваког 

ученика; 

Састанци са родитељима ученика којима је предложен ИОП 

и добијање сагласности за ИОП; 
Информисање и добијање сагласности Педагошког 

Стручни тим за ИО 

 

 колегијума са предложеним ИОП-има;  

 Праћење напредовања ученика 1. разреда и процене потреба  

 за подршком;  

 

новембар – јун 
Реализација и праћење ИОП-а и анализа, репланирање, 

ревизија, модификација ИОП-а уколико је потребно; 
Сарадња са релевантним институцијама и консултације; 

Стручни тим за ИО 
 

мај – јун Вредновање постигнућа ученика са ИОП-ом на крају Стручни тим за ИО 

 школске године у сарадњи са родитељима; Самовредновање 
реализације плана ИО; 
Информисање Наставничког Већа, Школског одбора и 
Савета родитеља о спровођењу и реализацији ИОП-а током 
школске 2023/2024. годину; 

 Родитељи 
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11.Екскурзије ученика и настава у природи 
Екскурзије и настава у природи биће органитоване у складу са Правилником о организацији и реализацији 

наставе у природи и екскурзије у основној школи („ Службени гласник РС “ број 30/2019 

 

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 

План извођења ђачке екскурзије за ученике I, II, III и IV разреда ОШ „Милорад  Лабудовић  Лабуд“,  

Барошевац, 

за школску 2022 / 2023. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ и задаци 

 

 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа 

и привредних досстигнућа, а у остваривања образовно-васпитне 

улоге школе. 

 

 

Задаци екскурзије су: 

 

- Проучавање објеката и феномена у природи 

- Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима 

- Развијање интересовања за природу и еколошких навика 

- Упознавање начина живота и рада људи у различитим 

крајевима наше земље 

- Развијање позитивног односа према: националним, 

културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама, као и позитивним социјалним 

односима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји 

 

 

 

Садржаји екскурзије у првом циклусу образовања и 

васппитања су: 

- Упознавање облика рељефа и површинских вода у 

околини и природно-географских одлика Републике 

Србије 

- Посматрање карактеристичних бињака и животиња 

- Посете заштићеним природним подручијима                        

( национални паркови, резервати, споменици природе и 

др. 

- Упознавање с прошлошћу и културном баштином 

завичаја и отаџбине 

- Развијање способности оријентације у простору и времену 

- Обилазак различитих пољопривредних површина  

- Обилазак привредних друштава и јавних предузећа 
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Трајање екскурзије 

 

 

Једнодневне екскурзије 

 

 

Маршуте екскурзије за школску 2022/23. 

 

Школска 2022/23.г. 

Доњи Срем ( Обедска бара – Келтско насеље у 

Инђији – Бојчинска шума ) 

 

 

 

Обухват ученика 

 

 

 

60% укупног броја ученика од првог до 

четвртог разреда 

 

 

Безбедност путовања 

 

Директор школе се стара да се путовање 

изврши у складу са Правилником о 

организацији и остваривању наставе у природи 

и екскурзије у основној школи 

 

 

 

 

 

Начин финансирања 

 

 

Ученичку екскурзију финансирају родитељи 

ученика. 

Средства за ову намену се уплаћују на 

посебан, родитељски подрачун школе. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 Задаци Активности Носиоци Време 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да :  

- Усвоје одређена 

знања из наставних 

предмета који су у 

директној и 

непосредној вези са 

извођењем екскурзије 

- Прошире знања о 

Израда плана 

извођења 

екскурзије са 

конкретним 

циљевима и 

задацима 

 

Стручно веће за 

разредну наставу 

Август 

2022. 

Упознавање 

родитеља са 

маршутом и 

садржајима 

 

Одељенске 

Септембар 

2022. 
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Једнодневна 

екскурзија за 

ученике 

млађих 

разреда  

ближој околини, 

градовима, рекама, 

планинама и др. 

- Кроз посету 

заштићеном 

природном подручју 

упознају споменике 

природе 

- Упознају услове 

живљења у 

непосредној околини 

-  Виде и упознају 

културно-историјске 

споменике и 

манастире 

- Да се кроз путовање 

ближе упознају, 

осамостале, развијају 

другарство и 

пријатељство 

екскурзије старешине  

 

Покретање 

поступка  јавне 

набавке за избор 

најбољег понуђача 

 

Комисија 

 

Октобар 

2022. 

Избор агенције за 

реализацију 

екскурзије 

 

Комисија 

 

Октобар-

новембар 

2022. 

 

 

 

Упознавање 

родитеља са 

ценом,изабраном 

агенцијом и 

условима путовања 

 

Одељенске 

старешине 

Реализација 

екскурзије 

Одељенске 

старешине,вођа 

пута 

Мај 

2022. 

Подношење 

извештаја о 

реализацији 

 

Вођа пута 

 

 

Мај 2022. 

 

 

 

Циљ екскурзије у старијим разредима: 

 

Циљ екскурзије је непосрено упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно – васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије су:  

- Проучавање објеката и феномена у природи; 

- Уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- Развијање интересовања за природу и еколошке навике; 

- Упознавање начина живота и рада људи из појединих крајева; 

- Развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима. 

-  
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Садржај ексурзије – остварује се на основу плана и програма наставе и учења и саставни део је Годишљег 

плана рада школе; 

 

Програм екскурзије -  Стручна већа достављају предлог плана и програма екскурзија Наставничком већу 

ради разматрања и доношења. Предложени план и програм разматра и на њега даје сагласност Савет родитеља 

школе. 

       Екскурзија се може извести ако је пријављено најмање 60% ученика истог разреда. Због малог броја 

ученика и у овој школској години очекујемо да ће бити тешкоћа око организовања и реализације екскурзије. 

 

 Време реализације: април 2023.године. 

 

Планирано је заједничко извођење екскурзије за ученике од V до  VIII  трајању на релацији: 

 

 

 

 

 

Разред Маршрута Садржај екскурзије Време 

    

V – VIII 

Барошевац-Фрушка гора- Сремски 

Карловци- Суботица-Палић- Нови Сад 

Барошевац 

Фрушка гора (манастир 

Крушедол), Сремски Карловци 

(Гимназија, Градска кућа, 

Богословија), Нови Сад 

(Природњачки музеј, центар 

града...), Суботица (смештај у 

хотелу „Патриа“, вечера, 

дискотека, ноћење, доручак), 

Палић (обилазак и посета ЗОО 

врту), Келебија 

Април 

2023. 

 

 

 

Екскурзија и настава у природи ће бити у складу са Правилником о организацији и оставривању наставе у 

природи и екскурзије у основној школи («Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019). На образложени предлог маршрута 

екскурзија од стручних већа, Савет родитеља даје сагласност. Носиоци припреме, организације и извођења 

наставе у природи и екскурзија су директор, стручни вођа путовања, наставник разредне наставе, одељенски 

старешина. Избор агенције за реализацију спроводи се у складу са законом који уређује јавне набавке. 

Агенција може да реализује наставу у природи тј екскурзију која поседује законом прописану лиценцу за 

организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. Комисија има најмање три члана , 

од којих је најмање један представник савета родитеља разреда за које се организује настава у природи, 

односно екскурзија и најмање један наставник који ће реализовати наставу у природи, односно екскурзију, при 

чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавних набавки. 

Секретар школе пружа стручну помоћ члановима комисије. 
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После изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о 

извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава извештај, који подноси 

директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. 

Наставник разредне наставе, односно одељенски старешина упозбаје родитеље са извештајем на родитељском 

састанку. 

 Одељенски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције и осталим 

условима путовања. 

 

Пре извођења екскурзија надлежни орган унутрашњих послова прегледаће техничку исправност 

аутобуса и психофизичку способност возача.  

 

                 За путовања дужа од једног дана биће обезбеђен лекар пратилац, и потребно је да родитељ достави 

здравствени лист. 

                        Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а  

                  Школском одбору ради разматрања и усвајања. 
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IV ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 

1. Програм рада Наставничког већа 

2. Програм Одељенског већа од I -IV разреда 

3. Програм Одељенских већа од V -VIII 

4. Програм Стручних већа школе 

А) Програм Стручног већа за  разредну наставу 

Б) Програм Стручног већа друштвено-језичке групе предмета 

В) Програм рада стручног већа природних наука  

Г) Програм рада стручног већа естетских дисциплина 

      5.  Програм рада Актива за развојно планирање 

      6.   Програм рада Актива за развој школског програма 

      7.  Програм рада Педагошког колегијума 

      8. Програм рада директора школе 

      9. Програм рада стручних сарадника 
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1. Програм рада Наставничког већа 
 

Динамика Садржај рада Извршилац 

Септембар 

-Организација рада на  почетку нове школске године  

-Организација обавезне,изборне наставе  и активности, 

једносменског рада, ЧОС –а и ваннаставних активности 

-Усвајање структуре 40-часовне радне недеље наставног 

особља 

-Разматрање извештаја о раду директора 2021/2022.год.; 

-Разматрање извештаја о остварености Годишњег плана 

рада школе у школској 2021/2022. године 

-Разматрање Годишњегпланарада школе за 2022/2023. год. 

-Кадровске промене на почетку школске године (радници 

за чијим радом је делимично престала потреба 

,технолошки вишкови,слободна радна места ) 

-Доношење плана набавке наставних средстава и опреме 

Директор 

Педагог 

Стручна већа и 

Одељенска  већа 

Октобар 

-  Уписа ученика осмог разреда у средњу школу (извештај 

педагога); 

- Акциони план за шк. 2022. /23. у оквиру развојног плана. 

- Самовредновање рада школе,избор кључне области 

вредновања; 

- Настава у програму ФООО; 

-Одржавање часова додатне,допунске наставе,ЧОС-а и 

ваннаставних активности  

Директор 

Тим 

Новембар 

-Реализација оразовно-васпитног процеса и прописаног 

фонда часова на крају првог класификационог периода; 

-Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода; 

-Изостанци ученика 

-Предлог мера за побољшање успеха 

-Проблеми у раду са ученицима по ИОП-у 

 

 

Директор 

Педагог 

чланови већа 

Децембар 

-Припреме и обележавање Дана школе 

-Разматрање извештаја о стручном усавршавању; 

-организација новогодишњег вашара и културно-забавног 

живота ученика 

-извештај са посећених часова 

Директор 

Педагог 

Одељенска већа 

Јануар 

-Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног 

фонда часова на крају првог полугодишта 

-извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта 

-недостаци у раду у првом полугодишту и предлог мера за 

поболјшање успеха 

-припреме за прославу Светог Саве и прослава школске 

славе Светог Саве 

- Недостаци у раду у првом полугодишту и договор о раду 

у другом полугодишту 

 

 

Директор 

Задужени 

наставници 
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Фебраур 

 

-Календар такмичења у школској 2022/23. 

- Недостаци у раду у првом полугодишту 

-Компаративна анализа успеха ученика на првом 

полугодишту четвртог разреда и првом полугодишту петог 

-Анализа анкете о прилагођености на предметну наставу 

 

Директор 

Педагог 

Март 

 

 

-Обележавање Дана жена 

- Припреме за екскурзију  

- Рад са ученицима по ИОП-у; 

- Праћење реализације стручног усавршавања унутар 

установе; 

 

 

 

 

Директор 

одељенске 

старешине 

Април 

-Успех и дисциплина ученика на крају 3. класификационог 

периода 

-Реализација наставног плана и програма свих видова  

образовно- васпитног процеса 

- Успех ученика на такмичењима; 

-Реализација пробног завршног испита (анализа) 

Педагог 

одељ.  

старешине 

Тим 

Мај 

-Извештај о изведеним екскурзијама 

-Утврђивање броја деце за полазак у први разред 

-Припреме за крај школске године за ученике осмог 

разреда и за спровођење завршних испита 

Вође пута 

Педагог 

Јун 

-Организација припремне наставе за ученике осмог 

разреда(полагање завршног испита за ученике 8.разреда и 

полазнике трећег циклуса ФООО-а) 

- Припремна настава за полагање разредних испита; 

-Похвале,награде и дипломе; 

-Успех и дисциплина ученика на крају наставне  

2022/2023. године 

- Реализација наставног плана и програма, као  фонда 

часова свих видова образовно-васпитног рада; 

- Извештај о самовредновању рада школе; 

- Извештај о прегледу педагошке документације 

-Технолошки вишкови; 

Директор 

Педагог 

Август 

-Припремна настава за полагање поправних испита 

-Именовање комисија за полагање поправних испита 

-Извештај о успеху ученика на крају школске године 

- Извештаји о раду стручних већа, акива и тимова 

-Предлог задужења наставника у наредној школској 

години и формирање одељења у складу с стручним 

Упутством; 

-Припреме за почетак нове школске године 

Директор  
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2. Програм одељенског већа од I -IV разреда 
 

Динамика Садржај 

Септембар 

Oрганизација образовно-васпитног рада у школи  

Школски календар за школску 2022/2023. годину 

Бројно стање ученика; 

Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне,  изборне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности и часова ОС; 

Распоред израде писмених задатака, контролних и писмених вежби; 

Идентификовање ученика за рад по ИОПу 

Планирање посета, излета, екскурзије и наставе у природи 

Снабдевеност уџбеницима и прибором 

Осигурање ученика  

Исхрана и  штампа 

Превоз ученика 

Фестивал хумора за децу 

Новембар 

Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају 

првог класификационог периода 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Изостанци ученика 

Сарадња са родитељима 

Јануар 

 

Реализација наставног плана и програма свих видова васпитно образовног рада 

Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 

Припрема  и прослава школске славе-  Светог Саве 

 

Фебруар 

Анализа рада у првом полугодишту и договор о раду у другом полугодишту 

Стручно усавршавање наставника 

 

Април 

Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода  

Реализација школског програма за од првог до четвртог разреда 

Такмичење ученика 

Јун 

Утврђивање успеха ученика  

Утврђивање оцена из владања и предлог ученика за награде и похвале 

Реализација наставног плана и програма свих видова образовно  - васпитног рада и 

прописаног фонда часова; 

Извештај о раду Одељенског већа; 

 

 

 

 

3. Програм одељенских већа од V -VIII 
 

 

Динамика Садржај 

Септембар 

Oрганизација образовно-васпитног рада у школи  

Школски календар за школску 2022/2023. годину 

Утврђивање броја ученика у одељењу 

Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне ,допунске, додатне наставе, 

слободних активности и друштвено корисног рада 

Планирање писмених, контролних задатака и вежби 
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Евидентирање ученика за рад у ваннаставним активностима 

Планирање посета, излета и екскурзија 

Идентификовање ученика за рад по ИОПу 

Осигурање ученика 

Исхрана, превоз,ђачка штампа 

Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором 

 

Новембар 

Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог 

класификационог периода 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода; 

Изостанци ученика на крају првог класификационог периода 

Предлог мера за побољшање успеха 

Фебруар 

Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023.г. 

Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

Рад ОЗ и сарадња са родитељима 

Извештај о раду Одељенског већа на крају првог полугодишта 

Април 

Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају трећег  

класификационог периода 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећегкласификационог периода 

Изостанци ученика 

Припреме за екскурзију 

Такмичење ученика у школи и ван ње 

Јун 

Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

Утврђивање  успеха и дисциплине ученика на крају наставне 2022/23. године 

Утврђивање оцена из владања и предлог ученика за похвале, награде 

Рад одељенске заједнице и сарадња са родитељима 

Организација припремне наставе за ученике осмог разреда 

Анализа професионалне оријентације ученика 

Извештај о раду Одељенског већа; 

Август 

Припремна настава за полагање поправних испита 

Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске године  

План рада већа за наредну школску годину 

 

 

 

4. Програм Стручних већа школе 
 

А)Програм Стручног већа за  разредну наставу 
 

Месец Активности 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

- Израда Школског програма од I до  IV разреда    

- Планирање, организација и реализација 

додатне, допунске наставе и слободних 

активности путем наставе на даљину 

- Формирање Тима за ИОП 

- Снадбевеност уџбеницима и додатном 

литературом 

- Договор о реализацији обогаћеног 
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једносменског рада 

- Планирање екскурзије ученика 

- Стручне обуке 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

- Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова; успех и дисциплина 

ученика на крају првог класификационог 

периода 

- Анализа потешкоћа у реализацији наставе и 

предлози за њихово превазилажење 

-  Договор о обележавању Дана школе 

 

 

Децембар 

- Такмичење ученика 

- Обележавање Дана школе 

- Угледни час 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

- Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 

за разредну наставу 

 

 

 

 

 

Фебруар 

 

 

- Такмичења ученика  

- Угледни час 

 

 

 

Април 

 

- Припрема за реализацију ученичке екскурзије 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Угледни час 

 

 

 

 

Јун 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

наставне године 

- Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова на крају наставне 

2022/ 2023. године 

- Извештај се екскурзије  

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

- Извештај о реализацији плана рада Стручног 

већа у школској 2022/ 23. години 

- Израда Плана рада Стручног већа за 2023/ 24. 

годину 

 

- Планирање ученичке екскурзије, излета и 

наставе у природи у 2023/24. години 

- Избор председника и записничара Стручног 

већа за разредну наставу за  школску 2023/24.  
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Б) Програм Стручног већа друштвено-језичке групе предмета 
 

Динамика Садржај рада 

Септембар 

Планирање рада у складу са школским календаром за 

шк.2022/23.г. 

Структура 40-часовне радне недеље наставника 

План израде писмених задатака, контролних вежби и 

тестова 

Израда годишњих и месечних планова рада у складу са 

прописаним стандардима 

Октобар 

Планирање  и  организовање допунског, додатног рада и 

слободних активности 

Предавање слободне активности у настави страног језика 

Угледно предавање 

Новембар 

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

Корелација између друштвено-језичке групе предмета 

 

Јануар 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

Стручна усавршавања - посета семинарима 

Прослава школске славе –Светог Саве 

Фебруар 

Анализа одржаних семинара 

Набавка наставних средстава 

Организација школских такмичења 

Април 

Учешће и резултати ученика на одржаним такмичењима 

такмичењу 

Угледно предавање 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

 
Објективност оцењивања и одговорност наставника при 

оцењивању 

Јун 

Завршетак школске године за ученике 8.разреда(полагање 

завршног испита) 

Успех ученика на крају наставне године 

Извештај о раду Стручног већа  

Август 

Израда и усвајање плана и програма Стручног већа за 

школску 2023/24.годину 

Предлог маршрута екскурзија 

Избор председника већа 
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В) Програм рада стручног већа природних наука за школску 2022/23. годину 
 

 

Динамика 

 

 

Садржај рада 

 

 

 

септембар 

• подела предмета на наставнике и планирање 

40-часовне радне недеље; 

 

• израда програма и планова реализације 

допунске и додатне наставе и слободних 

активности ; 

 

• израда плана набавке наставних средстава и 

помагала; 

 

• планирање одржавања угледних предавања 

из предмета природних наука(математике, 

физике, хемије, биологије и географије); 

 

 

октобар 

• дефинисање јединственог става према 

питању критеријума оцењивања групе 

предмета природних наука; 

 

• унапређивање информатичке 

оспособљености предметних наставника у 

оквиру стручног већа; 

 

 

новембар 

• периодична анализа успеха ученика у 

оквиру природне групе предмета и 

реализације наставних планова; 

 

• вредновање успостављеног јединственог 

става критеријума оцењивања; 

 

• периодична анализа реализације програма 

допунске наставе, додатног рада и 

слободних активности на крају првог 

класификационог периода; 

 

• угледно предавање из биологије; 

 

 

децембар 

• израда плана рада припреме ученика осмог 

разреда за полагање завршног испита;  

 

• реализација посете фестивала науке; 

 

• угледно предавање из хемије; 

 

 

јануар 

• набавка стручних часописа из предмета 

природних наука; 

 

• анализа примене напредних технологија у 
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образовању; 

 

 

фебруар 

• организација и спровођење такмичења 

предмета природне групе на школском 

нивоу; 

 

• анализа резултата рада са слабијим 

ученицима у оквиру допунске наставе; 

 

• употреба дигиталних средстава у настави; 

 

• угледно предавање из физике; 

 

март • спровођење такмичења предмета природне 

групе на општинском нивоу; 

 

• угледно предавање из географије; 

 

 

април 

• анализа успеха ученика из предмета 

природних наука и предузимање мера за 

пружање помоћи ученицима који заостају у 

раду; 

 

• анализа резултата ученика остварених на 

одржаним такмичењима; 

 

• угледно предавање из математике; 

 

 

мај 
 

• анализа индивидуалног усавршавања 

наставника; 

 

• анализа реализованих часова угледне 

наставе; 

 

 

јун 

• анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта; 

 

• анализа резултата ученика остварених на 

завршном испиту; 

 

• анализа учешћа наставника у програмима 

стручног усавршавања; 

 

 

август 

• анализа рада стручног већа у протеклој 

школској години; 

 

• израда и усвајање годишњег плана рада 

већа за предстојећу школску годину; 

 

• успостављање приоритетних задатака 

стручног већа у предстојећој школској 

години; 
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• конструисање већа и избор председника 

већа природних наука; 

 

 

 

 

Г) Програм рада стручног већа естетских дисциплина 
 

 

Динамика   Садржај рада 

Септембар Усвајање програма рада 

Избор ученика за ваннаставне активности 

Припремање и програмирање часова 

Усаглашавање критеријума оцењивања између предмета 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

 

Новембар Анализа успеха на крају првогкласификационог периода 

Израда нставних средстава,паноа,излагање радова 

Уређење школе 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

 

Фебруар Реализација наставног плана 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Припреме за такмичења 

Предлози за набавку наставних средстава, уџбеника и литературе 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Април Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Реализација наставног плана 

Припремање и програмирање часова 

Уређење паноа 

Припреме за школско такмичење 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Мај Извештај са посећених семинара у току године 

Предлози за набавку наставних средстава 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Јун Анализа рада већа у протеклој школској години 

Резултати са поправних испита 

Реализација угледних часова 

Остала питања 

Август Извештај рада већа у протеклој години 

Предлог програма рада Стручног већа за наредну школску годину 

Разматрање предлога за избор руководиоца Стручног већа естетских 

наука за школску 2023/24 .год. 
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План одржавања угледних часова за  

 Веће естетских дисциплина 

 

 

1. Александра Јелић – новембар, 7. разред 

2. Милован Бабовић – децембар, 8. разред 

3. Марко Маринов – март, 6. разред 

4. Бранислав Павловић – април, 5. разред 

 

5. Програм рада Актива за развојно планирање 
 

Септембар 

Анализа реализованих задатака из акционог плана за прошлу 

годину. 

Доношење акционог плана за школску 2022/2023.год. 

Верификација нових чланова актива 

Децембар 
Посета семинару за израду пројекта 

 

Март 
Праћење остваривања задатака из акционог плана 

Анализа проблема у раду 

Јун 

Сарадња актива за развојно планирање са осталим активима и 

већима  

 

 

 

 

 

 

 

6. Програм рада стручног Актива за развој Школског програма 
 

     Месец                                   Садржај 

Август Израда Анекса Школског програма за 3.разред за предмет 

Дигитална писменост 

Септембар Примена Школског програма од 1-8.разреда  

 

Током године Праћење реализације активности предвиђених школским 

програмом  
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7. Програм рада педагошког колегијума 
 

Педагошки колегијум чине директор школе, представници свих стручних већаи актива , координатори стручних  

тимова и  стручни сарадници школе. 

Педагошки колегијум у школској 2022/23.години чине: 

 

- Љиљана Илић (директор школе) 

- Гордана Драгићевић (педагог школе, координатор тима за инклузивно образовање и заштиту 

ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања) 

- Мирјана Јевтић (Стручни актив за развојно планирање  и координатор тима за 

самовредновање) 

- Милица Симеуновић (стручни актив за развој школског програма и координатор тима за 

обезбеђивање квалитета и развој школе) 

- Јасмина Ненадовић ( стручно  веће за разредну наставу ) 

- Мирка Романовић ( стручно веће за област предмета- друштвене науке ) 

- Ивана Јеремић ( стручно веће за област предмета  - природне науке) 

- Бранислав Павловић ( стручно веће за област предмета – естетске дисциплине) 

- Љиљана Белошевић, координатор тима за професионални развој 

- Милован Бабовић – координатор тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

- Ана Станковић, андрагошки асистент – координатор тима за ФООО 

 

Педагошки колегијум чине руководиоци Стручних већа и Стручних актива и стручни 

сарадници. Педагошки колегијум у школској 2022/23. години чине: директор, педагог, 

руководилац Стручног већа  за разредну наставу, Стручног већа друштвених наука, Стручног 

већа природних наука, Стручног већа уметности и вештина, Стручног актива за школско 

развојно планирања, Стручног актива за развој школског програма, Тима за самовредновање, 

Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за професионални развој, Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Тима за 

ФООО. 

Педагошки колегијум води директор. 

 
Време 

реализације 

 

Садржај активности 
Носиоци реализације 

август Припрема Годишњег плана рада школе за школску 

2022/23. годину и плана рада педагошког колегијума 

Дефинисање области самовредновања рада школе 

Израда плана професионалног развоја предметних и 

наставника разредне наставе за школску 2022/23. 

годину 

Мере унапређења рада школе и припреме за школску 

2022/23. годину 
Подела послова и задужења 

директор 
чланови педагошког 

колегијума 

стручни сарадници 
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септембар/ 

октобар 
Праћење планираних активности свих тимова и 

стручних већа за школску 2022/23. годину по 

Годишњем плану рада школе 

директор 
чланови педагошког 

колегијума 
стручни сарадници 

током године Усвајање ИОПа за ученике којима је то потребно тим ИО 

новембар Праћење ефеката на реализацији Програма за 

заштиту ученика од насиља 

Анализа реализованих активности планираних 

Школским развојним планом 

тим за заштиту ученика 

тим ШРПа 

децембар Анализа резултата самовредновања и предлог мера за 

побољшање квалитета рада школе 

Формирање тимова за додатну подршку у образовању 

за ученике којима је то потребно 

тим за самовредновање 

јануар/ Анализа квалитета реализације планираних тим ИО 

фебруар активности стручног тима за реализацију ИОП-а на 
крају првог полугодишта школске 2022/23. године 

 

март Анализа реализованих активности планираних 
школским развојним планом 
Праћење ефеката на реализацији Програма за заштиту 
ученика од насиља 

тим ШРПа 

април Анализа резултата самовредновања и предлог мера за 
побољшање квалитета рада школе 

тим за самовредновање 

мај/јун Предлагање понуде изборних предмета за наредну 
школску годину 
Анализа квалитета реализације планираних 
активности стручног тима за реализацију ИОП-а на 
крају школске 2022/23. године 
Анализа реализованих активности планираних 
Школским развојним планом и планом за 
самовредновање 
Aнaлизa успeхa и пoнaшaњa учeникa на крају школске 
2022/23. године 
Анализа рaдa свих школских тимова према Годишњем 
плану рада школе 

директор 
чланови педагошког 
колегијума 
стручни сарадници тим ИО 
тим ШРПа 

 

 

 

 

 

 

8. Програм  рада директора школе 

Програмски задаци директора школе: 

 

Програм и план директора школе узима у обзир функције које директор обавља у 

школи и структуру послова. Неки од тих послова су стални, а многи су повремени и одвијају се 

по месецима у току године. 

 

Програм рада директора школе (стални послови у току седмице и месеца) 

 
- увид у дневну, недељну и месечну организацију рада школе 
- увид у рад стручних сарадника: педагога, секретара, библиотекара, радника у 

финансијској служби 
- пријем странака, родитеља и гостију 
- увид у оперативне планове и дневнике рада 
- праћење редовне наставе ( 5 наставника) месечно 
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- праћење додатне, допунске наставе и слоб. активности (5 наставника) месечно 
- дневник рада библиотекара 
- редовно праћење вођења евиденције дневника и матичних књига 
- увид у записнике стручних органа школе (у све записнике претходне седнице) 
- увид у дневно свођење резултата рада наставника и других радника школе 
- увид у рад техничке службе школе 
- праћење рада одељенских заједница 
- увид у документацију преузимања наставних средстава 
- праћење реализације  „Обогаћени једносменски рад “ 
- праћење реализације ФООО 

 
Педагошко-инструктивни рад 

- са наставницима (седмично) 2 часа 
- посета часовима редовне наставе (седмично) 2 часа 
- присуство раду одељенских заједница 
- праћење изборних, програма и активности 
- присуство родитељским састанцима (у 2 одељенске заједнице) 

 
Учешће у раду стручни органа школе 

- учешће у раду Наставничког већа, одељенских и Стручних већа и Стручних 

актива, праћење програма школског развојног плана, вредновање и 

самовредновање 
- консултације са секретаром и рачуноводством 

 

Ред.број Област 

 

1. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

  

 

 

 

Развој културе 

учења 

 Обезбеђивање наставних средствава и 

литературе неопходних за рад наставника 

 Стварање услова за примену ИКТ технологије у 

настави као и савремених метода рада са циљем 

унапређивања квалитета наставног процеса 

 Праћење реализације плана стручног усавршавања 

свих запослених 
 Стручно усавршавање директора, менторсво 
 Систематско праћење резултата рада, похвале и награде 
 Праћење и сарадња са Ученичким парламентом и 

Вршњачким тимом 
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Стварање здравих и 

безбедних услова за 

учење и развој 

ученика 

 Упознавање родитеља са планом рада Тима за заштиту 

деце од насиља (организација посебних родитељских 

састанака по потреби) 

 Спољна заштитна мрежа, упознавање са планом рада 

кроз заједничке састанке 

 Подршка и организација предавања о безбедности у 

сарадњи са локалном заједницом 
 Обележавањезначајних датума... 
 Ангажовање андрагошког асистента 
 Организовање акције уређења школе и школског 

дворишта у сарадњи са родитељима и локалном 

самоуправом 
 Понашање у простору школе 
 Евиденција о исправности и хигијени тоалета, 

свлачионица и целокупног простора школе и школског 

дворишта у сарадњи са помоћно техничким особљем 
 Извештаји санитарне, комуналне и еколошке 

инспекције и поступање у складу са записницима 

  

 

 

 

 

 

 

 

Развој и осигурање 

квалитета наставног 

и васпитног процеса 

у школи 

 Аплицирање и укључивање школе у различите 

програме и пројекте 

 Праћење и упознавање Наставничког већа са свим 

новинама и изменама Закона и Правилника 

 Обезбеђивање средстава за побољшање квалитета 

наставног и ваннаставног процеса кроз пројекте 

 Промоција примера добре праксе 
 Израда базе примера добре праксе у нашој школи 
 Организовање студијских посета школама и размена 

искустава –развој школе у правцу модел школе, 

центра за едукацију наставника школа које постижу 

лоше резултате 

 Сарадња са Учитељским факултетом и другим 

факултетима који школују наставни кадар и подизање 

квалитета рада кроз сарадњу са универзитетима 

 Менторсто наставника и директора. 
 Подстицање наставника за напредовање у струци и 

стицање звања 

 Увођење нових ваннаставних активности на 

основу интересовања ученика кроз анкетирање и 

разговоре са Ученичким парламентом 
 Подстицање и праћење учествовања на 

конкурсима и смотрама 
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Обезбеђење 

инклузивног 

приступа у 

образовно- 

васпитном процесу 

 Обезбеђивање просторних и техничких услова за 

рад са децом са проблемима...у сардњи са 

родитељима и другим институцијама 

 Увођење нових секција на основу интересовања 

ученика (анкетирање и Ученички парламент) 

 Праћење примене индивидуализације и ваннаставних 

активности у настави 

 Праћење реализације допунске, додатне и секција 
 Обележавање Светског дана толеранције 

  

 

 

 

 

Праћење и 

подстицање 

постигнућа ученика 

 Разматрање резултата Завршног испита на 

Педагошком колегијуму и усвајање предлога мера 

за побољшање резултата ученика 

 Анализа успеха на тромесечјима, полугодишту и крају 

школске године, праћење напредовања и давање 

предлога за даље напредовање 

 Промовисање успеха ученика на такмичењима, 

конкурсима и смотрама 

 Представљање успеха ученика на Наставничком већу, 

Савету родитеља, Школском одбору, сајту, школском 

листу ... 

 Промовисање најуспешнијих ученика на паноима 

школе, сајту, школском листу и фејсбуку и 

инстаграм страници школе 

 Промовисање добрих резултата рада школе 

локалној заједници, медијима... 

 

2. 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

  

Планирање рада 

установе 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе, 
Извештаја о раду школе и представљање органима 
школе 

 Израда плана рада директора 
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Организација 

установе 

 

 Организација рада на основу правилника о 

систематизацији радних места 

 Упознавање свих запослених са структуром и 

организацијом рада установе ( распоред часова, 

распоред ваннаставних 

активности, распоред , дежурство наставника, ритам 

рада школе, обележавање учионица, 
списак одељењских старешина и предметних 
наставника...). 

 Распоређивање запослених у Тимове и организације у 

складу са својим компетенцијама, интересовањима, 

доприносу, 
ангагажовањем у школи и Законским обавезама 

 Редовни састанци са координаторима тимова и 

организација ради праћења реализације планираних 

активности, подршке и помоћи у реализацији 

предвиђених активности 

 Редовно обавештавање запослених о свим 

предстојећим активностима 

 Давање јасних правила о томе како се поступа на 

дежурству, приликом одсуствовања са посла, 

присуствовању 
Наставничком већу и састанцима тимова 

  

 

 

Контрола рада 

установе 

 Прављење плана посете и посета часова, давање 

повратне информације и инструктивно-педагошки 

рад 
 Редован увид у дневнике рада 
 Праћење израде месечних планова 
 Праћење динамике оцењивања 
 Праћење рада стручних сарадника 
 Полугодишњи извештаји тимова, Стручних 

већа, наставника, стручних сарадника и 
комисија 

 Заједничка анализа резултата и преузимање мера 

за не реализоване активности уколико не постоји 

оправдање 
 Квартално упознавање органа управљања 

школе са резултатима рада школе 
 Праћење новина у попуњавању ЈИСП-а 

  

 

Управљање 

информационим 

системом установе 

 Учешће у попуњавању информационог система 

установе у складу са Законом и упуствима 

Министарства просвете и Школске управе 

 Редовно праћење попуњавања информационог 

система установе у складу са упуствима 

Министарства просвете и Школске управе 
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Управљање 

системом 

обезбеђења 

квалитета у 

установи 

 Анализа резултата Завршног испита на основу 

статистике Завода за вредновање (на седницанма 

Стручних већа, 

Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради 

унапређења рада школе 

 Организација, реализација и анализа иницијалног и 

пробног Завршног тестирања ученика од стране Завода 

за 

вредновање 

 Организација и реализација Завршног испита и 

упис у средње школе 

 Презентовање резултата, завршног испита, иницијалног 

тестирања и пробног тестирања Савету родитеља, 

Школском одбору и Наставничком већу 

3. 
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

  

 

Планирање, 

селекција и пријем 

запослених 

 Структура запослених 
 Стицање услова и пријављивање запослених за 

полагање и стицање лиценце 

 Упражњена радна места и попуњавање у складу са 
Законом 

 Спровођење поступка пријема у радни однос у 

складу са Законом 
 Програм увођења приправника у посао 
 План посете часовима усклађен са стручним 

сарадницима 

  

 

 

Професионални 

развој запослених 

 Упознавање запослених са Правилником о сталном 

стручном усавршавању и напредовању и 

Каталогом о стручном усавршавању и 

евентуалним изменама 
 Стручно усавршавање ускладити са Годишњим планом 

стручног усавршавања као и са финансијским 

могућностима установе 

 На седницама Наставничког већа или Стручних већа 
презентовати сазнања са стручног усавршавања и 

омогућити достуност материјала и литературе са 

семинара свим 
запосленим 

  

Унапређивање 

међуљудских 

односа 

 Личним залагањем и стручним усавршавањем давати 

пример      свим запосленим 

 Давање подршке тимском раду, пружање 

помоћи новозапосленима да се укључе у рад 

школе 
 Подела задужења и обавеза са указивањем поверења у 
запослене и њихове могућности и способности 
 Заједничка дружења на студијским 

путовањима и прославама 
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 Вредновање 

резултата рада, 

мотивисање и 

награђивање 

запослених 

 Похвале и награде за Дан школе и на Општем 
родитељском састанку 

 Јавна похвала на Наставничком већу и 

подршка у унапређењу наставног процеса 
 Мотивација и подршка у примени иновација 

 

 

4. 

 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, И 

ДРУГИМ ЗАКОСНКИМ ЗАСТУПНИЦИМА,ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

  

 

Сарадња са 

родитељима/старат

е љима 

 Укључивање родитеља у живот и рад школе 

кроз упознавање са њиховим правима и 

обавезама 

 Родитељи су упознати са свим активностима у школи 

путем сајта школе, родитељских састанака, на 

отвореним вратима. 

 На родитељским састанцима и отвореним вратима 

редовно су добијали информације о резултатима и 

напредовањима њихове деце 

 Редовно учешће у раду Савета родитеља и 

помагање у информисању о свим активностима у 

школи 

 План посете часовима и анкетирање по реализованој 
посети 

 Укључивање родитеља у спортске активности, 

турнире, изложбе, заједничка дружења у 

организацији школе 

 Ангажовање родитеља у оквиру пројекта 

Професионална оријентација-родитељ презентује 

своје занимање 
 Укључивање родитеља у хуманитарне акције 
 Укључивање родитеља у рад тимова и рад органа школе 

  

 

Сарадња са органом 

управљања и 

репрезентативним 

синдикатом у 

установи 

 Редовно присуствовање седницама органа 

управљања, подношење извештаја о свом раду и 

раду школе 

 Упознавање органа управљања са постигнућима 

наших ученика, оствареним резултатима на 

такмичењима и 
завршном испиту и упису у средње школе 

 Упознавање Школског одбора са пројектима у које 

школа учествује и обезбеђивање подршке за пројекте 

 Председници синдиката редовно позивани на 

седнице Школског одбора 
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Сарадња са 

државном 

управом и 

локалном 

самоуправом 

 Редовно присуствовање састанцима у организацији 

одељења за друштвене делатности општине Стари град 

 Учествовање у свим активностима у организацији 

Пријатеља деце Стари града-дечија недеља... 

 Организовање предавања и трибина за ученике и 

родитеље у организацији општине 

 Учествовање у пројектима које иницира одељење за 
друштвене делатности општине Стари град или Градски 
секретаријат за образовање и дечију заштиту 

 Сарадња са широм 

заједницом 

 Учешће у пројектима и истраживањима националним и 
међународним 
 Партнерство са различитим институцијама 

 

5. 

 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 

  

Управљање 

финансијским 

ресурсима 

 У сарадњи са шефом рачуноводства учествовање у 

изради финансијског плана и плана јавних набавки 

 Редовно подношење финансијских извештаа 

Школском одбору 

 Свакодневно праћење финансијских токова прихода, 

расхода и финансијских средстава и реализација у 

складу са буџетом установе 

 Усклађивање буџета установе са надлежним органом 
локалне самоуправе и усвајање кроз надлежне 
институције, Школски одбор 

 Управљање 

материјалним 

ресурсима 

 Сарадња са локалном самоуправом и 

обезбеђивање средстава за несметано 

реализовање наставе 
 Аплицирање и учешће у пројектима 
 Надзирање процеса реализације плана набавки, 

електрична енергија, ручак у боравку, обезбеђење.... 

  

Управљање 

административним 

процесима 

 Поштовање и примена процедура рада установе и 

вођење прописане документације 

 Обезбеђена је ажурност и тачност вођења 

административне документације и њено систематско 

архивирање, у складу са законом 
 Припремње извештаја који обухватају све аспекте 

живота установе и презентовање надлежним 
органима установе и шире заједнице 

 

6. 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

  

Познавање, 

разумевање и 

праћење 
релевантних 
прописа 

 Прати све измене релевантних закона и подзаконских 

аката у области образовања, радних односа и управног 

поступка 

 Примена законских захтева у процесу 

управљања и руковођења 

 Пратити стратегију образовања у Републици Србији 
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Израда општих 

аката и 

документације 

установе 

 У сарадњи са секретаром школе планира припрему 

општих аката школе 
 Обезбеђени су услови да општи акти и документација 

установе буду законити, потпуни и јасни онима 

којима су намењени 
 Обезбеђена је доступност свих општих аката и 

документације установе онима којима су намењени и 
другим заинтересованим лицима, у складу са законом 

 Примена општих 

аката и 

документације 

установе 

 Обезбеђење услова за поштовање прописа, општих 

аката установе и дођење установљене документације 
 Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним 

мерама 
 Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о 

спровођењу тражених мера 

 
 

 

 

9. Програм  рада стручних сарадника 
 

А)Програм  рада педагога школе 
 

Садржај Динамика 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Учествовање у изради шкослког програма, плана самовредновања и 

развојног плана установе 

Учествовање у изради годишњег плана рада у установи и његових 

појединих делова 

Припремање годишњих и месечних планова рада педагога 

Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања 

потреба деце, ученика, родитеља 

Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са 

другим институцијама 

Пружање помоћи наставницима у свим облицима образовно васпитног 

рада 

Формирање одељења, распоређивање нових ученика 

Учествовање у писању пројеката установе 

Учешће у планирању и реализацији културних манифестација наступа 

ученика и медијског представљања 

 

Септембар 

Новембар 

Април 

Јун 

Август 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
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Систематско праћење и вредновање наставног процеса и напредовања 

деце 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката 

Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области 

Учешће у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на квал.периодима као 

и предлагање мера за њихово побољшање  

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима,такмичењима,завршним и пријемним испитима за 

средњу школу 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за 

побољшање 

Током године 

Рад са наставницима 

 

Пружање помоћи наставницима на унапређивању образовно-васпитног 

рада и наставе увођењем иновација и применом савремених  метода  

Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних стандарда 

Рад на процесу подизања квалитета ученичких знања и умења 

Анализирање реализације часова редовне наставе у школи и других 

облика образовно васпитног рада каојима је присуствовао педагог 

Праћење начина вођења педагошке документације наставника 

Пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода,техника и инструмената оцењивања ученика 

Оснаживање наставника за рад са децом из осетљивих друштвених 

група 

Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације  

Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних часова и 

излагања на састанцима већа, актива, стручним скуповима и 

родит.састанцима  

Пружање помоћи одељенским старешинама у релаизацији садржаја 

часа ОС 

Пружање помоћи наставницима у оставривању свих форми сарадње са 

породицом 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао 

Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника 

самоевалуације 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Рад са ученицима 
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Испитивање зрелости детета за упис у основну школу 

Праћење дечјег развоја и напредовања 

Праћење оптерећености ученика 

Саветодавни рад са новим ученицима,поновцима и слично 

Пружање помоћи и подршке за индивидуално напредовање ученика 

Пружање подршке и помоћи у раду ученичког парламента и 

др.организација 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока , проблема у 

учењу и понашању 

Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу 

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног 

решавања кофликата и популарисање здравих стилова живота 

Учествовање у изради педагошких профила детета за оне којима је 

потребна додатна подршка и израда индивидуалног образовног плана 

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање  рада 

школе и помоћ у њиховој реализацији 

Појачан васпитни рад са ученицима који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостају са наставе 5 часова и својим понашањем 

угрожавају друге 

Током године 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Организовање и учествовање на општин и групним родитељским 

састанцима у вези са организацијом образовно-васпитног рада 

Припрема и реализација род.саст., трибина са стручним темама 

Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 

установе(предавања, пројекти) 

Пружање подршке родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу 

Упознавање родитеља са важећим 

законима,конвенцијама,протоколима о заштити деце од занемаривања 

и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој 

ученика 

Сарадња са Саветом родитеља по потреби информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се разматрају на Савету 

Током године 

Истраживање образовно-васпитне праксе 

Анализа годишњих и месечних планова учитеља и наставника 

Израда извештаја и анализа на класификационим периодима, 

полугодишту и крају школске године 

Компаративна анализа успеха ученика на крају 4-тог и 5-ог разреда 

Израда извештаја и табела за Министарство просвете и друге 

институције 

Израда анкета, тестова  за ученике; 

Јун 

Септембар 

Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовање у раду Наставничког већа (давањем 

саопштења,информисањем о резултатима обављених 

анализа,прегледа,истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција) 

Учествовање у раду тимова,већа,актива и комисија на нивоу установе 

који се образују ради остваривања одређеног задатка,програма или 

пројекта 

Учествовање у раду педагопшког колегијума,стручних актива за 

развојно планирање и развој школског програма 

Током године 
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Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе 

Рад са директором,стручним сарадницима,андрагошким асистентом 

Сарадња са директором ,стручним сарадницима на истраживању 

постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и 

потреба установе,као и предлагање мера за унапређење 

Сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком 

планирању активности,изради стратешких докумената 

установе,анализа извештаја о раду школе 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања,вођења педагошке документације установе 

Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

Сарадња са директором  по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља на оцену из предмета и владања 

Током године 

Сарадња са надлежним установама,организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

Сарадња са образовним, 

здравственим ,социјалним,научним,културним и другим установама 

које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног 

рада установе 

Учествовање у истраживањима научних,просветних и других установа 

Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских 

односа породице ,установе и локалне самоуправе у циљу подршке 

развоја деце и младих 

Активно учествовање у раду стручних друштава,органа  и 

организација 

Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима за младе 

Сарадња са националном службом за запошљавање 

 

Током године 

Вођење педагошке документације,припрема за рад  

и стручно усавршавање 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,месечном и 

годишњем нивоу 

Израда ,припрема и чување посебних протокола,чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности на нивоу школе 

Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

Прикупљање података о деци и чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога 

Стручно усавршавање одвија се праћењем стручне литературе и 

периодике,праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету;учествовањем у активностима Педагошког 

друштва Србије,похађањем акредитованих семинара учешћем на 

конгресима,конференцијама,трибинама,осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих семинара,похађањем стручних 

скупова,разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима у образовању. 

Током године 
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Б) Програм  рада библиотекара 
 

Области рада: 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада Динамика 

Планирање набавке литературе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и стр. сараднике 

Израда годишњег, месечних ( оперативних ) планова рада 

Планирање рада са ученицима у шк. библиотеци 

Израда програма рада библиотечке секције 

Планирање развоја школске библиотеке 

Септембар 

 

 
 

Праћење и вредновање образовно васпитног рада  

Учешће у изради год.плана рада и самовредновање рада установе 

Вођење аутоматизованог библиот.пословања 

Одабирање и припрема литературе и др.грађе за разне образовно 

васпитне активности 

Побољшање информационе медијске и информатичке писмености 

корисника развијањем критичког односа према различитим 

информацијама 

Током 

године 

Рад са наставницма  

 

Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства 

кроз све облике васпитно образовног рада 

Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација 

Организовање наст.часова из појединих предмета у библиотеци 

Сарадња са наставн.око утврђивања годишњег плана обраде 

лектире 

Информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима, о тематским изложбама... 

Током 

година 

Рад са ученицима  

Обучавање ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и свих врста информација 

Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме  

Упознавање ученика са методама и техникама научног 

истраживања  

Развијање позитивног односа према читању и важности 

разумевања текста и упућивање на истраживачке методе рада 

Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку 

грађу 

Упознавање са радом школских секција 

Рад са ученицима у читаоници на реализацији школских пројеката 

(Здрав живот,Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и др.) 

Током 

године 

Рад са родитељима односно старатељима  

Учешће на родит.састанцима ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, рада развијања 

читалачких навика ученика и формирању личних и породичних 

библиотека 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

Током 

године 
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читалачких навика ученика 

 

Рад са директором,стручним сарадницима,педагошким 

асистентом и пратиоцем ученика 
 

Сарадња са стр.већима наставника,педагогом и директором школе 

у вези са набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе  

Информисање стр.већа, стр.сарадника и директора о набавци нове 

стр.литературе  

Информисање о развоју медијске и информатичке писмености 

Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних 

пројекта,изложби, креативних радионица 

Припремање и организовање културних активности школе(Месец 

књиге,Дечија недеља, Дан писмености) 

Током 

године 

Рад у стручним органима и тимовима  

Рад у шк.тимовима на изради годишњег и развојног плана школе 

и шк.програма 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора 

Рад у стр.тимовима у циљу промовисања школе 

Током 

године 

Сарадња са надлежним 

установама,организацијама,удружењима и јединицом локлане 

самоуправе 

 

Сарадња са другим школама, шк.и другим библиотекама на 

територији локалне самоуправе 

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада 

библиотеке и школе 

Сарадња са просветним, научним, културним и др.установама 

Учешће у раду друштва школских библиотекара Србије 

 

Током 

године 

Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

 

Припремање тематских библиографија и израда пописа и 

скупљање података у вези са наставним предметима и стручним 

усавршавањем наставника и сарадника 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци  

Вођење документације о раду школске библиотеке 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и 

др.скуповима 

 

Током 

године 
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VПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

       Савет родитеља бира се сваке школске године у складу са Статутом школе. 

 

  

 

Чине га представници родитеља ученика сваког одељења, које су родитељи изабрали гласањем на првом 

родитељском састанку . У школској 2022 / 2023.год.Савет родитеља броји 10 чланова. 

 

 

 

 ДЕЛОКРУГ ПОЛОВА САВЕТА РОДИТЕЉА: 

 

 

- Анализа рада у предходној школској години и усвајање програма рада Савета за школску  2022/23.годину и 

избор новог председника; 

- Верификација нових чланова и предлог чланова Савета за Школски одбор; 

- Предлагање  представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе; 

- Учешће у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; 

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно васпитног рада; 

- Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,годишњег плана рада, 

-Разматра  извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

- Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе; 

- Предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и средстава 

прикупљених од родитеља; 

- Разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце  

  и ученика; 

- Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика; 

- Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, наставе у природи и разматрање извештаја о њиховом 

остваривању; 

- Предузима акције уређења школских објеката и школских дворишта; 

- Стара се о социјалној и здравственој заштити ученика; 

- Предузима активности на организовању друштвеног и забавног живота ученика у школи, спортских и других 

манифестација. 

 Савет доноси одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Савета.Он доноси одлуке 

већином гласова укупног броја чланова. 

 Седнице Савета сазива председник, а у његовом одсуству заменик.У предлог дневног реда Савета 

родитеља школе могу се уврстити  питања која спадају у његову надлежност према закону и статуту школе. 

 

 

VIПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

 

Школски одбор је орган управљања и у оквиру свог делокруга послова: 

 

 - доносиСтатутшколе, правилапонашањаидругаопштаактаи дајесагласностнаакт о организацији и 

систематизацији послова; 

 

 -доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и разматра извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

 -утврђује предлог финансијског плана за припрему Буџета Републике; 

 -доноси финансијски план установе; 



103 

 

 -усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и разматра и усваја извештај о 

 Изведеним екскурзијама и наставе у природи; 

 -расписује конкурс за избор директора и врши избор између пријављених кандидат по прибављеном 

мишљењу Наставничког већа; 

 -даје мишљење директору школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника; 

- разматра поштовање општих принципа,остваривање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно васпитног рада; 

- доносипланстручногусавршавањазапосленихиусвајаизвештајоњеговом 

остваривању; 

 -предузимамерезапобољшањеусловарадаиостваривањеобразовно-васпитног рада; 

 -одлучујепожалби, односноприговорунарешењедиректора,решавапожалбиученика, 

односнородитељанаизречену   васпитно – дисциплинскумеру; 

 -разматраусловерадаушколиипредлажемерезапобољшањеистих; 

 -разматра и усваја извештај о попису имовине и средстава школе; 

 -разматраиодлучујеодругимпитањимакојасумузаконом,статутомидругимопштим актима стављена у 

надлежност. 

 

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. 

Чланове органа управљања из редова запослених изабрало је Наставничко веће,  из редова родитеља Савет 

родитеља тајним изјашњавањем, а три члана предлаже локална самоуправа. 

Садашњи сазив Школског одбора конституисан је у септембру 2018.године решењем бр. 112-806/18-С-25  и 

мандат члановима Школског одбора  траје четири године; 

 

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката школе без права 

одлучивања. 

  

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког 

Парламента без права одлучивања. 
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VII ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

1. Програм рада часова одељенског старешине од 1. до 8. разреда 

2. Програм рада ваннаставних активности млађих разреда 

3. Програм рада ваннаставних активности ( секција ) у старијим разредима 

4. Програм рада ученичких организација ( Парламент, Подмладак ЦК, Пријатељи деце Србије ); 
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1.  Часови одељенског старешине реализују се са по једним часом недељно, тј. 36 часова годишње. Одељенске 

старешине и педагог урадили су програме рада по разредима, али уколико се укаже потреба могу се 

реализовати и друге теме које нису саставни део програма рада. 

 Разрађени план рада на часовима одељенског старешине од првог до четвртог разреда саставни су део 

овог Годишњег плана и налазе се у прилогу. 

 Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу. 

Начин рада одељенске заједнице ближе је одређен Статутом школе. 

 

 

 

                                                      ПРОГРАМ  ЧАСОВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  

 

1. Ми смо одељенска заједница  

2. Брига за уредност простора – чување личног прибора и школске имовине 

 3. Моје радно место 

 4. Како учити, радити и штедети 

 5. Зашто радимо  лични и заједнички рад (примери из школе и природе) 

 6. Доживљаји успеха и неуспеха  

7. Хуманитарне акције – Недеља Црвеног крста 

 8. Заштита живота и чување зеленила  

 9. Ко се с ким дружи или не дружи  

10. Наша учионица – изглед и уређење 

 11. Наше бриге 

 12. Наша домовина – подстицање позитивног става  

13. Деца су војска најјача  

14. Наш гост књижевник 

 15. Весели  новогодишњи састанак 

 16. Како смо учили у школи 

 17. Био сам на одмору  

18. Како смо се адптирали на школу  

19. Сагледавање себичности у игри и учењу  

20. Комуникација осећања  

21. Другови су се потукли – које у праву 

 22. Мој бес  

23. У срцу моје маме 

 24. Сагледавање себичности у игри и учењу  

25. Другови су се потукли – које у праву  

26. Мој бес  

27. Наши стихови  

28. Другарство није птица 

 29. Како учимо – анализа успеха  

30. Ја и како ме други виде 

 31. Наши страхови 

 32. Наша туга 

 33. Наш успех и како га побољшати  

34. Шта знамо о саобраћају  

35. Љубав  

36. Рад, одмор и дружење  

Учитељи: 

Милица Симеуновић,  

Славка Давидовић,  

Јасмина Ненадовић 
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 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

1. Доживљаји са распуста  

2. Како се оно беше учи?  

3. Ми имамо председника  

4. Председнички избори – гласање  

5. Промене у природи – шетња 

 6. Сликамо природом  

7. Спортско такмичење  

8. Волим  математику /математичке игре 

 9. Анализа успеха и дисциплине  

10. Како је бити глумац (рецитивање, импровизација, играње улога)  

11. Какав је добар друг? 

 12. Уређујемо нашу учионицу  

13. Играоница  

14. Квиз – покажи шта знаш 

 15. Правимо поклоне за Нову годину  

16. Правимо приредбу за Новугодину  

17. Квиз – Шта знам о Светом Сави?  

18. Игре на снегу по избору ученика  

19. Шта знам? Како учим?  

20. Како се оцењујемо? 

 21. Помажем другу у невољи – насиље у школи 

 22. Шта слушамо и гледамо 

 23. Шта читамо  

24. Правимо поклоне за маме  

25. Значај  личне  хигијене – наше здравље  

26. Посета неке занимљиве личности  

27. Посетићемо … - припрема за екскурзију  

28. Дан школе  

29. Волим да …  

30. Не волим …  

31. Помажемо деци – акција солидарности  

32. Шетња – поздрав пролећу 

 33. Час екологије  

34. Играоница  

35. Истражујемо природу – шетња  

36. Опроштајни жур  

 

Учитељ: 

Мирјана Јевтић 

 

 

 

 

 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

 1. Поново у школи – повратак у школу  

2. Мој портфолио – презентовање портфолија  

3. Ово сам ја – представљање себе, колико се познајемо међу собом 

 4. Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања  

5. Кад порастем бићу...  

6. Дечја недеља 

 7. Како да учимо – уче како да  уче  и  стекну навике у учењу  

8. Мој  радни  дан – организујемо радни  дан и слободно време  

9. Рођенданско стабло – знаком представљамо  наш  датум  рођења  

10. Десет  топлих   речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

 11. Хајде да се договоримо  

12. Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

 13. Кад настане  збрка 
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 14. Толеранција према разликама 

15. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици постигли резултате које су до сада 

поставили  

16. Наша радна соба – како уредити радну собу  

17. Новогодишњи маскембал – органузујемо маскенбал на нивоу разреда  

18. Божић  

19. Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве  

20. Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила  

21. Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и какода се понашамо у учионици и школи.  

22. Уређивање паноа  

23. Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије  

24. Рециклирај не фолирај  

25. Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

 26. Мој први хербаријум –сакупљамо биљке  

27. Правимо хербаријум биљака из нашег  краја 

28. Здравље на уста улази  

29. Добродошлица ластавицама 

 30. Весели одељенски састанак –први април дан шале  

31. Ускршњи штанд – припремамо штанд заУскрс  

32. Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају -компјутер  

33. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању  

34. Правимо наш часопис – електронска форма  

35. Научили смо – представљамо свој портфолио  

36. Желим д асе представим – припремамо приредбу за крај школске године  

 

Учитељ: 

Зорица Божић 

 

 

 

 

 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 1.Поново у школи- повратак у школи  

2. Мојпортфолио – презентовање портфолија  

3. Ми смо тим-представљање одељења као тим  

4. Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања  

5. Кад порастем бићу…  

6. Наши рођендани – ученици сазнају датуме рођења својих другова  

7. Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.Мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља  

9. Моје слободно време – како да испунимо слободно време 

 10. Бонтон у учионици  

11. Поштујемо правила – поштујемо правила у школи 

 12. Учимо о пријатељству  

13. Како неговати пријатељство – како да сачувамо и негујемо пријатељство  

14. Тегла врлина 

 15. Толеранција према разликама 

16. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици постигли резултате које су до сада 

поставили  

17. и 18. Новогодишњи маскембал- органузујемо маскембал на нивоу разреда  

19. Божић – како прослављамо Божић   

20. Свети Сава – правимо пано поводом СветогСаве 

 21. Здрава храна – посета медицинске сестре  

22. Здравље на уста улази – чиме треба да се хранимо  

23. Здрава храна – квиз  

24. Пушење или здравље  

25. Недеља здравих уста  и  зуба 

 26. Честитка за маму, баку – правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 
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 27. Мојаосећања  

28. Дан позоришта  

29. и 30. Игре без граница  

31. Дан шале  

32. Ускршњи  вашар – припремамо штанд за Ускрс  

33. Шта треба да читамо – развијање љубави према читању  

34. Моје четворогодишње путовање – представљају свој најважнији догађај у досадашњем школовању 

35 .Научили смо – представљамо свој портфолио  

36. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године  

 

Учитељи: 

Радмила Кузмановић 

Славка Давидовић 

 

 

 

 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

 

1. Формирањ еодељењске заједнице и избор руководства  

2. Кућни ред школе, договор о раду  

3. Мој план рада и одмора 

 4. Предмети у петом разреду и како доживљавамо наставнике  

5. Поштујући себе поштујем и друге 

 6. Ђачки бонтон  

7. Како помоћи другу?  

8. Болести зависности – шта је то?  

9. Једног дана бих волео да будем. . .  

10. Ако сам ти друг немој да ти смета што ја понекад. . .  

11. Лична и општа хигијена  

12. Спречио сам инцидент  

13. Помоћ ученицима који заостају у раду  

14. Мој бес  и  како сањим  

15. Занимања оних који раде у школи а нису наставници  

16. Како могу рећи  НЕ  дувану, алкохолу, дроги  

17. У сусрет Новој години  

18. Свети Сава – школска слава  

19. Ја нисам поводљив  

20. Разговарамо отворено о томе шта нам смета код наставника 

 21. Занимање у филму који сам гледао 

 22. Шта читамо, колико користимо књиге из библиотеке 

 23. Како сарађујемо  

24. У чемусам вешт  

25. Хуманост на делу – како помоћи старим и беспомоћним  

26. Да ли познајемо технике  учења  

27. Увредљиви надимци  

28. Учинио сам га срећним  

29. Здрава храна – наше здравље  

30. Друг, пријатељ, симпатија  

31. У сусрет пролећу – излет у природу  

32. Моји таленти и способности  

33. Није лепо псовати  

34. Рад је мој успех 

 35. Како чувамо животну средину  

36. Анализа рада  у протеклој школској години . Шта ћемо мењати догодине  

 

Одељенски старешина 

Бранислав Павловић 
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 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ШЕСТОГ  РАЗРЕДА  

 

1. Бирамо руководство одељењске заједнице 

 2. Како да ове године будемо бољи него прошле 

 3. Како помоћи другу? 

 4. Безбедност  деце у саобраћају  

5. Која су дечја права а које обавезе?  

6. Чиме бих волео да се бавим када одрастем 

 7. Хоћемо да штедимо (за поклон мами, за екскурзију, за. . .) 

 8. Полиција у служби грађана 

 9. Активности у слободном  времену 

 10. Како да поштујемо друге 

 11. Бонтон – понашање на јавном месту  

12. Разумевање и прихватање потреба других и другачијих  

13. Насиље као негативна друштвена појава 

14. Правилно се хранимо – здраво живимо  

15. Занимање које сам видео на ТВ-у  

16. Не могу ме наговорити да . . .  

17. Пријатељство између дечака  и  девојчица 

 18. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа  

19. Свети Сава – школска слава  

20. Успех на крају првог полугодишта  

21. О  занимању које ме интересује  

22. О стиду и срамоти  

23. Превенција и заштита деце од трговине људима 

 24. Лична и општа хигијена и уредност  

25. Алкохолизам и пушење су штетни за здравље  

26. Хуманост  и  хуманитаран  рад  

27. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода  

28. Шта највише волим да радим код куће 

 29. Како чувамо здравње  

30. Заштита од пожара  

31. Шта знамо о наркоманији  

32. У сусретпролећу – излет у природу  

33. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола  

34. Како чувамо  животну средину  

35. Шта ми прија у школи а шта бих мењао  

36. Живео распуст!  

 

Одељенски старешина 

Милован Бабовић 

 

 

 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА  

 

1. Упознавање са календаром рада школе и кућним редом школе (договор о раду у школској години – обавезе, права и 

дужности)  

2. Ми смо заједница – прихватамо различитости; договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима  

 3. Облици културног и забавног живота (укључивање у ваннаставне активнисти) – Штачитам, шта гледам на ТВ-

програму. . . Да ли су рекламе   истините? 

 4. Усклађивање јединствених ставова породице и школе везаних за васпитање ученика (подстицање личног развоја 

ученика – самопоуздање; упознавање својих и потреба других грађење адаптацие и личног идентитета у социјалној групи 

– подстицање социјалних односа у групи)  

5. Дечија недеља- укључивање у активности 

 6. Болести зависности – пушење, алкохол, дрога 

 7. Наше будуће занимање – професионална оријентација 

 8. Анализа успеха на крају I класификационог периода (организовање и одређивање родитељског састанка, сређивање 

педагошке документације)  
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9. Моралне вредности човека (искреност, поштење и њимасупротне особине; шта мислимо о вредностима богатства и 

моћи; грађење сарадничког односа у одељењу)  

10. Како до правилног решења конфликта – култура понашања – развијање толеранције на различите ставове, особине, 

навике (вођење евиденције о уплатама ученика, евиденција о преплати за дечју штамп у) 

11. Могу научити  паметно да одлучујем (Моје не – мења све) 

 12. Стресогене животне ситуације – учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса  

13. Професионална оријентација 

 14. Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни (појавни облици агресивног понашања) 

 15. Суочење са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 

16. Успех ученика на крају првог полугодишта (сређивање педагошке  документације) 

 17. Помоћ учениц има приукључивању у такмичења  

18. Обележавање Дана Светог Саве 

 19. Професионална оријентација  

20. Грађење и јачање личних вредносних ставова 

21.Анализа успеха на крају  III  класификационог периода   

22. Насиље путем интернета 

23.Уређење школскогдворишта (анализа рада ученика у данима екологије – учешће у еколошким акцијама)  

24. Разред као вредносни суд – наши највећи успеси  и  неуспеси; искрено о себи  

25. Ја као ти, ти као ја (он и она) – хуманизација односа међу половима  

26. Адолесценција, шта је то? Ја растем и одрастам  

27. Мере за побољшање успеха – учење учења (како учим, који су моји извор изнања..)  

28. Наставник је погрешио, шта да радим?  

 29. Мој узор  

30. О  ком занимању маштам? 

 31. Тактика понашања у конфликту  

32. Организовање и извођење екскурзије  

33. Анализа  изведене  екскурзије  

34. Професионална  оријентација  

35. Мој највећи успех у овој години (анализа учешћа на такмичењима)  

36. Срећни завршавамо седми разред 

 

Одељенски старешина 

Снежана Марковић 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

 

 Циљеви:  

Развијање позитивних односа међу ученицима, побољшање вештина комуникације, развијање моралних начела, 

позитивних  навика и свести о потреби чувања здравља и животне средине, упознавање са различитим занимањима, 

помоћ при учењу и у организацији слободног времена, обележавање значајних датума, припремање ученика з аизбор и 

упис средње школе.  

Планирани садржаји рада: Руковођење одељењем и брига о ученицима, сарадња са родитељима, предметним 

наставницима, стручним сарадницима и руководством школе у складу са потребама ученика, вођење одељенске 

документације, присуство часовима из других предмета, присуство седницама Одељенског и Наставничког већа, вођење 

ученика на екскурзију и на групне посете догађајима важним за ученике у складу са планом рада школе, спровођење 

активности везаних за завршни испит и упис ученика у средњу школу. 

 На часовима одељенског старешине обрађиваће се следеће теме или активности:  

 

1. Избор руководства одељенске заједнице и члановаУченичког парламента 

2. Подсећање ученика на кућни ред школе  

3. Шта је све насиље? Како реагујемо на насиље? 

 4. Професионална оријентација 

 5. Дечјанедеља: Повеља дечјих права 

 6. Припреме за екскурзију 

 7. Професионална оријентација  
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8. Зашто се постаје наркоман; врсте и поделе дрога  

9. Кад сам здрав (онда могу све)  

10. Социјални  притисак  вршњака  и  проблеми понашања  

11. Професионална  оријентација  

12. Понашање ученика на часу  

13. Професионална оријентација  

14. Сида – превенција и заштита  

15. Грађење сарадничких односа у одељењу  

16. Међувршњачко насиље – како  реаговати на појаву насиља у школи  

17. Шта знам о животу младих у другим земљама  

18. Свети Сава – српски  просветитељ  

19. У другом  полугодишту  ћу променити. . .  

20. Професионална  оријентација  

21. Могућност  иинтернета – безбедно сурфујмо  

22. Насиље  путем  интернета  

23. Професионална  оријентација  

24. Подстицање  личног  развоја ученика  

25. Светски дан здравља – здрав стил живота подразумева. . .  

26. Разликујемо се у ставовима, мишљењу, навикама, потребама 

27. Желим да будем као. . .  

28. Агресивно понашање  и  како га сузбити  

29. Професионална оријентација  

30. Потешкоће у припреми завршног испита 

 31. Професионална оријентација  

32. Прелиставамо Информатор и Конкурс за упис у средњушколу 

 33. Припреме за матуру  

34. Нећемо се заборавити  

 

Одељенски старешина 

Јелена Дерета 

 

  

 
 

1. Ваннаставне активности 

 

У складу са новим Законом о основном образовању и васпитању (Сл.гл.55/13) члан.42. у школи се организују 

ваннаставне активности ученика, ради јачања образовно васпитне делатности школе, подстицања 

индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и 

ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства. 

 

План ваннаставних активности активности млађих разреда 

Годишњи фонд часова 36 

Динамика Активности 

Септембар 

Договоро раду 

Прочитао сам књигу, сакупио, записао, упознао на летовању... 

Састав на тему "Јесен" 

Рецитовање песама по слободном избору 

Октобар 

Ликовни приказ на тему "Јесен" 

Наш Дечји савез - недеља детета 

Ко ће боље и лепше - ређање ведрих речи 

Ликовна секција "Дарови јесени" 

Читање дечје штампе 
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Новембар 

Пиање и причање шала и досетки 

Припремили смо вам нове бајке 

Нови познаници у нашој литератури 

Децембар 

Састанак ОЗ - покажи шта знаш 

Игре асоцијације 

Песме и приче о зими 

Сликање зимског пејсажа 

Нова година у песми и игри 

Јануар 

Драматизација краћих драмских текстова 

Учимо нову игру 

Припрема прославе Светог Саве 

Фебруар 
Како смо провели зимски распуст 

Шта знам о филму 

Март 

Припремамо се за такмичење рецитатора 

Састав на тему "Мајка" 

Помогао сам једној старици - ликовни или литерарни рад 

Тражимо најбољег приповедача. 

Април 

Рецитовање стихова о пролећу 

Пантомима 

Ликовни приказ "Наше пролећне игре" 

Припремамо нашу ликовну изложбу 

Мај 

Игре у природи 

Решавање загонетки 

Литерарни рад "Мајска песма" 

Нацртаћу, саставићу, испричаћу... 

Јун 
Како ћу провести летњи распуст 

Шарени програм 

 

 

 

 

Ваннаставне активности ученика од V до VIII разреда остварују се кроз литерарну, драмску, рецитаторску, 

еколошку и спортску секцију. 

 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
фонд часова 18 

 

Динамика Активности 

Септембар 
Упознавање са планом и програмом секције, избор руководства 

Композиција писменог састава 

Октобар 
Припрема за јавне наступе у школи 

Говор и његова стилска функција 

Новембар 
Тумачење књижевног дела по избору ученика 

Праћење књижевних часописа 

Децембар 
Учествовање на јавним конкурсима 

Читање и анализа самосталних радова ученика 

Јануар 
Литерарни радови на тему "Пред иконом Светог Саве" 

Избор најбољих радова 

Фебруар Литерарни радови на тему "Осми март - Дан жена" 
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Март 
Избор најбољих радова 

Сарадња са дечјим листовима 

Април 
Литерарни радови на тему "Пролеће у нама" 

Избор најбољих радова 

Мај 
Теорија књижевности и писмености 

Тумачење лирске песме по избору ученика 

Јун Читање и анализа самосталних радова ученика 

 

    Задужени наставник: Снежана Марковић 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
 

фонд часова 36 

Динамика Активности 

Септембар 

Формирање секције 

Чиниоци изражајног казивања 

Акценатске вежбе 

Обрада лирске песме по избору ученика и рецитовање 

Октобар 

Облици изражавања песме 

Пауза у рецитовању, понављање и рефрен 

Вежбе темпа, мимике и гестикулације 

Избор песама за такмичење 

Новембар 

Тумачење изабраних песама 

Акцентовање текстова 

Увежбавање за наступ 

Децембар 

Изражајно читање изабраних песама 

Снимање рецитовања ученика 

Слушање снимака 

Припрема програма за школску славу 

Избор песама и увежбавање 

Јануар 
Припрема рецитатора за приредбу поводом Светог Саве 

Генерална проба пред наступ 

Фебруар 

Припрема за школско такмичење рецитатора 

Беседништво 

Сарадња са другим секцијама 

Март 

Припрема за општинско такмичење рецитатора 

Сусрет са песником 

Рецитовање у природи 

Час у библиотеци (јавни наступ) 

Април 

Песме о пролећу – изражајно казивање стихова 

Омиљени дечји песници 

Изражајно читање песама по избору ученика 

Мај 

Сусрет са познатим глумцем или одлазак у позориште 

Предлог чланова секције за похвале и награде 

Јавни наступ чланова секције 

Разматрање извештаја о раду секције 

Јун Предлог плана рада секције за наредну годину 

 

 

 

 

 Задужени учитељ : Милица Симеуновић 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
 

Фонд часова 36 

Динамика Садржај 

Септембар 
Формирање секције и договор о раду 

Упознавање ученика са планом и програмом рада 

Октобар 

Одабирање текстова за драматизовање  (Дан школе,позоришни фестивал ) 

Читање текста од стране наставника 

Подела улога одабраног текста 

Посета позоришту 

Новембар 

Читање текста од стране ученика 

Основни појмови из позоришне представе 

Дечје појединачно читање, исправљање од стране наставника 

Драматизовање текста по улогама 

Припрема за позоришни фестивал 

Децембар 

Позоришни фестивал у Вреоцима – учешће чланова секције 

Увежбавање појединих покрета које захтева текст 

Драматизовање одабраног текста у целини 

Указивање на грешке које се праве приликом драматизације 

Дан школе- учешће чланова секције 

Јануар 
Увежбавање текста за прославу Светог Саве 

Генералне пробе академије посвећене Светом Сави 

Фебруар 

Гледање телевизијске драме или слушање радио драме 

Укључивање нових чланова у секцију 

Ревизија новог текста 

Март 

Подела улога одабраног текста 

Читалачка проба 

Груписање лица и ствари на сцени, вежбе ритма 

Вежба акцената, пауза, звучних и других ефеката 

Априла 

Израда и постављање декора 

Костими и маске 

Генерална проба 

Приказивање драматизованог текста на нивоу ОЗ или школе 

Мај 

Сусрет са глумцем 

Сусрет са професионалним глумцем 

Слушање снимка радио драме 

Стваралачки рад - писање сценског дела, приказа, дијалога и драматизацује 

Јун 
Предлог чланова секције за похвале и награде 

Анализа рада секције 

 

 

 

Задужени наставник : Милица Симеуновић 
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
Фонд часова 36 

 

Динамика Активности 

Септембар 

Евидентирање ученика за рад у секцији 

Постављање контејнера у школском дворишту 

за стари папир,пластичне флаше и конзерве 

Октобар 

Најбитнији еколошки проблеми: 

Загађеност земљишта,воде и ваздуха 

Новембар 
Формирање еко патроле 

Децембар 
Утицај људског фактора на развој биљног и животинског света 

Јануар 
Утицај буке на организам 

Фебруар 
Прочитали смо у еколошким новинама 

 

Март Посета фабрици рециклаже у Лазаревцу 

Април 
Акција чишћења школског дворишта и околине у сарадњи са 

Еколошким друштвом Барошевац 

Мај Упознавање флоре и фауне вештачког језера 

Јун Обележавање Дана заштите животне средине 

 

 

                  Задужени наставник : Радојка Драговић 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Фонд часова 72 

Динамика Садржај 

Одбојка 

Септембар 

Слободна игра преко мреже 

Одбијање лопте прстима, индивидуални рад, увежбавање 

Одбијање лопте чекићем, индивидуални рад, увежбавање 

Увежбавање сервиса, рад у паровима 

Одбијање лопте прстима, рад у паровима, увежбавање 

Октобар 

Слободна игра преко мреже на поене 

Увежбавање примања лопте и смечовања, рад у паровима 

Увежбавање сервиса, рад у паровима, слободна игра на поене 

Слободна игра преко мреже на поене 

Увежбавање смечовања преко мреже и примања, рад у две групе,  

Април 

Одбијање лопте прстима преко мреже, рад у паровима 

Одбијање лопте чекићем преко мреже, рад у паровима 

Слободна игра преко мреже на поене 

Мај 

Увежбавање сервиса, рад у паровима 

Слободна игра преко мреже са посебним освртом на сервис 

Слободна игра преко мреже са посебним освртом на смечирање 

Увежбавање смечирања и примања лопте преко мреже 
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Јун 

Слободна игра преко мреже на поене 

Смечирања и примање лопте, рад у паровима 

Слободна игра преко мреже на поене 

Стони-тенис 

Новембар 

Слободна игра на поене, појединачно 

Слободна игра на поене, парови 

Увежбавање сервиса, појединачно 

Слободна игра на поене, појединачно са посебним освртом на сервис 

Слободна игра на поене, у паровима са посебним освртом на сервис 

Слободна игра на поене, појединачно и у паровима 

Децембар 

Увежбавање форхенда, појединачно 

Увежбавање бехенда, појединачно 

Слободна игра на поене, у паровима 

Увежбавање форхенда, појединачно 

Слободна игра на поене, појединачно 

Увежбавање бехенда, појединачно 

 

Јануар 

Увежбавање сервиса, у паровима 

Слободна игра на поене, у паровима 

Увежбавање сервиса, у паровима 

Слободна игра на поене, у паровима 

Слободна игра на поене, појединачно 

Увежбавање сервиса, појединачно 

Фебруар 

Увежбавање форхенда кроз игру, у паровима 

Увежбавање бехенда кроз игру, у паровима 

Слободна игра на поене, у паровима и појединачно 

Слободна игра на поене, у паровима 

Март 

Увежбавање форхенда и бехенда кроз игру појединачно 

Увежбавање форхенда и бехенда кроз игру у паровиам 

Слободна игра на поене, појединачно 

Слободна игра на поене, у паровиам 

Увежбавање форхенда и бехенда кроз игру појединачно 

Слободна игра на поене, у паровиам и појединачно 

Атлетика 

Април 

Трачање на 100 метара и бацање кугле 

Трачање на 300 метара и бацање кугле 

Трачање на 800 метара и бацање кугле 

Мај 

Трачање на 100 и скок у вис 

Трачање на 300 и скок у даљ 

Скок у вис и скок у даљ 

Јун 
Штафета 4 пута 100 метара и скок у вис 

Скок у вис и скок у даљ 

 

 

 

    Задужени наставник : Бранислав Павловић 

 

 

 

 
Фонд часова 18 
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Динамика Садржај 

Септембар Израда зидног сата 

Октобар 
Израда зидног сата 

Мртва природа - цртање и сликање на већим форматима 

Новембар Мртва природа - цртање и сликање на већим форматима 

Децембар Опрема сцене за приредбу Свети Сава 

Јануар Опрема сцене за приредбу Свети Сава 

Фебруар Израда графике на тему "Сунцокрети" 

Март 
Израда графике на тему "Сунцокрети" 

Опрема сцене за приредбу 

Април Опрема сцене за приредбу 

Мај Рад у природи, цртање и сликање пејсажа у црквеној порти 

Јун Рад у природи, цртање у дворишту школе 

 

 

                                 Задужени наставник : Марко Маринов 

 

 

 

4.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Ученичке организације се оснивају у школи у циљу потпунијег васпитања ученика. Ученичке организације 

чине: 

*    Ученички парламент 

   *    Пријатељи деце Србије 

   *   Подмладак Црвеног крста 

 

Ученички парламент: 

 

 Ученички парламент организује се у складу са Законом о основама система (Сл.гласник бр.72/2009) у 

последња два разреда основне школе, и он: 

 

1.Даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о : 

правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском 

развојном плану, школском програму, уређењу школског простора, избору уџбеника, слободним 

активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и о другим питањима које су од значаја за 

њихово образовање. 

 

2.Разматра односе и сарадњу ученика и наставника и атмосфере у школи 

 

3.Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

 

4.Активно учествује у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе 

 

5.Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из редова ученика. 

 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи..Чланови Парламента бирају свог 

председника сваке школске године.Парламент бира два представника ученика који учествују у раду 

Школског одбора. 
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                     ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

                                                                 2022/2023. 
    

СЕПТЕМБАР 

1.Избор ученика за Ученички парламенти избор председништва 

2.Конституисање Ученичког парламента 

3.Доношења плана и програма рада за школску 2022/2023.годину 

4.Правила понашања у школи услед нових прописа 

5. 26.септембар  Европски дан језика , јавни час ,педагог школе  

ОКТОБАР 

1.Посете Културном центру и позоришту 

2.Организовање турнира у спортским дисциплинама 

3.Осмишљавање и организовање радионица  Промоција хуманих вредности,по принципу вршњачке едукације 

(програм борбе против насиља ) 

4.Могућност одласка на МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА  

НОВЕМБАР 

1.Избор чланова парламента који ће пратити безбедност ученика у школи ,правила понашања у школи и 

естетско-хигијенске услове у школи 

2.Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције 

учтивог понашања 

3.Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељенских већа) 

4.Разговор о белестима зависности  

ДЕЦЕМБАР 

1.Парламент у акцији Дан борбе против СИДЕ 

2.Организација и прослава Дана школе   

3.Учествовање на Позоришном фестивал 

4.Обелезавање завршетка полугодишта новогодишњом журком 

5.Могућност одласка на Сајам науке и технике 

ЈАНУАР  
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1.Промовисање стила живота путем едукативних постера и паноа  

2.Просвета дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 

1.Формирање и ангажовање вршњачких тимова који ће утицати на смањење агресивног понашања по 

одељењима, као и пружање помоћи ученицима који слабије напредују  

2.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

МАРТ 

1.Учешће ученика на општинским и регионалним такмичењима  

2.Уређивање школског објекта 

АПРИЛ 

1.Професионална оријентација-представљање српских школа  

2.Акција чишћења околине  

3.Анализа резултата рада Ученичког  парламента за  2022/2023.годину 

МАЈ 

1.Оквирни план за наредну школску годину 

2.Шта носим из ове школе? 

3. Најбољи ученици осмог разреда и предлози за ђака генерације  

ЈУН 

1.Дискусија о завршном испиту 

2.Израда позивница за наставнике поводом матурске вечери  

3.Припреме за матурско вече  

4.Организовање журке поводом завршетка школске године 
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План и програм-  Пријатељи деце Србије  
 

Динамика Активности 

Септембар 

КонституисањеодбораПријатеља деце Србије 

УсвајањепрограмарадаПријатеља деце Србије 

Учешћеуманифестацији "Фестивал хумора за децу»уЛазаревцу 

ПосетаЛиковнојколонији 

Октобар 
Обележавање "Дечије недеље" и месеца књиге 

Новембар 

Весела јесен - програм за ђаке млађег школског узраста усклађен са наставом 

Организација посета позоришној представи 

Изложба дечијег стваралаштва 

Децембар 
Приказ прочитаног дела ван програма обавезне школске лектире 

Пропреме за прославу Нове године по ОЗ 

Јануар Обележавање празника Светог Саве 

Фебруар Зимски дан - игре на снегу 

Март Пролећна акција уређења школских дворишта 

Април 
Организовање такмичења у фудбалу и "Између две ватре" 

Обележавање дана Планете Земље 

Мај 
Такмичење ученика у литерарном и ликовном стваралаштву 

Уређење учионица 

Јун 

Обележавање Дана заштите животне средине 

Школски вашар - базар дечјих радова, све што је направљено, написано, нацртано у 

секцијама током школске године 

 

 

Задужени учитељ : Радмила Кузмановић 

 

План и програм  Подмлатка Црвеног крста 
 

Активности Динамика 

Избор одељенског руководства ПЦК 

Прикупљање чланарине Црвеног крста 
Септембар 

Акција "За срећније детињство" 

Безбедност деце у саобраћају - предавање 
Октобар 

Алкохолизам и наркоманија – предавање 

Учешће ученика у наградним тематима Црвеног крста 
Новембар 

Скупштина подмладка Црвеног крста 

Акције помоћи хуманост на делу Децембар 

Припрема ученика за такмичење  

Пано са садржајем "Пушење или здравље - одлучите сами" 
Фебруар 

Акција "Крв живот значи" 

Учешће ученика у  тематским наградним конкурсима - литерарни и ликовни 

радови 

Март 

Април 

Такмичење ученика из Прве помоћи  и Црвеног крста Мај 

Извештај о раду ПЦК Јун 

 

 

 

Задужени учитељ : Милица Симеуновић   
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VIП ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

1. Програм професионалне оријентације 

 

 

2. Програм здравствене заштите ученика у школи 

 

 

3. Програм заштите животне средине и еколошког образовања ученика 

 

 

4. Програм културних активности школе 

 

 

5. Програм  сарадње  са  породицом 
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1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

 Циљ пројекта професионалне оријентације на преласку у средњу школу јесте успостављање 

функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну школу. 

Програм ПО је конципиран на основу петофазног модела. По овој концепцији основни циљ програма ПО је 

подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и 

занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Активности које ће се остваривати на радионицама 

у раду са ученицима омогућавају да примерено узрасту изграде сазнања, развију умења, способности и 

вредности које ће бити основа за одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање 

каријере и укључивање у свет рада.Реализација програма је почела обуком школског тима (стручни сарадник 

Јовановић Гордана и наставник Николић Даница) у трајању од три дана, а сада следи имплементација 

програма ПО са ученицима седмог и осмог разреда у складу са моделом имплементације који тим и школа 

изаберу. 

 

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула: 

 

Самоспознаја  

Информисање о занимањима и каријери 

Упознавање са путевима образовања-мрежом школа 

Реални сусрети са светом рада 

Доношење одлуке о избору школе и занимања 

 

Носиоци активности и реализације програмских задатака ПО су:школски педагог, одељенске старешине и 

предметни наставници и то у оквиру редовне наставе, слободних и осталих активности, а сви задаци из овог 

подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељенског и стручних већа, Савета родитеља, 

Школског одбора  и ученичког парламента 

 

 

 

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПО 

За школску 2022/2023.год. 

 
 

Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине 7. и 8. разреда и педагог 

Школе Гордана Драгићевић. 
 

Време 

реализације 

 

Садржај активности 
 

Реализатори 

август, септембар - Формирање тима за професионалнуоријентацију 
- Израда плана радатима 

директор, педагог 

одељењске старешине 

7. и 8.разреда 

октобар - Планирање активности наставника и родитеља у 

процесу професионалнеоријентације: 

- Упознавање ученика са различитим занимањима у 

зависности од предмета кроз огледне и угледне 

часове; тематску интердисциплинарнунаставу; 

- Праћење и откривање ученика са специфичним 

способностима иинтересовањима; 

- Сусрети ученика са особама различитих занимања, 

посете радним организацијама 

одељењскестарешине 

8.разреда 

предметнинаставници 

родитељи 

педагог  
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током године Реализација радионица ПО по следећим областима 

(у зависности од организације рада школе инаставе): 

- Самоспознаја 

- Информације о занимањима икаријери 

- Путеви образовања и мрежашкола 

- Реални сусрети са светомзанимања 
- Одлука о изборузанимања 

одељенске старешине 7 и 
8. разреда 

педагог  

 родитељи 

током године - Професионално саветовање и усмеравање на 

основу постигнућа ученика, као и општег успеха и 

успеха изпојединих наставних предмета 

педагог школе 

 - Представљање средњих школа ученицима 7 и 8. 

разреда (у зависности од интересовања ученика) 

представници средњих 

школа 
Тим ПО 

током године - Организовање посета средњим школама и размена 

искустава са средњошколцима (у зависности од 

организације рада школе и наставе) 

представници средњих 

школа 
Тим ПО 

 

 

 

 

 

Педагог школе : Гордана Драгићевић 

 

 
 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, 

ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Циљ:  
 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања

 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности .

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 

препознавање насиља.

 Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља.

 Успостављање система ефикасне заштите.

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља.

 Саветодавни рад са ученицима са циљем превенције и ублажавања последица насиља

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина
 

Активности Начин остваривања Носиоци Временска 

Начин 
праћења 

  активности динамика  

 ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ   

Превенција Обрада тема у оквиру ЧОС које се Часови Током Евиденција у 



124 

 

насиља односе на одељењског године, 
реализацијом упознавање са правилима понашања у старешине и према дневницима 

радионица, 

школи и израду одељењских правила; 

теме радионице 

плановима 

рада образовно 

предавања 

везане за другарство, узајамно 

уважавање,  одељењског васпитног 

 

толеранцију; ненасилно решавање 

сукоба,  старешине  

 радионице везане за права детета, за    

 превенцију дискриминације    

Превенција 
насиља Рад у области културних, спортских, Наставници, 

Током 
године, 

Евиденција 
посета 

реализацијом хуманитарних и других активности уз ученици, према у дневницима 

културних, 

укључивање ученика у разноврсне 

садржаје одељењске плановима образовно 

спортских, чији је циљ квалитетно организовање 

старешине, 

стручни спортских, васпитног, 

хуманитарних 

и 

слободног времена, развијање тимског 

рада сарадници, културних, евиденција 

других 

активности 

а посебно промовисање здравих 

животних родитељи хуманитарних реализованих 

 стилова  активности, активности 
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   према  
   програму  

   здравствене  

   заштите  

   ученика  
Превенција 
насиља 

Идентификовање и рано 
препознавање Чланови тима Фебруар –мај 

Анкете, 
извештаји 

раном ризика од насиља, злостављања и   истраживања, 

идентификацијом 

занемаривања анкетирањем 

ученика,   предлози мера 

ризика 

давањем предлога мерама за 

превенцију и    

 заштиту после обраде анкета    
Превенција 
насиља 

Упознавање ученика са 
Правилником о ОС Септембар Евиденција у 

упознавањем 

ученика протоколу поступања у установи у   дневницима 

са правилницима 

и одговору на насиље злостављање и   образовно 

процедурама у занемаривање – и Правилником о   васпитног рада- 

поступању у 

школи поступању установе при појави   ЧОС 

 

дискриминаторног понашања и 

вређања    

 

угледа, части и достојанства 

личности,    

 

упознавање са правилима 

понашања у    

 школи, израда одељењских правила    

     

Активности 
ученика 

Организација хуманитарних 
акција, чланови 

Током 
године 

Извештај о 
раду 

чланова 

Ученичког 

реализација вршњачких едукација 

из парламента и  Ученичког 

парламента 

превенције насиља и 

дискриминације, наставници који  парламента, 

 

организовањедебата, постављање 

и ажурирањесандучета 

координирају 

рад,  организоване 

  „Кутија СС  дебате, 

 поверења“, Извештавањеученичког   фотографије 

 парламента о раду Тима    

Превенција 
насиља Упознавање родитеља ученика са Наставници, 

Током 
године Евиденција у 

укључивањем 

правилницима, протоколом о 

поступању у одељењске  дневницима 

родитеља случају насиља, платформама, старешине,  образовно 
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ученика садржајима стручни 

 

за превенцију насиља, на 

родитељским сарадници,  васпитног рада- 

 састанцима  директор, Савет  засписници 



127 

 

 
 

 

 
Рад сародитељима ученика који 
испољавају родитеља  родитељских 

 проблеме у понашању, укључивање   

састанака, 

личне 

 родитеља решавање ових проблема у   

евиденције 

ОС и 

 школи   

СС, 

извештаји 

рада 

    

Савета 

родитеља 

Превенција 
насиља Стручно усавршавање запослених у 

Директор, тим 
за током године Записници 

усавршавањем установи и ван установе, упућивање професионални  

Наставничог 

већа, 

запослених запослених на  платформе, садржаје за 

развој 

запослених  

стручних 

већа, 

 превенцију насиља,   

сертификати 

са 

    

похађаних 

обука 

    обука 

Сарадња са 
локалном 

Договори, анализе, предавања и 
радионице  током године Евиденције 

средином 

за ученике, родитеље, реализација 

пројеката Директор, према сарадње са 

 и заједничких активности са –Домом наставници, планираним 

установама, 

личне 

 здравља , одељењске активностима 

евиденције 

ОС и 

  

старешине, 

стручни сарадника 

СС, 

извештаји 

 Центром за социјални рад, Локалном сарадници, локалне реализације 

 самоуправим, Црвенимкрстом, сарадници из средине, и по 

посебних 

програма 

  

локалне 

средине потреби  

 

МУП-ом-посебан програм безбедности, 

који    

 се реализује са МУП-ом за 1, 4. и 6. ,    

 ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ   

Проверавање 
сумње 

-прикупљањем информација / директно 
или -Тим и сви 

-редовно 
током  

или откривање индиректно / запослени године  

насиља, 

злостављања -преглед видео записа    

или занемаривања     
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Заустављање     

дискриминаторног     

понашања     

Прекид насиља и 

-на месту дешавања раздвојити 
сукобљене и 

сви запослени 
у -у моменту  

смиривање 

учесника по потеби пружити или обезбедити установи дешавања  

Смиривање 

ситуације потребну помоћ    

при појави     



129 

 

 
 

 

дискриминације     
 

Обавештавање 

-телефонским путем или 
писмено 

ОС, Тим, 
директор -одмах после  

 

родитеља, ОС   прекида и  
 

 

Информације о 

дискриминаторном  

смиривања 

или  
 

Подношење 

пријаве 

Понашању  по сазнању  
 

    
 

директору о     
 

дискриминаторном     
 

понашању     
 

Консултације у 
вези -разговор ОС, дежурни -непосредно  

 

насиља које се 

десило  

наставникСС, 

Тим, после  
 

/ околности, 

анализа  

директор 

ученички дешавања  
 

чињеница, процена  парламент   
 

нивоа / и у вези     
 

појаве     
 

дискриминације     
 

Појачан васпитни 
рад 

-разговор са починиоцима 
насиља 

ОС и 
родитељи -увек када се  

 

са ученицима који 

су 

-разговор са ученицима који су 

трпили  деси насиље и  
 

извршили први 

ниво насиље или дискриминацију  дискриминациј  
 

насиља 

-разговор са ученицима 

сведоцима насиља и  а  
 

 целим одељењем    
 

Појачан васпитни 

рад -разговор са родитељима    
 

са ученицима који 

су     
 

извршили први 

ниво     
 

дискриминације     
 

Евиденција и -евиденција насиља  -код сваке  
 

праћење понашања -праћење мера ОС појаве насиља  
 

ученика у насиљу 

-писани извештај Тиму на крају 

тромесечја  првог нивоа  
 

првог нивоа и     
 

извештавање Тима     
 

Појачан васпитни 
рад 

-прикупљање информација и 
разговори ОС,СС -увек када  

 

са ученицима који 

су 

одељењског старешине и 

педагога са чланови Тима одељењски  
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поновили насиље 

учеником и родитељима и даљи 

васпитни директор старешине  
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првог нивоа рад са учеником и одељењем -родитељ процени да је  

 

-по потреби директор покреће 

васпитно-  овај рад  

 дисциплински поступак  неопходан, рад  

   једном или  

   неколико пута  

   поновљеног  

   насиља првог  

   нивоа  
Послови везани 
за 

-изјаве ученика у присуству 
родитеља о 

ОС, 
СС,чланови -увек када се  

процедуре 

насиља самој ситуацији Тима деси насиље и  

другог нивоа -прикупљање осталих података директор дискриминациј  

 

- разговори одељењског 

старешине и -родитељ а другог нивоа  

 

педагога са учеником и 

родитељима    

 

- даљи појачан васпитни рад са 

учеником и    

Послови везани 

за одељењем    

процедуре 

-по потреби директор покреће 

васпитно-    

дискриминације дисциплински поступак    

другог нивоа     
Израда 
оперативног 

-планови за сваког ученика 
појединачно 

Тим за заштиту 
/ -у сваком  

плана заштите 

за  

ОС, СС, 

директор насиљу другог  

ученике- 

ученике  родитељ и др. нивоа  

починиоце 

насиља и     

дискриминације 

и     

жртве     
Послови везани 
за 

-послови око прикупљања 
информација ОС,СС -увек када се  

процедуре 

насиља 

-изјаве о насиљу ученика коју он 

даје 

-остали 

чланови деси насиље и  

трећег нивоа 

директора у присуству педагога, 

и родитеља Тима дискриминациј  

 /ако није спречен / директор атрећег нивоа  

 

-директор покреће васпитно-

дисциплински -родитељ   

 Поступак представници   
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 -изрицање мере других   

Послови везани 

за 

-инфромисање, по потреби 

укључивање и организација   

процедуре 

сарадња са Центром за социјални 

рад,    
 
 

 

дискриминације 

здравственим службама, 
полицијом,    

трећег нивоа Школском управом и другим    

 Организацијама    

 

-појачан васпитни рад са 

учеником    
Подношење 
пријава 

-пре подношења пријаве разговор 
са директор школе 

-у року од 
24  

надлежним 

органима, Родитељима  сата  

организацијама и -писмена пријава    

службама -писмено обавештење    

и обавештавање     

Школске управе 

о     

насиљу и     

злостављању 

трећег     

нивоа и     

дискриминацији     

трећег нивоа     
Израда 
оперативног 

-планови за сваког ученика 
појединачно 

Тим за заштиту 
/ -у сваком  

плана заштите за  

ОС, СС 

директор 

насиљу 

трећег  

ученике-ученике  родитељ и др. нивоа  

починиоце 

насиља и     

дискриминације 

и     

жртве     
Информисање 
Центра -писмено обавештење директор школе 

- када се 
сумња  

за социјални рад 

и   

или се 

утврди  

полиције о 

сумња или   да постоји  

сазнање о 

насиљу,   

такво 

насиље  

злостављања или     

занемаривању 

које     
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ученик трпи у     

породици     

Обавештавање -писмено обавештење директор школе 

- када се 
сумња  

родитеља и 

полиције   

или утврди 

да  

када постоји 

сумња   насиље има  

да насилни 

догађај   елементе  
 

 

 

има елементе   
кривичног 
дела  

кривичног дела 

или   

или 

прекршаја  

прекршаја     
Послови везани 
за 

-директор школе предузима мере 
према директор школе - када је  

процедуру када 

је 

запосленом, а са дететом 

процедура заштите  запослени  

запослени 

починилац   починиоц  

дискриминације,     

насиља, 

злостављања     

и занемаривања     

Обавештавање -позивање полиције директор 

-одмах 
када се  

полиције када је 

директор је дужан да одмах 

обавести јавног секретар, 

насиље 

деси  

родитељ 

починилац тужиоца и полицију. дежурни наставни   

насиља и  чланови Тима   

злостављања 

према     

запосленом     

Обавештавање 

-обавештавање родитеља и 
надлежних директор школе 

-одмах 
када се  

родитеља, а ,по Институција  

насиље 

деси  

потреби, 

полиције и 

-рад на процедури покретања 

васпитно- директор и остали   

Центра за 

социјални 

дисциплинског поступка и 

изрицања учесници у   

рад о насиљу 

ученика 

васпитно-дисциплинске мере на 

седници васпитнодисциплис   

према 

запосленом Наставничког већа ком поступку   
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- покретање     

васпитно-     

дисциплинског     

поступка за тог 

или     

те ученике     

-изрицање 

васпитно-     

дисциплинске 

мере у     

складу са 

Законом     
Обавештавање -усмено и писмено обавештавње директор школе -одмах по  

родитеља, 

полиције и   сазнању  

Центра за 

социјални     

рад о сумњи да 

је     

починилац     

дискриминације 

и     

насиља треће 

одрасло     

лице     

Реализација 

саставни део процедура је избор 

ДКР у ОС, чланови 

Према 

плану  

друштвено-

корисног 

сваком конкретном случају / бира 

и одељењског већа, заштите  

и хуманитарног 

рада 

предлаже ОС, усваја одељењско 

веће /, а стручни сарадници,   

 

његову реализацију организује и 

прати родитељи   

 ОС/стручни сарадници    
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2. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ И ЗДРАВСТВЕНОГ 
ВАСПИТАЊА 
  

 Школа сарађује са здравственим установама у окружењу у циљу спровођења здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању лекарских прегледа за полазак у први разред, спровођењу редовних 

систематских прегледа и вакцинација у складу са Законом. 

 У школи се посебна пажња посвећује и здравственом васпитањукако би  ученици овладали основним 

знањима, вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања које су основ за формирање 

одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других.  

  

Садржаји програма су: 

Здравље и здрави стилови живота 

Психоемотивни развој 

Лична хигијена 

Орално здравље 

Правилна исхрана 

Болести зависности 

 

 Ови садржаји реализоваће се кроз: обавезне и изборне наставне предмете, часове одељенског 

старешине, секције и слободне активности, сарадњом са родитељима и локалномм заједницом и кроз програм 

рада педагога. Носиоци реализације овог програма су поред просветних радника и здравствени радници.И ове 

године наставиће се сарадња са Домом здравља „Др.Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац, Саветовалиштем за борбу 

против болести зависности, стоматолошком службом.  

 Наставници биологије, географије, српског језика, уметности, физичког васпитања, као и наставници 

других предмета у оквиру свога рада дају ученицима основне научно засноване информације из овог 

програма. 

 У реализацији програма здравственог васпитања методе рада прилагођене су садржају, предност имају 

метода активног учешћа и рад у групама. Примењују се и: креативне радионице, вођени разговори, предавања, 

играње улога и симулације, изложбе, писани радови, дебате, аудио и визуелне активности. 

 Учешће самих ученика као организатора или вршњачких едукатора је неопходно и досад је показало 

позитивне резултате. Две године уназад врши се обука вршњачких едукатора у сарадњи са сарадницима 

саветовалишта који даље преносе стечена знања на своје вршњаке. 

Конкретизација програма: 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Садржај Облик рада Извршилац 

I  -II Лична хигијена 

Исхрана деце  

Разговор Одељенски старешина 

II – IV Правилно држање тела Демонстрација-вежбе Наставник физич. васп. 

II – IV Хигијена зуба Разговор  

Демонстрација 

Играње улога 

Стоматолог 

V – VII Социјални притисак 

вршњака  

Проблеми понашања 

Планирани разговор 

Аудио и визуелна 

презентација 

Педијатар 
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V – VIII Пушење и алкохолизам Анкетирање Одељенски старешина 

VII – 

VIII 

Наркоманија Разговор  

Предавања 

Креативне радионице 

Педагог, биолог 

Сарадници 

Саветовалишта 

VII – 

VIII 

Сида Разговор , филм 

Едукативни пано 

Педагог и биолог 

V Правилна исхрана 

Превенција и лечење 

гојазности 

Анорексија 

 

Предавање 

 

Одељенски старешина 

Биолог 

VII Адолесценција Предавање Педагог 

V-VIII Васпитање за хумане 

односе међу половима 

Насиље у породици  

Предавање Педагог 

V-VIII Болести зависности Радионице 

Вршњачка едукација 

Педагог, педијатар 

Сарадници 

Саветовалишта 

3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА 
УЧЕНИКА 
 

 

 

     Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очувања 

природних ресурса. 

 

Редни број Садржај рада Време 

реализације 

Носилац 

активности 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

Стицање основних знања о човековој 

животној средини и процесима који је 

окружују (предавање) .  

Развијање код ученика свести о значају 

заштите, очувања и унапређивању 

живптне средине (предавање) .  

 

Уређење и одржавање зелених 

површина око школе-школско 

двориште. 

 

Организација дискусија и трибине о 

угрожености и заштити животне 

средине.   

 

Активно укључивање ученика у 

решавању практичних проблема на 

заштиту и унапређивању животне 

средине (сеча дрвећа,бацање смећа).  

Прикупљање и складиштење папира за 

рециклажу .  

IX 

 

IX 

 

X 

 

X 

 

XI 

XI 

 

 

XI 

 

XII 

 

XII 

 

 

I 

 

наставник  

 

наставник  

 

наставник и 

ученици 

наставници и 

ученици 

ученици 

наставник и 

ученици 

 

наставник и 

ученици 

наставници 

 

наставник 

 

 

наставик и 

ученици 
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11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање и складиштење стакла и 

других секундарних сировина за 

рециклажу.  

 

Презентовање здравог и позитивног 

начина живота (предавање) .  

 

Нарушавање еколошке равнотеже са 

порастом свих облика загађења доводи 

до угрожености здравља људи и 

квалитета њиховог живота (предавање) 

. 

 

Изложба фотографија, цртежа и 

материјалних радова на тему 

угрожавање и заштита животне 

средине. 

 

Развој еколошке одговорности и 

подстицање понашања које је усклађено 

са еколошким законитостима, природом 

и њеном заштитом и очувањем 

(предавање праћено филмом) .  

 

Живот у загађеној или незагађеној 

животној средини (предавање) . 

 

Добровољна акција чишћења обале 

поред реке и чишћења околине.  

 

 

Посета лабораторије у Колубари која 

прати степен загађености (воде,ваздуха 

и земљишта) у ближој околини.  

 

Акција пошумљавања и сађења биљака 

у ужој околини ,,за свако дете по једно 

дрво″. 

 

 

Посета расадника у Барошевцу 

(биолошке мере заштите) .  

 

 

 

Како смањити загађеносзт ваздуха 

(предавање, приказивање филма) . 

Вода-суштина живота (предавање, 

приказивање филма) .  

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

III 

 

 

III 

 

 

III 

 

 

 

IV 

IV 

 

IV 

 

V 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

наставник 

 

 

наставник 

наставника и 

ученика  

 

наставник и 

ученици 

 

наставник и 

ученици 

 

наставник и 

ученици 

 

 

наставник 

наставник 

 

наставник 

 

наставник 

 

наставник 
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Оспособљавање ученика да када 

одрасту сами доприносе решавању 

проблема заштите животне средине.  

 

Нема развоја без заштите околине 

(предавање) . Презентација филма : 

,,Скривено благо″.  

 

Човекова средина фактор стандарда 

(предавање).  

 

Искоришћавање отпадне хране из 

домаћинства и производња сточне 

хране (предавање).   

Обновљиви и необновљиви извори 

енергије (предавање).  

 

 

Наше дужности према генерацијама 

које долазе (предавање,филм) .  

 

 

 

4.  ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ 
 

 

 

 Културне активности школе оствариваће се обележавањем значајнијих датума,организовањем 

приредби, прослава, обележавањем значајних јубилеја. 

 

 Све ове активности доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и њиховом културном 

уздизању, као и отворености школе као институције према свим установама из окружења; 

 

Културна и јавна делатност школе оствариваће се преко: 

 

 А) прославе значајних датума – Дана школе, Нове године, школске славе Светог Саве, Дана жена, 

завршетка школске године; 

 Б) сусрета и такмичења – сусрети са књижевницима, посете изложбама, концертима, биоскопским и 

позоришним представама и такмичењима  у школи и ван ње; 

 В) смoтри ученичког стваралаштва - маскенбал и продајна изложба ученичких радова ( 

новогодишњи и ускршњи вашар); 

  

Ред.бр.       С А Д Р Ж А Ј  А К Т И В Н О С Т И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  1.  Обележавање Фестивала хумора за децу септембар 

  2. Гостовање дечијих писаца у школи септембар 

  3. Учешћена маскенбалу у Лазаревцу септембар 

  4. Посета Модерној галерији у Лазаревцу октобар 
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  5. Тематски дан у простору Еко друштва Барошевац октобар 

  6. Учешће на « ШУ-ШУ» фестивалу октобар 

  7. Посета Сајму књига у Београду октобар 

  8. Учешће у обележавању прославе цркве у Барошевцу октобар 

  9. Учешће на општинском такмичењу у шаху новембар-март 

 10. Обележавање Светског дана борбе против сиде децембар 

 11. Учешће на 7.школском позоришном фестивалу у Н. Медошевцу децембар 

 12. Учешће о обележавању дана Колубарске битке  децембар 

 13. Прослава Дана школе децембар 

 14. Дружење ученика са представницима мото клуба « Чоканлије» децембар 

 15. Посета Сајму науке у Београду децембар 

 16. Новогодишњи базар у школи децембар 

 17. Прослава школске славе – Светог Саве јануар 

 18. Гостовање глумаца у школи јануар-мај 

 19. Учешће на литарарном конкурсу посвећеном Светом Сави јануар 

 20. Организација општинског такмичења из веронауке, ЦК,Прве помоћи, 

спортских сусрета са ученицима из других школа 

током године 

 21. Обележавање светског дана читања у библиотеци фебруар 

 22. Посета површинском копу поља « Б»  фебруар 

23. Посета клубу пензионера у Лазаревцу март 

 24. Обележавање Осмог марта – Дана жена март 

 25. Гостовање лекара Амбуланте из Рудоваца март-јун 

 26. Презентације средњих школа из окружења март-мај 

 27. Јавни час јануар, април 

 28. Сарадња са кудом « Рудар» током године 

 29. Ускршња продајни базар у холу школе април 

30. Акција чишћења села – сарадња са ЕКО друштвом април 

31. Посета позоришту у Београду  април 

32. Посета спомен костурници у Лазаревцу новембар-април 

33. Посете Центру за културу у Лазаревцу током године 

34. Презентација најуспешнијих ученика у СО Лазаревац јун 

35. Приредба за крај школске године јун 

35. Медијско представљање рада школе током године 

 

 

 

Школски маркетинг:  

 

       Школа ће све важније активности представљати на својој фб страници, сајту школе и у летопису. 

Као и до сада интерни маркетинг обухватаће све информације и обавештења путем огласне табле за ученике, 

родитеље и наставнике, свеске обавештења, разгласа, изложби, трибина. 

 

  Екстерни маркетинг обухватаће све информације и приказе делатности школе у средствима јавног 

информисања (  РТВ « Гем», « Праве новине» , « Колубара», « Синдикалац», « Политика»...) и др. 
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5.  ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ 
 

   Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другог законског заступника, ученика 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

  Сарадња са родитељима  је врло важна за успешно одвијање образовно – васпитног рада  и реализоваће се 

путем родитељских састанака,  индивидуалних разговора, путем трибина и предавања у складу са узрастом. 

Програм сарадње обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности 

школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских 

питања, са циљем обезбеђивања свеобухватности и трајности образовно – васпитних утицаја. 

 

 У складу са чланом 48. Закона о основном образовању и васпитању ( Сл.гласник 55/13) школа ће омогућити 

родитљима да у оквиру « отвореног дана « сваког месеца присуствују образовно – васпином раду. 

 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа ће на крају сваког полугодишта да 

организује тестирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом сарадње и у погледу њихових 

сугестија за наредно полугодиште. 

 

Предавања за родитељске састанке држаће одељенске старешине и педагог школе; 

 

 

                                                           1. РАЗРЕД 

 - ђак првак у школи-педагог; 

 - Описно оцењивање првака; 

 - Значај породичног васпитања; 

 

     2. РАЗРЕД 

 - Радно место у породици и стварање радних навика; 

 - Љубомора код деце – педагог; 

 - Најчешће обољења школске деце; 

 

     3. РАЗРЕД 

 - Деца и новац; 

 - Учење уз компјутер; 

 - Културно понашање детета у школи, у породици, на јавном месту; 

 

     4. РАЗРЕД 

 - Хигијена и хигијенске навике школске деце; 

 - "Oтворено“ и „Затворено“ дете-педагог; 

 - Утицај ТВ-а и филма на дете; 

 

     5. РАЗРЕД 

 - Прелазак са разредне на предметну наставу; 

 - Проблеми оцењивања деце у школи; 

 - Најчешће деформације и њихово отклањање ; 

 

 

     6. РАЗРЕД 

 - Психичке промене у пубертету; 

 - Награде и похвале-забране и казне; 

 - Проблем другарства и однос према половима; 
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     7. РАЗРЕД 
 - Пушење,алкохолизам и  наркоманија-педагог; 

 - Верске секте; 

  

     8. РАЗРЕД 

 - Пушење, алкохолизам, наркоманија –педагог; 

 - Избор будућег позива и утицај породице; 

 - Услови уписа у средњу школу – педагог. 

 

 

IX  ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И  УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

   Стручно-педагошко усавршавање наставника и стручних сарадника реализоваће се кроз следеће облике: 

 

1.Дидактичко-методичко усавршавање 

2.Усавршавање у ужој наставној области 

 

   У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и 

стручних сарадника (Службени гласник РС 81/17, 48/18)наставник и стручни сарадник има право и дужност 

да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој 

ради и то да: 

1.Одржи угледни час наставе,прикаже активност,тему,резултате праћења развоја детета и ученика,стручну 

књигу,односно чланак или да води радионицу; 

2.Присуствује огледним часовима,приказима активности,деловима акционог истраживања педагошке 

праксе,теме,стручне књиге,односно чланка и да учествује у њиховој анализи; 

3.Присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања,а који су у 

вези са пословима наставника,васпитача и стручног сарадника; 

4.Учествује у изради развојног плана установе. 

   Установа обезбеђује остваривање права из става 1. овог члана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНО  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

 

Поред колективног стручног усавршавања наставници ће бити стимулисани да се индивидуално стручно 

усавршавајупраћењем новина у образовно-васпитном раду преко часописа и стручне периодике,учешћем на 

семинарима у оквиру своје струке,припремањем приправника за полагање испита за добијање лиценце и 

примену савременијих наставних метода и облика рада.Могућност увођења иновација у наставни рад постоји 

али је отежана необученошћу наставног кадра за рад на рачунарима. 

   У складу са Правилником о дозволи за рад наставника,васпитача и стручних сарадника (Сл.гл. РС 

22/05;51/08, 88/15,105/15,48/16).Приправник се уводи у посао савладавањем програма у установи у којој је 
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запослен или у другој установи исте врсте,ако се тако обезбеђује успешније припремање за образовно –

васпитни рад.За рад са приправником одређује се ментор кога одређује директор почев од дана пријема у 

радни однос бприправника а по предходном прибављеном мишљењу стручног органа.Провера савладаности 

програма остварује се најраније након годину дана рада у установи и то извођењем и одбраном часа 

наставника у школи.Проверу савладаности врши комисија у пуном саставу.Приправник који у потпуности 

савлада програм стиче право за полагање испита за лиценцу.Испит за лиценцу полаже се у Министарству пред 

комисијом коју образује Министар. 

 

   У складу са Правилником о сталном стручном усавршавањеу и стицању звања наставника,васпитача и 

стручних сарадника  (Сл.гласник РС 81/17 и 48/18) наставници су дужни да у петогодишњем периоду остваре 

120 бодова, при  чему сат похађања стручног усавршавања има вредност бода. 

Иако постоји оправдана потреба и жеља за стручним усавршавањем отежано је одржавање семинара из 

каталога стручног усавршавања због финасијске ситуације. 

 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 
2022/2023.ГОДИНИ 

 

 

Стручно усавршавање запослених ће се реализовати на нивоу колективног и 

индивидуалног усавршавања и то: 

 

-Индивидуалним усавршавањем, праћењем стручне литературе, корисних вебсајтова и 

учешћем у семинарима 

-предавањима,радионицама,дискусијама и анализама на наставничком већу 

-кроз рад стручних актива,одељенских већа,стручних већа и стручних тимова 

-међусобним посетама и разменом искуства 

-евалуацијом приоритетних показатеља кључних области 

-одржавање теоријских предавања и угледних часова односно активности са 

дискусијом и анализом 

-припремање испита за лиценцу 

 

 

  У овој школској години приоритет стручног усавршавања запослених је повећање 

компетенција наставника за вођење електронске документације и онлајн часове  ) ; 

На основу Извештаја о стручном усавршавању наставника, педагога у прошлој 

школској години, сачињен је план похађања акредитованих семинара. 

Секретар школе и шеф рачуноводства учествоваће на предавањима,семинарима и 

саветовањима које за делокруг њихових пословa oрганизује Образовни информатор. 
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 Време Носиоци Облици рада 

Промоциј естручне 

литературе 

издавачкихкућа 

Логос,Клет, 

 

Током 

школске  

године 

 

 

Наставници, учитељи 

 

 

Презентације 

 

Рад са „тешким 

родитељима“ 

 

 

Прво 

полугодиште 

 

Проф.раз.наставе 

Наставници 

Стручни сарадник 

Директор 

 

Акредитован семинар 

Компетенције:4,6,9 15,20,23 

Приоритет : 4 

Трајање : 2 дана  

Каталошки  број 148 

Планирање и 

одржавање угледних 

и огледних часова 

Током 

школске 

године 

 

Сви наставници и учитељи 

Индивидуално планирање 

реализације часа 

Стручно  

усавршавање у оквиру 

Наставничког већа 

Једном у 

полугодишту 

 

Педагогшколе 

Приказ 

књиге,чланка,стручно 

предавање,едукативна 

радионица 

Излагање са семинара Током 

школске 

године 

Наставници који су били на 

семинарима 

 

 

Излагање 

Акредитовани 

семинар К4П2      

„Управљање стресом 

наставника и ученика-

Зашто зебре немају 

чир?“ 

 

 

Друго 

полугодиште 

 

Наставници 

Учитељи 

Директор 

Стручни сарадници 

Компетенције за 

комуникацију и сарадњу 

К4,П4 

Један дан, 8 бодова 

Професионална 

орјентација- 

Оснаживање младих 

за упис у средњу 

школу 

Током 

школске 

године 

Стручни сарадник, 

наставници,Проф.раз.наставе 

Радионице,посете радним 

организацијама, 

презентације занимања 
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Одржавање теоријских предавања 

 

 

На нивоу стручног већа друштвенојезичке групе предмета одржаће се предавања: 

 

1.“Употреба савремене технологије у настави страногјезика“.Мирка Романовић-прво 

полугодиште 

 

На нивоу стручног већа друштвено језичке групе предмета планирани су следећи 

угледни часови: 

 

1.Фебруар-Дерета  Јелена,енглески језик,8.разред 

2.Новембар-Мирка  Романовић,енглески језик, 7.разред 

3.Децембар -Снежана Марковић,српски језик,7. разред 

4. Мај-Љиљана Белошевић,историја,8..разред 

 

 

2.На нивоу стручног већа природних наука планирани су следећи угледни часови: 

 

1.Децембар-Радојка Драговић,биологија,6. разред 

2.Новембар-Тијосав Милић,географија-8. разред 

3.Април-Ивана Јеремић,хемија,7  разред 

4.мај-Весна Јанковић,географија,5.разред 

5.мај-Анђелија Поповић, математика,5.разред 

 

 

 

3.На нивоу стручног већа естетских дисциплина планирани су следећи угледни 

часови: 

 
1. Александра Јелић– новембар, 6. разред 

2. Милован Бабовић – децембар, 7. разред 

3. Анђелија Поповић – јануар, 5. разред 

4. Марко Маринов – март, 8. разред 

5. Бранислав Павловић – април, 6. разред 

 

Угледни часови на нивоу стручног већа за разредну наставу: 
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1.Предмет: једносменски рад,учитељ – Зорица Божић,април 2023.г. 

2.Предмет: домаћинство ,  учитељ- Кузмановић Радмила, мај 2023.г. 

3.Предмет:  продужени боравак, учитељ-Ненадовић Ђорђе, новембар 2022.г. 

4.Предмет: Свет око нас, учитељ- Јевтић  Мирјана, децембар 2022.г. 

5.Предмет: Математика, учитељ- Славка Давидовић ,новембар 2022.г. 

6.Предмет: Музичка култура, учитељ- Ненадовић Јасмина , мај. 2023.г. 

7.Предмет: Српски језик, учитељ- Милица Симеуновић,април 2023.г. 

 

   Школске 2022/23. Године угледни час са ученицима петог,шестог,седмог и осмог 

разреда као и са наставницима школе реализоваће у првом полугодишту  педагог 

школе.Тема је „Улога страних језика у интеркултуралном образовању“. 

 

   Школске 2022/23. године јавни час са родитељима ће одржати педагог школе на 

тему „Успешна сарадња породице и школе“. 

 

Сви наставници предметне наставе ће током школске године одржати по један час за 

ученике четвртог разреда у циљу упознавања ученика и лакшег преласка у старије 

разреде. У претходној години се то показало као добра пракса. 

 

 

1. Љиљана Илић, директор школе  

2. Гордана Драгићевић, педагог 

3. Зорица Радојичић, секретар школе 
 

X   САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ 
 

           Као и друге установе које се баве образовањем  и наша школа је упућена на блиску сарадњу са МП, 

науке и технолошког развоја, преко надлежне Школске управе и Градским секретаријатом за образовање и 

дечију заштиту,  као и управом за Трезор. 

 

 Своју успешну сарадњу школа ће наставити са Месним  заједницама Барошевац, Бистрица и Стрмово, 

Еколошким друштвом Барошевац, ЕПС - огранак „Колубара“, Општином Лазаревац, Савезом спортова, 

Оштинском организацијом Црвеног крста Лазаревац, Компанијом „Дунав осигурање“Лазаревац, са Домовима 

здравља „Др.Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац и Рудовци, Центром за културу Лазаревац, Градском библиотеком 

Лазаревац, Радио Кисс, РТВ„Гем“  

   

XI ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
Праћење и оставривање садржаја годишњег плана рада има за циљ правовремено сагледавање нивоа и 

квалитета реализације свих радних задатака. Критичким сагледавњем остварености планираног, вршиће се 

евентуалне корекције и предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних задатака. 

Процес праћења започиње доношењем годишњег плана и континуирано ће се вршити током целе године. Сви 

носиоци планирања биће укључени у процес праћења и вредновања планираног.Основни видови праћења су:  
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-квантитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине активности-вредновање квалитета 

постигнутих резултата 

 

 

Радна активност Субјекти који 

прате(ниво 

праћења) 

Облици и начин 

Праћења 

Пословидиректорашколесапосебнимосвртомнапедагошкоинструк

тивнирад 

Школскиодбор 

Наставничковеће 

Министарствопросв

ете 

Непосредан увид 

Анализа извештаја 

Пословистручнихсарадника(педагогаибиблиотекара) Директор 

Наставничко 

веће 

Министарство 

просвете 

Непосреданувид 

Оперативнипланов

и 

Дневникрада 

Извештајиианализе 

Пословисекретара, 

административнофинансијскеслужбеипомоћнотехничкогособља 

Школски 

одбор 

Директор 

школе 

Секретар 

школе 

Непосредан увид 

Задужењанаставникауоквиру 40-точасовне радненедеље Школски 

одбор 

Наставничковеће 

Директор 

школе 

Педагог 

Непосреданувид 

Глобалнииоперати

вни 

планови 

Дневницирада 

Припреме 

;Педагошка свеска 

ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

 

 

Процена квалитета реализације образовно – васпитних задатака је успостављање  везе између очекиваних 

резултата и стварног стања , са циљем унапређивања образово – васпитног рада. 

 

 

 

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊА 

 

 

СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ 

 

 

 

ОБЛИЦИ И НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Квалификациони пероди Стручна и Одељенска већа,  

Наставничко веће 

Анализа успеха и дисциплине, 

Анализа угледних часова,резултати на 

такмичењима; квалификациони испити; 

Полугодиштеикрајшколске  

године 

Одељенскавећа, Наставничко 

ввеће, Школскиодбор; 

Министарствопросвете; 

Извештајиианализе, смернице задаљирад; 
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У Барошевцу, 15.09.2022.године 

    

 

 

 

 

 

          Директор школе                                                                 Председник Школског одбора 

 

_________________________                                                                _________________________ 

   

       (  Љиљана Илић  )                                                                                     ( Зорица  Божић ) 
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ 
 

Програм ФООО 

 

шк. 2022/2023 године 

 

 

 

 

 

 
Септембар,2022. 
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Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу ФООО. Оно омогућава 

доступност и сврсисходност основног образовања популације одраслих. ФООО је организациона и 

програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли полазници стичу основно 

образовање примерно њиховим потребама,могућностима учења и потребама тржишта рада. 

 

Уз основно образовање,одраслима је омогућено да стекну  и одговарајућу оспособљеност путем 

обуке. На овај начин се обезбеђује да основно образовање буде у функцији унапређавања 

остваривања исхода основног образовања потребних  одраслима за унапређавање квалитета личног и 

породичног живота,већу социјалну укљученост  и запошљивост. 

 

У ОШ“Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац Основно образовање одраслих по моделу ФООО 

траје десет година, а остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана. 

 

У првом циклусу се стичу основе функционалне писмености, у другом и трећем основе општег 

образовања  и стручне компетенције. 

 

Општи исходи јесу знања,вештине и вредносни ставови неопходни за  квалитетан и одговоран живот 

и рад у савременом друштву и постиже се остваривањем предметних исхода. Оствареност општих 

исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на 

основу општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих. 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ 

 

Способност да се изразе 

идеје,осећања,чињенице и мишња у 

усменом и писаном облику на матерњем 

језику у различитим друштвеним, 

културним и комуникацијским контекстима 

(рад,породица,друштвено окружење и 

слободно време). Ова способност обухвата 

и комуникацију на страном језику у 

областима слушања, говора,читања и 

писања. 

МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ Коришћење математичког размишљања и 

основних математичких операција у 

решавању проблема у ситуацијама у 

свакодневном животу. 

ОСНОВЕ НАУЧНЕ ПИСМЕНОСТИ 

  

Коришћење стечених знања,вештине и 

умења и уочавању,разумевању и 

објашњавању природних појава. 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ Ефикасно,функционално и одговорно 

коришћење различитих информационо-

комуникационих технологија у раду,у 

слободно време и комуникацији. 

УПРАВЉАЊЕ СОПСТВЕНИМ Способност организовања сопственог 
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УЧЕЊЕМ учења,самостално или у групии спремност 

за целоживотно учење  у различитим 

ситуацијама. Укључење и умешаност у 

отклањању и савладавању препрека у 

успешном учењу. 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Препознавање,објашњавање и решавање 

проблема  уз коришћење знања и вештина 

из различитих области. 

СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И 

САРАДЊА СА ДРУГИМА 

Свако понашање које је у служби ефикасне 

и констуктивне комуникције у друштвеном 

животу појединаца и у циљу ненасилног 

решавања конфликта. 

ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗА 

ДЕМОКРАТИЈУ 

Активно и одговорно учешће у грађанском 

животу заснивано на знању о друштвеним и 

политичким вредностима,концептима и 

стуктурама. 

ЗДРАВСТВЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Преузимање одговорности за сопствено 

здравље  и здравље породице,чување 

здравља и препознавање утицаја 

различитих начина живота и животних 

навика на одржавање  и унапређивање 

здравња. 

ЕКОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Активан однос према очувању и 

унапређивању околине. 

ИНИЦИЈАТИВНОСТ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Спремност да се идеја преточи у 

активност,да се покрене промена,да се 

прилагоди иновацијама,да се преузме 

ризик,да се планира и управља 

активностима ради остварења постављених 

циљева. 

КУЛТУРНА 

СВЕСТ,МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И 

КРЕАТИВНОСТ 

Осетљивост,прихватање постојања и 

позитивно вредновање различитости у 

соцјалном,културном,етничком,религијском 

и стваралачком домену,уз разумевање 

значаја и уважавање креативног 

изражавања идеја,искуства и емоција кроз 

различите медије 

(музика,покрет,литература и визуелне 

уметности). 
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ПОДЕЛА  РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНСТВА  ПО ЦИКЛУСИМА 
 

Циклус 

Број 

полазника 

 

Разредни старешина 

I 0  

        / 

II 13 Момчило Жунић 

III 15            Весна Јанковић 

 

 

 

 

 

 

 

Школски Тим за ФООО у шк.2022/23.години 

 

 

Предмет/Модулу 

ФООО 

Циклус Број часова у 

ФООО према НПП 

и % у норми 

наставника 

Име и презиме 

наставника 

Српски језик II 153(11,8% 

+ 

11,8%) 

23,6% 

 

Момчило Жунић 

Српски језик III 100(15,4%) 15,4% Момчило Жунић 

Математика II+III 153(23,6%) 

+ 

102(15,7%) 

39,3% Милован Бабовић 

Енглески језик II+III 51(7,9%) 

+ 

68(10,5%) 

 

18,4% 

Јелена Дерета 

Дигитална 

писменост 

II+III 34(4,7%) 

+ 

 

8,45% 

Јелена Дерета 
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27(3,75%) 

Физика II+III 34(4,7%) 

+ 

34(4,7%) 

 

 

9,4% 

Милован Бабовић 

Хемија II+III 34(4,7%) 

+ 

34(4,7%) 

 

 

9,4% 

Ивана Јеремић 

Биологија II+III 51(7,1%) 

+ 

17(2,4%) 

 

9,5% 

Радојка Драговић 

Примењене науке III 50(6,9%) 6,9% Весна Јанковић 

Историја II+III 34(4,7%) 

+ 

34(4,7%) 

 

 

9,4% 

Љиљана Белошевић 

Географија  II+III 34(4,7%) 

+ 

34(4,7%) 

 

9,4% 

Весна Јанковић 

Предузетништво II+III 17(2,4%) 

+ 

34(4,7%) 

 

7,1% 

 

Љиљана Белошевић 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

II+III 60(8,3%) 

+ 

60(8,3%) 

8,3% Момчило Жунић 

 

 

8,3% 

 

Гордана Драгићевић 

Андрагошки 

асистент 

  100% Ана Станковић 

Укупан број 

наставника: 

 ******* ****     **************    
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Укупан број 

обрачунских 

радника: 

   

2,83 

 

             9 

 

 

 

ПОДАЦИ О АНДРАГОШКОМ АСИСТЕНТУ 

Име и 

презиме 

Стручна спрема 
(средња,виша или 

висока) 

 Убележите да ли је 

асистент Наставник 

из школе/ лице са 

тржишта рада /из 

НВО сектора 

 Ако наставник врши послове 

асистента -% његовог 

ангажовања у школи 

Ана 

Станковић 

висока Наставник из школе 100% 

 

 

Распоред часова 

 

Други циклус-прво полугодиште 
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак **** 

Дигитална 

писменост 

Историја Биологија Математика Енглески 

језик 

15:00-15:30 

Дигитална 

писменост 

Историја Биологија Математика Енглески 

језик 

15:30-16:00 

Српски језик Географија Математика Српски 

језик 

Одговорно 

живљење 

у грађ. 

друштву 

16:00-16:30 

Српски језик Географија Математика Српски 

језик 

Одговорно 

живљење 

у грађ. 

друштву 

16:30-17:00 

Српски језик  Математика   17:00-17:30 

     17:30-18:30 
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Други циклус-друго полугодиште 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак **** 

Српски језик Физика Биологија Математика Енглески 

језик 

15:00-15:30 

Српски језик Физика Биологија Математика Енглески 

језик 

15:30-16:00 

Предузетништво Хемија Математика Српски 

језик 

Одговорно 

живљење 

у грађ. 

друштву 

16:00-16:30 

Предузетништво Хемија Математика Српски 

језик 

Одговорно 

живљење 

у грађ. 

друштву 

16:30-17:00 

  Математика Српски 

језик 

 17:00-17:30 

     17:30-18:30 

 

 

Трећи циклус- прво полугодиште 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак *** 

Математика Српски 

језик 

Географија Биологија Одговорно 

живљење у 

грађ. друштву 

15:00-15:30 

Математика Српски 

језик 

Географија Биологија Одговорно 

живљење у 

грађ. друштву 

15:30-16:00 

Математика Српски 

језик 

Хемија  Дигитална 

писменост 

Историја  16:00-16:30 

Енглески 

језик 

Физика Хемија  Дигитална 

писменост 

Историја  16:30-17:00 

Енглески 

језик 

Физика    17:00-17:30 

     17:30-18:30 
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Трећи циклус- друго полугодиште 
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак *** 

Математика Српски 

језик 

 Српски 

језик 

Одговорно 

живљење у 

грађ. друштву 

15:00-15:30 

Математика Српски 

језик 

 Српски 

језик 

Одговорно 

живљење у 

грађ. друштву 

15:30-16:00 

Математика Српски 

језик 

 Примењене 

природне 

науке 

Предузеништво 16:00-16:30 

Енглески 

језик 

Математика  Примењене 

природне 

науке 

Предузеништво 16:30-17:00 

Енглески 

језик 

Математика   Предузеништво 17:00-17:30 

     17:30-18:30 

 

 

 

 

 
   Школа је у обавези да школски календар и распоред часова прилагођава и усаглшава 

са могућностима и потребама одраслих. 

   Слободне активности,допунска и додатна настава реализоваће се у складу са 

потребама рада у настави, обавезама полазника и садржајима предмета током године. 

   У прилогу годишњег плана образовања одраслих налазе се и годишњи и месечни 

планови рада наставника. 
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                                                                                 Председник школског одбора    

 

 
                                                                                                                                 (Зорица Божић) 

У Барошевцу,  септембра 2022. године                      
 

 



 

 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


