
Основна школа 

,,Павле Поповић“ 

Вранић 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ЗА ШКОЛСКУ  2017/2018.годину 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

2 

 

  

в.д.директора: Јела Стевановић 

  

Педагог: Весна Рудић/ Симка Вукојевић 

Психолог: Драгана Николић 

Библиотекари: Нада Кршанин, Нада Лукић 

Благајник: Нада Лукић 

Шеф рачуноводства: Милена Лајић 

Административни радник: Марија Станић 

Секретар: Дејан Тмушић 

  

Контакт   

Матична школа у Вранићу Тел: 011-8332 022 Адреса: Трг палих бораца бр. 3 

Директор: Тел: 011-8332 022 Е-пошта: ospavlepopovic@hotmail.rs 

Секретар: Тел: 011-8332 022 Е-пошта: sekretar.osppopovic@hotmail.rs 

Шеф рачуноводства: Тел: 011-8332 022 Е-пошта: racunosppopovic@hotmail.rs 

Педагог и психолог: Тел: 011-8332 022 Е-пошта: ospavlep.ped.psi@hotmail.rs 

Зборница: Тел: 011-8333 211  

WEB адреса: www.ospavlepopovic.edu.rs 

Подручно одељење у Мељаку Тел: 011-8340 022 Адреса:  Маршала Тита бр. 152 

Подручно одељење у Шиљаковцу Тел: 011-8354 047 Адреса:  Добривоја Максимовића бр. 11 

 

  



 

3 

 

  

I  УВОД 5 

Полазне основе рада 6 

Материјално -  технички и просторни услови рада 7 

Кадровски услови 9  број стране 

Услови средине у којој школа ради 9 

Примарни задаци усвојени на основу анализе, евалуације из извештаја о раду школе 10 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 12 

Бројно стање ученика и одељења, број смена 13 

Ритам радног дана школе, динамика током школске године, класификациони периоди 14 

Календар васпитно – образовног рада школе 14 

План и програм излета,  екскурзија ученика, наставе у природи зимовања ученика, 

фестивала дечје рекреације, летовања ученика. 

18 

Структура 40-очасовне недеље свих запослених (дата је у прилогу као анекс) 32 

Задужења наставника из 40-очасовне радне недеље (секције, ученичке организације, 

комисије) 

33 

Задужења наставника за ваннаставне активности 34 

III ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ТЕЛА ШКОЛЕ 36 

Планови стручних већа из различитих области 36 

Стручно веће из области – разредна настава 36 

Стручно веће из области предмета – Српски језик 37 

Стручно веће из области предмета – страни језици 39 

Стручно веће из области предмета – Биологија и Хемија 41 

Стручно веће из области предмета – Историја и Географија 42 

Стручно веће из области предмета – Ликовна, Музичка култура и Физичко васпитање 44 

Стручно веће из области предмета – Математика, Физика и Техничко и 

информатичко образовање 

46 

Годишњи план реализације предметне наставе у четвртом разреду 48 

Годишњи план одељенских већа 49 

Одељенска већа млађих разреда 49 

Одељенска већа старијих разреда 51 

План рада наставничког већа 57 

План рада педагошког колегијума 61 

Годишњи план рада стручног тима за развој  школског програма 62 

Годишњи план рада стручног тима за вредновање и самовредновање рада школе 64 

Годишњи план рада стручног актива за развојно планирање у школи 65 

Годишњи план рада стручног тима за инклузивно образовање 67 

Годишњи план рада стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

68 

Годишњи план рада тима за професионалну оријентацију 70 

Годишњи план рада тима за стручно усавршавање 72 

Годишњи план рада тима за информатичко-комуникационе технологије 

 

73 

План рада Савета родитеља школе 74 



 

4 

 

План рада Школског одбора 75 

V ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 77 

План рада директора 77 

План рада педагога 83 

План рада психолога 86 

План рада библиотекара 90 

  

V ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ ОБЛИКА РАДА 92 

Ученичке организације 92 

План рада Црвеног крста 92 

Ученички парламент 92 

Производни и други друштвено – користан рад 93 

План рада комисије за културну и јавну делатност 94 

VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 95 

Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

основној школи 

95 

Програм професионалне оријентације 95 

Програм културних активности школе 98 

Програм рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 100 

Програм заштите животне средине 101 

Програм школског спорта и спортских активности 102 

Програм слободнох активности 104 

Програм здравствене заштите 105 

Програм социјалне заштите ученика 106 

Програм сарадње са локалном самоуправом 107 

Програм сарадње школе са породицом 108 

VII ПЛАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

109 

Стручно усавршавање 109 

План и програм стручног усавршавања у оквиру установе 110 

План и програм стручног усавршавања ван установе – семинари и стручни скупови 111 

Самовредновање рада школе 112 

VIII ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 114 

Интерни маркетинг 114 

Екстерни маркетинг 114 

IX ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 115 



 

5 

 

I УВОД 
 

 

 Годишњи план рада Основне школе „Павле Поповић” Вранић за школску 2017/2018. годину 

донет је на основу:  

1. Законa о основама образовања и васпитања („Службени гланик РС“бр.72/09, 52/11 и 

55/13, 68/15) 

 2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“ бр.55/13.) 

 3. Статута Основне школе „Павле Поповић“ Вранић , 

4. Развојног плана Основне школе „Павле Поповић“, Вранић за период од 2017-2020. 

 5. Извештаја о раду ОШ“Павле Поповић“ Вранић за школску 2016/17. Годину,   

6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 

бр.2/92, 2/00)  

7. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гланик РС-

Просветни гласник“ бр. 5/12) 

 8. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гланик 

РС-Просветни гласник“ бр. 6/07,2/10, 7/10,3/11, 1/13, 4/13) 

 9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11, 1/13,5/14).  

10. Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09, 3/11,8/13),  

11. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

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

васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр.1/05,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 

3/11,7/11,1/13,11/14)  

12. Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања 

и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06, 

2/08, 2/10, 7/10, 3/11,7/11, 1/13, 4/13,11/14)  

13. Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 2/10, 3/11, 8/13,5/14) 

 14. Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13,11/14) 15. 

Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“)  

15. Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у основној школи („Службени гланик 

РС-Просветни гласник“ бр. 42/93 и 37/09 и 72/15) 

 16. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гланик РС-Просветни гласник“ бр. 67/13)  
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17. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гланик РС-Просветни гласник“ бр. 22/2005 и 51/2008)  

 18. Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво („Службени гланик РС-Просветни 

гласник“ бр. 5/2011)  

19. Правилника о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/2010) 

 20. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 

76/2010)  

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

занемаривање („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр 3/10) 

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

стручних сарадника (Службени гласник РС бр.13/2012, 31/2012) 

 23. Правилника о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС бр.9/12) и 

осталих законских и подзаконских аката. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 

Годишњи план рада представља основни радни инструмент  којим се обезбеђује 

синхронизована, рационална и ефекасно организована делатност свих учесника у раду на 

реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме се утврђује 

организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређују се 

носиоци тих активности, омогућује унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђује 

праћење циљева, задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа 

школе.  

 Полазне основе годишњег плана су: Закон оосновној школи, Закон о основама система 

образовања и васпитања, пратећи важећи подзаконски акти, наставни планови и програми са 

изменама и допунама, школски календар, нормативи, основи програма рада, упуства и 

остали педагошко-стручни и управни прописи који одређују структуру и садржај Годишњег 

плана рада ОШ ''Павле Поповић'' Вранић. 

 Ове године школа навршава 176 година свога постојања. Она делује од 1841. године 

као четвороразредна, а од 1958. године као осморазредна. Бројно стање ученика се у 

протеклих пар година незнатно смањује. У школској 2017/2018. години школу ће похађати 

око 560 ученика, распоређених у 27 одељења. У матичној школи има укупно двадесет 

одељења: осам одељења млађих и дванаест одељења старијих ученика. Подручно одељење у 

Мељаку има пет одељења од првог до четвртог разреда. Подручно одељење у Шиљаковцу 

има два комбинована одељења ( I-III и II-IV). 
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Материјално-технички и просторни услови рада 

 

 

Школски простор, укључујући и фискултурну салу, смештен је у четири објекта.  

Матична школа у Вранићу ради у два објекта који су спојени холом. 

 У старом делу зграде налази се: десет учионица, реновирани кабинет за информатику, 

дистрибутивна кухиња, архива, зборница, три канцеларије, једна просторија за помоћно 

особље, једна просторија за пријем родитеља, два кабинета за техничко образовање, кабинет 

за ликовну културу.  

У новом делу зграде налази се велика фискултурна сала, канцеларија за наставнике физичког 

васпитања, два свлачионице са тушевима и тоалетима, справарница, једна 

учионица/географија  44м
2
 и једна мултимедијална учионица/библиотека 67м

2
 . Школа 

користи терен за рукомет (мали фудбал). Школа користи заједничку котларницу са МЗ 

Вранић која се налази у подруму Спомен дома. Школа не поседује трпезарију, па се ужина 

дели по учионицама. 

 

 

Површина објекта матичне школе износи 1 342 м², а новоизграђене спортске, 

фискултурне сале 1269 м
2
.  

 Издвојено одељење у Мељаку заузима простор од 436 м², а у Шиљаковцу 343 м².  

Подручна школа у Мељаку располаже са четири учионице, зборницом, мини кухињом, 

подрумском просторијом, котларницом, шупом и малим кошаркашким тереном. Површина 

школског објекта у Мељаку је 436 m² а дворишта 4620m².  

Подручно одељење у Шиљаковцу има две учионице,  трпезарију, кухињу, зборницу, 

котларницу и мало игралиште. У склопу зграде школе се налази одељење Центра за смештај 

деце и омладине са сметњама у развоју. У послеподневној смени у учионицама школесе 

остварује програм предшколске установе. Површина школског објекта у Шиљаковцу  је 343 

квадратних метара а дворишта 3181 метара квадратних. 

 

Целокупан простор које обухватају све три школске зграде износи 3390 м². Због 

изграђене нове фискултурне сале, школа нема школско двориште које се налазило иза школе. 

У употреби је само део дворишта испред школе. Покренута је јавна набавка за грађевинско 

уређење дворишта око спортске сале. Завршетак радова се очекује до средине октобра 2018. 

године. 

 

Школски простор задовољава само основне потребе: садржи простор за библиотеку, 

адаптирану учионицу за кабинет информатике, две радионице за ТО и адаптиран кабинет за 

ликовну културу.Има библиотеку са делом који је предвиђен за читаоницу. 

 

Школски простор у матичној школи углавном за сада удовољава потребама. Недостаје 

простор за трпезарију, свечана сала за друштвени живот ученика, канцеларијски простор. 
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Просторије некадашње библиотеке су преуређене у простор за помоћне раднике и просторију 

за пријем родитеља.  

Разредна настава се изводи у учионицама, а предметна настава је полукабинетска. 

Превоз ученика из Вранића, Мељака и Шиљаковца за старије разреде биће и ове 

године организован у сарадњи са органима општинске управе. Планира се да ученике из 

Мељака вози један аутобус, а ученике из Шиљаковца и насеља Дубраве други 

аутобус/минибус. 

У школској 2017/18. години школа планира сарадњу са следећим локалним 

институцијама: 

- Домом здравља Вранић, 

- Центром за социјални рад Барајево, 

- Полицијском станицом Барајево, 

- ОШ ,,Кнез Сима Марковић'', 

- Средњом школом у Барајеву, 

- Предшколском установом у Барајеву, 

- Општином Барајево, 

- Црвеним крстом Барајево, 

 

 

- Домом културе у Вранићу, 

- Институтом за ментално здравље, 

- Регионалним центром за таленте, 

- Школом за основнои средње образовање са домом „Свети Сава“ на Умци, 

- Домом ученика ''Дринка Павловић'', 

- Центром за културу у Барајеву, 

- Градском библиотеком „Бранко Ћопић“ – огранак у Вранићу; 

- Канцеларијом за младе у Барајеву,  

- Тимом практичара из организације ,,Мрежа инклузија’’, 

- ФК „Вранић“, 

- ОК ,,Пионир’’, 

- РК ,, Нови Београд – Барајево’’, 

- КК ,,Барајево’’, 

- КК ,,Бамби’’, 

- Школом за образовање одраслих у Барајеву... 

 

Наставна средства која се у школи користе за реализацију програма углавном 

задовољавају норматив, али не и нарастајуће потребе за нову реформисану школу. 

 

 

 Школа располаже са: 

 

- Реновираним кабинетом за информатику са 10 компјутера + наставнички компјутер, 

- 8 компјутера у канцеларијама/зборницама, 

- 2 компјутера у подручном одељењу Шиљаковац,  

- 2 компјутера у подручном одељењу у Мељаку, 



 

9 

 

- 2 лаптопа, 

- 2 фотокопир апарата, 

- 2 телевизора, 

- 3 штампача, 

- 9 радио касетофона са CD – ом,  

- 3 видео пројектора (2 неисправна), 

- 2 дијапројектора. 

 

 

 

 

Кадровски услови 

 

У школи ради 55,5 запослен, од тога 38,63 у непосредном контакту са ученицима. 

Запослени  имају одговарајућу стручну спрему за  сва радна места на којима раде. Просечан 

радни стаж запослених је 22,50 година. 

 

 

 

 

Услови средине у којој школа ради 

 

Школа ради у сеоској средини удаљеној од Београда око 30 километара. У Вранићу је 

матична школа, а у Мељаку и Шиљаковцу подручна одељења. И поред тога што је сеоска 

средина, пољопривредом се бави мали број родитеља, а већи број је запослен и путује у 

Београд. Све то утиче на успех и понашање ученика, што отежава васпитно-образовни рад.  

Пословни и радни задаци 
Квалификациона структура 

Свега 
НК ПК КВ ССС ВШ ВСС МГ 

Директор      1  1 

Педагог      0,5  0,5 

Психолог      1  1 

Библиотекар    0,5  0,5  1 

Секретар      1  1 

Рачуновођа     1   1 

Административни радник    0,5  0,61  1,11 

Наставници разредне наставе     5 10  15 

Наставници предметне наставе    1 2,25 20  23,25 

Домар   0,5 1,5    2 

Кухиња  0,62  0,60 0.39   1,61 

Помоћно техничко особље 4  1 2,70    7,70 

Свега: 4 0,62 1,5 6,80 8,64 34,61  56,17 
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Образовни ниво родитеља је знатно нижи у односу на градску средину, што битно 

утиче на професионално опредељење ученика. Школа у оквиру својих могућности покушава 

да превазиђе релативно низак ниво аспирације ученика, да им обезбеди једнаке услове за рад, 

стручну заступљеност и квалитет наставе као у граду. 

Школа се налази у средини у којој нема много културних и културно историјских 

установа, па те врсте потреба задовољава у Београду.  

 

Сва три школска објекта су окружена природном средином и удаљена су од великих 

загађивача. То може да омогући успешан рад биолошких, еколошких и цвећарских секција, 

које би биле ангажоване на уређењу и оплемењивању школског ентеријера и екстеријера.  

Уколико буде било заинтересованих ученика, и ове године организоваће се  исхрана, 

нарочито у млађим разредима. 

Ове школске године у школи ће деловати следеће ученичке организације: Подмладак 

Црвеног крста и Ученички парламент. 

 

 

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИЗ 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

Општи задаци 

 

Обезбеђење што бољих материјално-техничких услова за одвијање образовно-васпитног рада. 

- Унапређење извођења редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада. 

- Јачање васпитно-културног утицаја школе. 

 

Посебни задаци 

 

- Перманентно обнављање и увећање фонда наставних средстава. 

- Редовно обезбеђење потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање 

наставног процеса (папир за фотокопирање, графофолије, фломастери, квалитетне 

креде, креде у боји и томе сл.) 

- Континуиран рад на уређењу и оплемењивању школског простора. 

- Сређивање паноа. 

- Развијање ученичких одговорности. 

- Јачање ученичких организација, елиминисање поделе одељења на групе и остваривање 

хуманијих односа у колективу и школи. 

- Организација рада у фискултурној сали. 
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- Заштита школске имовине кроз повећану безбедност објеката и развијање свести код 

ученика да је школа њихова. 

- Припрема ученика четвртог разреда за прелазак на предметну наставу и уједначавање 

критеријума и захтева учитеља и предметних наставника. 

- Одржавање праксе заједничког решавања проблема ученика, родитеља и наставника. 

- Одржавање низа активности које ће подићи ниво културе код ученика. 

- Рад на реализацији школског развојног плана.  

- Рад на реализацији инклузивног образовања у школи. 

- Активности везане за борбу против насиља. 

- Самовредновање рада школе. 

 

 

 

Настава 

 

- Осавремењавање наставног процеса применом савремених облика, метода и средстава 

за рад. 

- Размена искустава међу наставницима предметне и разредне наставе(кроз реализацију 

и посете огледних и угледних часова). 

- Веће ангажовање стручних већа на уједначавању критеријума оцењивања и 

утврђивање, како минимума захтева за позитиван успех, тако и стандарда за поједине 

оцене. 

- Већу пажњу обратити стручном усавршавању наставника ван школе и у школи. 

- Већу пажњу посветити припремању и реализацији иновативних часова. 

- Радити на укључивању што већег броја родитеља у живот и рад школе, нарочито у 

реализацију посебних програма, школског развојног плана, програма  друштвено-

корисног рада и остваривању материјално-техничких услова за рад. 

- Перманентно радити на побољшању комуникације између наставника и ученика, као и 

унутар ученичких организација. 

- Посебан задатак је подизање нивоа културе ученика у најширем смислу. 

- Подстицати квалитет у раду наставника јавним похвалама и награђивањима. 

- Кроз реализацију програма свих облика образовно-васпитног рада радити на 

превенцији у борби против малолетничке деликвенције, болести зависности и 

недостатка културе понашања, агресије и насилништва. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

- Бројно стање ученика и одељења, број смена 

- Ритам радног дана школе, динамика током школске године, класификациони периоди 

- Школски календар значајних активности у школи (екскурзије, рекреативна настава, 

припремна настава, такмичење, смотре, зимовања, летовања и слично) 

- Структура 40 часовне недеље свих запослених (табела) - анекс 

- Наставници који реализују образовно-васпитни рад у школи 

- Распоред часова наставних и ваннаставних активности (анекс) 

 

 

За ученике од првог до четвртог разреда организује се разредна и предметно-разредна 

настава, а за ученике од петог до осмог разреда предметна настава. Предметна настава се 

организује из енглеског језика од првог разреда, а од петог ученици бирају руски или 

француски језик.  

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и 

интересовањима за поједине предмете, школа организује додатни рад. 

За ученике који заостају у савладавању наставног плана и програма, школа током 

године организује допунску наставу. 

За ученике којима је потребна додатна подршка у савладавању градива, пишу се 

индивидуално – образовни планови са прилагођеним одн. измењенм програмима.  

За ученике упућене на поправни или разредни испит, школа организује припремну 

наставу. Припремна настава организује се пре почетка испитног рока, у трајању од најмање 

пет радних дана, са по два часа дневно за сваки предмет. 

За ученике осмог разреда организује се припремна настава за полагање завршног 

испита. 

 

За ученике од првог до четвртог разреда организује се настава из следећих изборних 

предмета: 

- Чувари природе 

- Од играчке до рачунара 

- Народна традиција 

 

За ученике од шестог до осмог разреда организује се настава из следећих изборних 

предмета: 

- Информатика и рачунарство 

- Цртање, сликање, вајање 

- Изабрани спорт (сваке године ученици на почетку школске године бирају између 

кошарке, рукомета, атлетике, гимнастике, стоног тениса и одбојке).  

 

За све ученике од првог до осмог разреда организује се изборна настава из веронауке и 

грађанског васпитања. 
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Бројно стање ученика и одељења, број смена 

 

Школске 2017/2018.  године у школи има 27 одељења  (15 млађих и 12 старијих). 

Настава се у школи у Вранићу изводи у две смене: у једној смени ученици старијих 

разреда, а у другој ученици млађих разреда. У подручном одељењу у Мељаку настава се 

изводи у две смене ( у једној смени ученици 1. и 4. разреда а у другој 2. и 3. разреда). Смене се 

мењају седмично. У подручномодељењу Шиљаковац ученици иду само у прву смену.  

 

МАТИЧНА ШКОЛА – ВРАНИЋ 

 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 40 32 37 46 155 38,75 

Број одељења 2 2 2 2 8  

 

Старији разреди: 

 

РАЗРЕД V VI VII VIII СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 67 80 59 67 273 22,75 

Број одељења 3 3 3 3 12  

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЉАК 

 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I II III IV СВЕГА ПРОСЕК 

Број ученика 25 30 25 25 105 21 

Број одељења 1 2 1 1 5  

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ШИЉАКОВАЦ 

 

Млађи разреди: 

 

РАЗРЕД I III II IV СВЕГА 

Број ученика 6 8 5 8 27 

Број одељења I – III 

14 

II – IV 

13 
2 
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 У школи има 560 ученика распоређених у 27 одељења . 

 

Ритам радног дана школе, динамика током школске године, класификациони периоди 

 

 

Образовно-васпитни рад у матичној школи одвија се у две смене. Преподневна  смена 

за старије ученике траје од 8:00 до 13:00, а поподневна за старије разреде траје од 13:15 18 до 

18:25, а за млађе поподневна смена траје од 13:15 до 17:30. 

У Мељаку  се настава oрганизује у две смене. Прва смена почиње у 8:00 часова, а друга 

у 12:45. 

У Шиљаковцу се настава организује само у преподневној смени од 8
30 

до 12 
50

 . 

 

Распоред звоњења: 

 

Наставни час 

Време трајања часова и одмора 

– пре подне 

Време трајања часова и одмора – 

после подне 

млађи старији млађи старији 

1 8ºº - 8
45

 8ºº - 8
45

 13¹
5
- 14

00
 13¹

5
- 14

00
 

2 8
50

- 9
35

 8
50

- 9
35

 14º
5
- 14

5
º 14º

5
- 14

5
º 

3 9
50

- 10
35

 9
50

- 10
35

 15º
5
-15

5
º 15º

5
-15

5
º 

4 10
40

- 11
25

 10
40

- 11
25

 15
55

- 16
4
º 15

55
- 16

4
º 

5 11³º- 12
15

 11³º- 12
15

 16
45

- 17³º 16
50

- 17
35

 

6  12²º- 13
05

  17
40

- 18
25 

 

 

 

 

 

 

Календар образовно – васпитног рада основне школе за школску 2017/18. 

 

 

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. 

годину (у даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно-

васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2017/2018. године и 

време и трајање школског распуста ученика у основној школи. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним 

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

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

полугодишта.  
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Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. 

јануара 2018. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године. Друго полугодиште 

завршава се у четвртак, 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 

14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.  

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

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

дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, 

школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки 

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

7.11. одради по распореду од четвртка, а среда 14. фебруар по распореду од петка. Наставни 

план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем 

плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са 

законом.  

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

 Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. 

новембра 2017. године.  

Зимски распуст има два дела - први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се 

у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. 

године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.  

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. 

априла 2018. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а 

завршава се у петак, 31. августа 2018. године.  

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 

у петак, 31. августа 2018. године. 

 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 2017. године, 

Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. 

године, Видовдан 28. јуна 2018. године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без 

одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на 

жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе 

су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.  

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

следећих верских празника, и то:  
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1) православци - на први дан крсне славе;  

2) припадници Исламске заједнице - 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 

14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;  

3) припадници Јеврејске заједнице - 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару - 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;  

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

- 7. јануара 2018. 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 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. 

априла 2018. године).  

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

дане у којима су се остваривале екскурзије. 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у 

суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 

19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.  

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. 

годину је одштампан уз Правилник и дат је на крају овог текста. 



 

17 

 

 
 

 



 

18 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ, ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА; НАСТАВЕ У ПРИРОДИ; 

ЗИМОВАЊА УЧЕНИКА, ФЕСТИВАЛА ДЕЧЈЕ РЕКРЕАЦИЈЕ; 

ЛЕТОВАЊА УЧЕНИКА 

 

 План и програм одмора и рекреације у природи 

 

Одмор и рекреација  за децу од 7-15 година организује се у току зимског,пролећног и летњег 

распуста у дечјим одмаралиштима на мору,планинама,поред река и језера,у трајању од 7 до 14 

дана. 

Организовањем одмора и рекреације,обезбеђује се боравак на свежем 

ваздуху,исхрана,активан одмор и различити садржаји рекреације. 

Припрема деце и родитеља један је од битних услова успешне реализације одмора и 

рекреације у природи. 

Припрема деце,пре свега,подразумева психопедагошку припрему,односно припрему деце за 

одвајање од породице,боравак у новим условима.деца се упознају са местом у које 

одлазе,појединим активностима које ће тамо реализовати,обавезама,дужностима и друго. 

Припрема родитеља обухвата пружање информација о месту боравка деце,времену 

одласка,дужини трајања боравка,цени,документацији коју треба 

припремити.истовремено,родитељима се дају упутства о припреми деце,списак гардеробе и 

другог неопходног прибора.разговор са родитељима обавља се на родитељским састанцима на 

којима се пружају опште информације,а потом се обављају и посебни разговори ради 

прикупљања значајних информација везаних за здравствени и психофизички статус деце и 

њихова интересовања. 

За сву децу,пре поласка,врши се лекарски преглед. 

Пре поласка на одмор сачињавају се оријентациони планови у којима значајно место 

заузимају спортско-рекреативне и друге активности које заједнички реализују радници који 

доводе децу у одмаралиште и радници одмаралишта.распоред подразумева планирање 

јутарњих,преподневних,поподневних и вечерњих активности,њихов распоред и динамику,при 

чему полазну основу чине законитости развоја и потребе деце.организацију дневних 

активности у одмаралишту треба прилагодити потребама деце и условима одмаралишта. 

У току припреме,одмаралишту се доставља информација о програму боравка,  броју деце и 

радника који долазе,неким општим карактеристикама групе,предлог оријентационог програма 

рада,подаци о здравственом стању деце и пратећа документација. 

Циљеви одмора и рекреације у природи су: 

-подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или 

кориговању негативних чинилаца развоја, 

-стварање основа за усвајање активног,здравог и креативног начина живота и коришћења 

слободног времена, 

-стицање искуства у колективном животу и заједништву,уз развијање толеранције у односима 

људима, 
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-ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору(умањене физичке 

активности,неправилне исхране и др.), 

-формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити, 

-обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства. 

 

 

Задаци одмора и рекреације у природе су: 

 

-коришћење климатских услова,правилна исхрана,одговарајућа телесна 

активност,организовање спортских,такмичарских и рекреативних игара и усвајање 

хигијенских навика, 

--упознавање и развијање живота у колективу,самостално старање о себи,подстицање 

стваралачког понашања,развијање културе коришћења слободног времена, 

-развој и обогаћивање различитих психолошких и социјалних садржаја дечјих искустава и 

кориговање постојећих разлика у условима за развој деце. 

Садржај одмора и рекреације у природи  подразумева  остваривање дела наставног и 

ваннаставног плана и програма и саставни су део годишњег програма рада ош,,павле 

поповић“(трг палих бораца 3)за школску 2012/2013.годину. 

Трајање одмора и рекреације у природи: 7 пансиона/8 дана 

Планирани обухват ученика:из досадашњег искуства познато је да се ученици млађих 

разреда добро одазивају на све ваннаставни облике образовно-васпитног рада па је за 

претпоставити да ће се пријавити довољан број деце за извођење одмора и рекреације у 

природи 

Извођење одмора и рекреације у природи остварује се уз претходну писмену сагласност 

родитеља ученика 

Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Директор школе(руководитељ одмора и рекреације)бобан платанић носилац 

припреме,организације и извођења плана и програма путовања. 

Одељењски старешина (стручни вођа путовања) припрема и изводи програм који се односи на 

остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих 

садржаја.обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координира 

остваривање садржаја и активности предвиђених планом и програмом,стара се о безбедности 

и понашању ученика. 

Техничка организација 

Обавиће се у складу са правилником о измени правилника о наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања(службени гласник рс-просветни гласник бр.1/2009). 

Начин финансирања 

Одмор и рекреацију у природи ће финансирати родитељи ученика,а средства прикупљена за 

ту намену уплатиће се на посебан подрачун школе. 
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Оријентациони план распореда дневних активности 

 

1.дан 

8:00-9:00 –полазак испред школе у изабрани објекат. 

12:00 –13:00 -долазак у објекат.добродошлица ученицима.смештај групе. 

13:00 –припрема за ручак 

13:30 -ручак 

14:30 –упознавање са објектом и са особљем(директором,шефом кухиње,рекреатором...) 

15:30 –ужина 

16:00 –активности по избору ученика. 

19:00 –вечера. 

20:00 –представљање одељења и покажи шта знаш(диско). 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање 

2.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања-разгибање уз музику. 

9:00 –доручак 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00 –корективна гимнастика(исправљање евентуалних постојећих деформитета код детета и 

превенција истих-равни табани,криве ноге,деформитети кичме...). 

10:30 –излет 

12:30 –припрема за ручак 

13:30 –ручак 

14:00 –одмор или активности по избору ученика. 

15:45 –ужина. 

16:00 –спорт. 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера. 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 

3.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибања уз музику. 

9:30 –доручак. 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00-корективна гимнастика 

10:30 –излет. 

12:30 –припрема за ручак. 

13:30 –ручак. 

14:00 –одмор или активности по избору ученика 

15:45 –ужина. 
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16:00 –радионица(упознавање са хотелским рестораном,бонтоном и понашањем у 

ресторану,кување и служење чаја,беле кафе...). 

17:30 –спортске активности:колективне игре 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера(популарни плесови-диско). 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 

4.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибање уз музику. 

9:00 -доручак. 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00 –корективна гимнастика. 

10:30 –излет. 

12:30 –припрема за ручак. 

13:30 –ручак. 

14:00 –одмор или активности по избору ученика. 

15:45 –ужина. 

16:00 –радионица(израда маски...). 

17:30 –спортске активности:колективне игре 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера(маскенбал-диско) 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 

5.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибање уз музику. 

9:00 –доручак. 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00 –корективна гимнастика. 

10:30 –излет. 

12:30 –припрема за ручак. 

13:30 –ручак. 

14:00 –одмор или активности по избору ученика. 

15:45 –ужина. 

16:00 –радионица(израда хлеба и пецива). 

17:30 –спортске активности:колективне игре. 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера(логорска ватра и старе приче или бајјке). 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 
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6.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибање уз музику. 

9:00 –доручак. 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00 –корективна гимнастика. 

10:30 –излет. 

12:30 –припрем за ручак. 

13:30 –ручак. 

14:00 –одмор или активности по избору ученика. 

15:45 –ужина. 

16:00 –радионица(макетирање:изграда хотела и околине). 

17:30 –спортске активности:колективне игре. 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера(игре без граница,диско). 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 

7.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибања уз музику. 

9:00 –доручак. 

9:30 –преглед соба и оцењивање. 

10:00 –корективна гимнастика. 

10:30 –излет. 

12:30 –припрема за ручак. 

13:30 –ручак. 

14:00 –одмор или активности по избору ученика. 

15:00 –ужина. 

15:30 –спортске активности:колективне игре,такмичење у разним индивидуалним и екипним 

спортовима. 

19:00 –вечера. 

20:00 –активности друштвено-забавног карактера:избор за мис и мистера,за најбољу особу,за 

нај хумор,за најбољи рад; диско. 

21:30 –припрема за спавање. 

22:00 –одлазак на спавање. 

8.дан 

8:00 –устајање и буђење уз музику,намештање соба,јутарња хигијена. 

8:30 –јутарња вежбања:разгибање уз музику. 

9:00 –доручак. 

9:30 –паковање и припрема за полазак. 

10:00 –преглед соба. 

10:30 –активности по избору ученика. 
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13:30 –ручак. 

13:30 –повратак. 

17:00 –долазак испред школе. 

 

 

 

 

Задаци екскурзије: 

Васпитни задаци су социјализација ученика, понашање ученика у групи и јавном превозу, 

упознавање и развијање љубави према завичају. 

Образовни задаци су упознавање ученика са националном историјом, географијом Србије, 

архитектуром и културом. 

Функционални задаци су развијање способности уочавање и доживљавања естетских 

вредности природних и антропогених објеката; развијање  интересовања за природу и 

изграђивање еколошких навика, упознавање људи која су карактеристична за поједине 

крајеве. 

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-

здравствени оправак ученика. 

Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и 

програма и саставни су део Годишњег програма рада ОШ,,Павле Поповић“ (Трг палих бораца 

3) за 2017/2018. годину. 

Планирани обухват ученика 

Из досадашњег искуства познато је да се ученици млађих разреда добро одазивају на 

екскурзију па је за претпоставити да ће се пријавити преко 80% од укупног броја ученика од 

1. до 4. разреда. 

Трајање екскурзије: 1 дан 

Носиоци предвиђених садржаја и активности 

В.д. директор школе Јела Стевановић је носилац припреме екскурзије и извођења плана и 

програма путовања. 

Стручни вођа путовања припрема и изводи програм који се односи на остваривање поста-

вљених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Струћног вођу пута именује директор из реда наставника који остварују наставни план и 

програм, а који су у вези са циљевима,задацима и садржајима наведених активности. 

Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и 

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

безбедности и понашању ученика. 

 

Техничка организација 

 

Обавиће се у складу са Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом 

циклусу основног образовања и васпитања  (Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 

7/2010 од 24.08.2010.године). 

Начин финансирања 

Екскурзије ће финансирати родитељи ученика, а  Савет родитеља ће разматрати могућност да 

родитељи буду организатори екскурзија и наставе у природи – потписници уговора са 
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изабраном агенцијом. Ако се савет не одлучи за ту опцију, школа ће расписати јавну набавку 

за извођење екскурзија и наставе у природи поштујући Закон о јавним набавкама. 

 

Први разред 

 

Путни правац: Вранић - Сурчин (Музеј ваздухопловства) – Пећинци (музеј хлеба) - резерват 

природе Засавица - Вранић 

Садржаји програма: 

- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак Музеја 

ваздухопловства) 

- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина,упозна-

вање с различитим делатностима људи:обилазак музеја хлеба) 

- посете заштићеним природним подручјима (посета резервата) 

Задаци екскурзије: 

-развијање љубави према отаџбини, њеној историји 

-упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,упознавање са елементима 

народне традиције 

-развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика 

заштите животиња 

-подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање  

-развијање способности оријентације у простору. 

 

 

Други разред  

 

Путни правац: Вранић Ваљево- манастир Лелић- Бранковина- манастир Каона- Вранић 

Садржаји програма: 

-упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак манастира, 

цркве) 

-уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских облика 

Србије 

Задаци екскурзије: 

-развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама 

-развијање способности проналажења,анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора 

-подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

-развијање способности оријентације у простору 

 

 

 

Трећи разред 
 

Путни правац: Вранић – Аранђеловац - пећина Рисовача – Орашац – Топола – Крагујевац - 
Вранић 
Садржаји програма: 
-уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 
Србије (Аранђеловац) 
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-посете заштићеним природним подручјима (пећина Рисовача) 
-упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (Орашац,Топола, 
Крагујевац) 
Задаци екскурзије: 
-развијање љубави према отаџбини,њеној историји,култури и природним лепотама 
-проучавање објеката и феномена у природи 
-развијање способности проналажења,анализирања и саопштавања информација из 
различитих извора 
-подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 
 

 

Четврти разред 

 

Путни правац : Вранић - Текериш - манастир Троноша- Тршић- Вранић 

Задаци екскурзије: 

-продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика 

-повезивање и примењивање знања и умења 

-развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама 

-успостављавање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно 

-развијање способности проналажења,анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора 

-подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

 

Ученици из Шиљаковца иду на излет са првим  разредом. 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ  И ЗИМОВАЊЕ 

 

 

 

Рекреативна настава за ученике од 1-4. разреда планира се у јесењем периоду. Планирана 

дестинација је Букуља-Аранђеловац, Митровац на Тари, Гоч - Станишинци, Крупањ или 

Златибор. 

Планирана дестинација за зимовање ученика млађих разреда је Гоч – Станишинци. 

 

 

 

Пети разред  

 

Релација:  Вранић – Сремски Карловци – Стражилово – Петроварадин – Манастири 

Ново Хопово и Крушедол - Вранић 

 Полазак из Вранића у 8сати. 

 Аутопутем до Сремских Карловаца. Посета Карливачке гимназије, Саборне цркве и 

Патријаршијског двора.Пауза 
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 Посета Стражилова.Пауза за ручак(до 2 сата) на Стражилову. 

 Путовање на Петроварадин. Посета тврђаве и Природњачког музеја. Пауза 

 Наставак путовања преко Иришког венца уз посету манастира Ново Хопово и Крушедол. 

Пауза 

 Повратак. Долазак у Вранић између 19 и 20 сати. 

Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то: 

 упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, 

гоеграфским, урбанистичким карактеристикама Војводине и елементима садржаја која 

су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета,     

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, 

 развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика, 

 упознавање начина живота и рада људи у Војводини, 

 развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја. 

 

 

Шести разред 

 

Манастир Манасија – Ресавска пећина – Манастир Раваница – Природњачки центар 

Свилајнац 

Манастир Мансија  

Манастир Манасија или Ресава је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне 

културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Налази се на 

територији Поморавског округа, на око 30 километара од ауто-пута Београд-Ниш, близу 

Деспотовца. Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића (1389–1427) са 

почетка 15. века. Манастирски комплекс представља непокретно културно добро као 

споменик културе од изузетног значаја 

Ресавска пећина  

 Пећина је званично отворена за посетиоце 22. априла 1972. године. Представља једну од 

најстарије испитаних пећина, стара је око 80 милиона година, док најстарији накит има 45 

милиона година. Дужина пећине је 4.500 метара, од чега је истражено до 2.850 метара, а део за 

туристички обилазак је дуг око 800 метара. Температура је константна и износи 7 °C, док 

влажност ваздуха варира од 80-100%. Због богатства и разнобојности накита Ресавску пећину 

зову још и „Ресавска лепотица“. Накит се појављује у три боје, а то су црвена, жута и бела. 

Најдоминантнијиа је црвена боја која потиче од оксида гвожђа, бела потиче од кристалног 

калцијума, а жута од примеса глине. 

Манастир Раваница 

Манастир Раваница је манастир у Србији и налази се у подножју Кучајских планина, поред 

села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза Лазара, који је погинуо у бици на Косову 

на Видовдан, 28. јуна 1389. Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је чврстим 

одбрамбеним зидом са седам кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377. године, а 
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фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. У манастиру се чувају и мошти 

кнеза Лазара. 

Природњачки ценатар Србије Свилајнац 

Природњачки ценар Србије Свилајнац отворен је свечано 2015. године. Налази се на 6 км од 

аутопута Е 75. Поставке у објекту су приредили стручњаци са београдског Рударско-

геолошког факултета, Филозофског факултета и из Природњачког музеја у Београду. У 

објекту се налази укупно осам тематских изложби: 

1. Геолошки времеплов – Настанак планете Земље и њен развој кроз епохе све до  

постанка човека. 

2. Свет диносауруса – реплике скелети диносауруса у централном делу зграде. 

3. Свет минерала и стена – поставка минерала и стена из целог света  

4. Биодиверзитет Србије – богатство флоре и фауне наше земље. 

5. Поставка – Палентологија –поставка која показује како изгледа рад археолога и 

палентолога на терену. 

6. Небеско камење – изложба о метеоритима. 

7. Сведоци Леденог доба – изложба о мегафауни, попут мамута, која је живела на 

просторима данашње Србије до пре 10 000 година. 

8. Биоархеологија Ђердапа – поставка о раној неолитској култури из Лепенског Вира на 

Ђердапу. 

На отвореном простору уз музеј налази се и Диносвил, уређени парк са репликама у 

природној величини 20 динисаура из периода мезозоика, као и модел вулкана висок десет 

метара. 

Препоручена сатница: 

8.00 полазак из Вранића 

8.00–10.00 путовање до манастира Манасије уз паузе по потреби ученика. 

10.00–10.45 обилазак Манасије 

10.45-11.15 вожња до Ресавске пећине 

11.15–12.45 боравак у Ресавској пећини и њеној лепо уређеној околини. Туре по Ресавској 

пећини иду строго утврђеном сатницом тако да ће наша посета морати да сачека свој ред. 

Околина пећине је уређена тако да пружа могућност да се ученици одморе и окрепе од 

вожње и обиласка. 

12.45–13.15 вожња до манастира Раванице 

13.15–13.45 обилазак Раванице 

13.45–14.15 полусатна вожња аутопутем до Свилајнца 

око 14.30 долазак у Природњачки центар Србије у Свилајнцу 

до 17–18 обилазак Природњачког центра.  

18–20 путовање за Вранић уз паузе по потреби ученика 

20.00 повратак у Вранић 
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Образложење: 

 

Обилазак Манасије, Раванице, Ресавске пећине и Природњачког центра Србије у 

Свилајнцу би испунио више образовно-педагошких циљева везаних за градиво из 

неколико предмета попут географије, историје и биологије, али и српског језика и 

књижевности, ликовне културе и верске наставе. 

Обилазак Манасије и Раванице се одлично уклапа у шесту наставну тему из историје у 

шестом разреду која управо крајем другог полугодишта обрађује османско освајање 

српских земаља крајем 14. и у првој половини 15. века. Обилазак ових манастира увек даје 

добру подлогу и допуну наставним јединицама о Моравској Србији и Српској 

деспотовини. Пошто ученици у петом разреду уче физичку географију обилазак Ресавске 

пећине и Природњачког центра би допринео активацији њихових већ стечених знања и 

продубљивању њихових интересовања за природне науке. Природњачки центар са својим 

збиркама о фосилима, као и флори и фауни Србије, допуњује одеђене наставне теме из 

биологије које се раде у петом и шестом разреду. Такође, ученицима су из плана и 

програма историје за пети разред познати појмови везани за праисторију које би изложба о 

Лепенском Виру, леденом добу и еволуцији човека могла да освежи. Треба напоменути да 

је Природњачки центар у Свилајнцу отворен 2015. тако да су актуелне поставке веома 

савремено конципиране, са доста различитих садржаја које би требали да буду 

интересантни ученицима шестог разреда. 

 

 

Седми разред 

 

Седми  разред једнодневни излет  школске 2017/2018 године на релацији: 

Вранић- Лепенски Вир-Голубачка тврђава-Виминацијум- Смедеревска тврђава-Вранић. 

Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких 

налазишта. Смештено је на десној обали Дунава у Ђердапској клисури, у Србији, у 

централном делу Балканског полуострва. Овај локалитет, који је име добио 

по дунавском виру, био је седиште једне од најважнијих и најсложенијих 

култура праисторије. Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко насеље са зачецима 

култивације и доместификације. Током ископавања откривено је седам сукцесивних насеља и 

136 објеката (како стамбених, тако и сакралних) изграђених у раном мезолиту, у периоду од 

око 9500. до 7200. године пре наше ере (Прото Лепенски вир 1 и 2), а затим у раном и 

средњем неолиту, од око 6250. до 5500. године пре наше ере (Лепенски Вир I-III).
  

Голубачка тврђава се налази на десној обали Дунава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. 

Девет масивних кула висине до 25 метара међусобно су повезане бедемом и распоређене тако 

да бране град како са копна тако и са воде.Ни данас се не зна колико је тачно стара тврђава и 

ко је почео да је зида. Поуздано се једино може рећи да су прво утврђење у Голупцу крај 

Дунава изградили Римљани, у I веку нове ере. У тврђави је боравио римски цар Диоклецијан 

око 299. године нове ере, град су касније уништили Хуни, да би га Јустинијан поново 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1965
https://sr.wikipedia.org/wiki/1970
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обновио. Голубачки град је пао у турске руке, а око њега су се дуго спорили и ратовали Угари 

у Турци. Голубац је ослобођен 1867. године, међу последњим градовима у Србији.  

Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 km од  

Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. Био је један 

од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске 

провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део 

северозападне Бугарске. 

Смедеревска тврђава је тврђава у Смедереву коју је на ушћу реке Језаве у Дунав у другој 

четвртини XV века (од 1428. године) подигао деспот Србије Ђурађ Бранковић(1427—1456), 

по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена (опкољена је Дунавом и 

Језавом. Према својој површини  представља једну од највећих тврђава у Европи и највећу тог 

типа. Има основу разнокраког троугла (550m x 502m x 400m) у чијем је северном темену је 

смештен мањи разнокраки троугао  који формира тзв. Мали град, док остатак утврђења чини 

тзв. Велики град. Снага смедеревских бедема показала се приликом 

османлијских опсада:1439,1453,1456. године да би их Османлије коначно освојиле предајом 

града без борбе 1459. године, што је представљало и формални крај деспотовине Србије. 

 

 Полазак из Вранића у 8.00 повратак до 20.00  

Орјентациона времена: 

8.00-11.00  Путовање до Лепенског вира са паузом према потреби ученика. 

11.00-12.00  Посета  Лепенском виру. 

12.00-12.30 Путовање до Голубачке тврђаве 

12.30-13.30  Посета Голубачкој тврђави 

13.30-14.30  Путовање до Виминацијума 

14.30-15.30  Посета Виминацијуму 

15.30-16.30 Путовање до Смедеревске тврђаве 

16.30-17.30  Посета Смедеревској тврђави 

17.30-19.00  Повратак у Вранић са паузом према потреби ученика. 

 

Осми разред 

 

 

Маршрута за ученике осмог разреда: 

1. дан: Вранић - Перућац – манастир Рача – Кадињача -  Златибор (преноћиште у хотелу 

„Браћа Секулић“) 

2. 2. дан: Милешева – природни резерват Увац – Златибор- Овчар Бања (манастир 

Благовештење) - Вранић 

  
Садржаји програма:  
-уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 
Србије (током путовања, Дрина, акумулационо језеро Перућац, меандри Увца)  
-упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (манастир Рача, 
Милешева, манастир Благовештење)  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1428
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1439
https://sr.wikipedia.org/wiki/1453
https://sr.wikipedia.org/wiki/1456
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1459
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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-посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и 
друштвено-географским одликама Србије (разгледање реверзибилне хидроелектране 
Перућац, Дрина, Златибор, меандри Увца) 
Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то: 

 
 Упознавање ученика са историјским објектима, у који је укључен обилазак манастира 

Рача. Упознавање ученика са историјатом „преписивачке школе“, значајем српске   
књижевности 17.    и    18.    Века. Упознавање са привредним,    гоеграфским,    

урбанистичкимкарактеристикама и елементима садржаја који су у вези са програмима 

одговарајућихнаставних предмета. Обилазак Милешеве, упознавање са историјатом 

манастира и фрескама из 13.века. Посета  манастиру Благовештење, занимљиве 

архитектуре и примера зидног сликарства из 17. века. 
 
- Развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика. Кроз упознавање са 

природним богатствима, деца уче како се треба односити према својој околини.   
- Упознавање са начином живота и рада људи у овим крајолицима и увиђање 

разноликости.  
 
-  Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 
живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  

 

 

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ УЧЕНИКА 

 

 

- ,,Kids fest“ 

- Пионирски град – дочек Нове године 

- Вожња бродом ,,Златно срце’’ 

- Посети играоници ,,Ванилица’’ 

- Посета Кући Зорнића 

- Посета коњичком клубу ,,Импулс плус’’ 

- Посета Америчком кутку за ученике 6, 7. и 8. разреда 

- Посета Сајму књига 

- Посета Зоолошком врту 

- Посета Народном позоришту у Београду 

- Посета Сајму науке 

- Посета храму Св. Илије у Вранићу 

- Посете позоришним представама у Београду 

- Галерија САНУ 

- Галерија УЛУС 

- Галерија ФЛУ 

-  Сајам спорта 

- Пешачење око језера на Ади 

- Посећивање утакмица 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЗИМОВАЊА, ФЕСТИВАЛА ДЕЧЈЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И ЛЕТОВАЊА 

УЧЕНИКА 

 

 

ЗИМОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

За време зимског распуста, организоваће се зимовање за ученике од првог до осмог 

разреда.Накнадно ће бити прецизно одређени место и време поласка. 

Циљ и задаци – Обука и усавршавање технике скијања, развијање позитивног односа према 

спортско рекреативним активностима, социјализација ученика, упознавање културног наслеђа 

и природних богатстава планине, схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 

 

 

ФЕСТИВАЛ  ДЕЧЈЕ РЕКРЕАЦИЈЕ 

 

Циљ – савладавање и усвајање дела ваннаставног програма непосредним учествовањем у 

спортским, рекреативним и забавним активностима, упознавање културног наслеђа и 

природних богатстава планине. 

Задаци – развијање позитивног односа према спортско рекреативним активностима, 

упознавање ученика са новим садржајима из области спорта и рекреације, подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја, схватање значаја здравља и здравих 

стилова живота. 

Садржај – фестивалски програм обухвата спортско рекреативне садржаје на снегу и 

спортским теренима, свакодневне организоване шетње, едукативне и креативне радионице и 

вечерње и забавне активности. 

 

 

ЛЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

За време летњег распуста ће бити организовано летовање ученика од првог до осмог разреда. 

Накнадно ће бити изабрано место и термин летовања. 

Циљ и задаци – обука и усавршавање технике пливања, социјализација ученика, развијање 

позитивног односа према спортско рекреативним активностима. 
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Структура 40-часовне недеље свих запослених 

(дата је у прилогу као анекс) 

 

 

Наставници који реализују образовно-васпитни рад у школи 

 

 

Редни 

број 
Име и презима 

Стручна 

спрема 
Предмет 

Одељенско 

старешинство 

Предметна настава 

1. Нада Кршанин ВСС - VII Српски језик - 

2. Јелена Игњатовић ВСС – VII Српски језик 8/1 

3. Симонида Ђорђевић  ВСС – VII Српски језик - 

4. Ведрана Стојановић ВСС - VII Руски језик 5/3 

5.  Мила Ђуричић ВСС - VII Руски језик - 

6. Горица Вељовић ВСС – VII Француски језик - 

7. Тања Веселиновић ВСС – VII 
Ликовна 

култура 
8/3 

8. Илија Спасојевић ВСС – VII 
Музичка 

култура 
5/2 

9. Урош Миливојевић ВСС – VII Историја 7/1 

10. Равијојла Шарчевић ВСС – VII Географија 7/2 

11. Јелена Видић ВСС – VII Физика/хемија 5/1 

12. Добривоје Василијевић ВСС – VII Математика - 

13. Бојана  Симић ВСС – VII Математика 5/1 

14. Александар Давидовић ВСС – VII Математика - 

15. Славица Миљковић ВСС – VII Биологија - 

16. Taмара Досевска ВСС – VII Биологија - 

17. Јелена Јовановић ВСС – VII Хемија - 

18. Момчило Вулевић ВСС – VII 
Техничко 

образовање 
6/3 

19. Боривоје Танасковић ВСС – VII 
Техничко 

образовање 
7/3 

20. Биљана Вучковић ВСС – VII 
Техничко 

образовање 
- 

21. Јасмина Тешић ВСС – VII 
Физичко 

васпитање 
5/2 

22. Борис Бубало ВСС – VII 
Физичко 

васпитање 
- 

23. 
Невена Миливојевић (Слађана 

Роксић) 
ВСС – VII Енглески језик - 

24. Ана Марићевић ВСС – VII Енглески језик - 

25. Милица Војводић ВСС – VII Енглески језик 8/2 

26. Стефан Михаиловић ВШС – VI Верска настава - 
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27. Александра Вучићевић ВШС - VI Верска настава - 

28. Драгана Гогић ВСС – VII 
разредна 

настава 
2/1 

29. Биљана Лечић ВСС – VII 
разредна 

настава 
2/2 

30. Сузана Јевтић ВСС – VII 
разредна 

настава 
2/3 

31. Јадранка Мацура ВСС – VII 
разредна 

настава 
2/3 

32. 
Гордана Ђокановић (Драгана 

Драча) 
ВСС – VII 

разредна 

настава 
2/4 

33. Радица Ђорић ВШС – VI 
разредна 

настава 
3/2 

34. Милена  Јанковић ВШС – VI 
разредна 

настава 
3/1 

35. Соња Стошић ВСС – VII 
разредна 

настава 
4/1 

36. Слађана Дамевић ВСС – VII 
разредна 

настава 
4/2 

37. Оливера Поповић Митић ВШС – VI 
разредна 

настава 
4/3 

38. Љиљана Каличанин ВШС - VI 
разредна 

настава 
1/1 

39. Добринка Маринковић ВСС – VII 
разредна 

настава 
1/2 

40. Ирина Стефановић ВСС – VII 
разредна 

настава 
1/3 

41. Тамара Бабић ВСС – VII 
разредна 

настава 
2/5 и 4/4 

42. Милан Митић ВСС – VII 
разредна 

настава 
1/4 и 3/4 

 

 

Задужења наставника из 40-часовне радне недеље 

(секције, ученичке организације, комисије....) 

 

Основни принципи по којима се одвија рад ученика у оквиру слободних активности 

су добровољност и интересовање ученика. 

Принцип добровољности огледа се у самосталном  опредељивању ученика за оне 

делатности које највише одговарају њиховим склоностима, способностима и испољеним 

интересовањима. Овај принцип  подразумева и слободу у промени активности после дужег 

или краћег временског периода, као и самосталан избор нове делатности за наредни период. 

Уважавање овог принципа је, и са становишта општег и професионалног развоја ученика, 

потребно због  тога што слободан избор активности омогућава ученицима да се што боље 
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опробају у оним активностима које могу да задовоље њихову радозналост и пронађу оне 

активности које највише одговарају њиховим потребама и реалним могућностима. 

За успешнији рад слободних активности неопходна је континуирана и осмишљена 

педагошка сарадња између школе, родитеља ученика, друштвене средине, средстава јавног 

информисања,  Подмладка Црвеног крста, Ученичког парламента и других. 

Ученицима треба омогућити да успостављају непосредне контакте са културним 

институцијама, библиотекама, музејима, галеријама, позориштима, другим васпитно-

образовним организацијама, као и другим институцијама за чију делатност ученици 

испољавају посебне склоности и интересовања. 

Школа треба да организује јавне манифестације, квизове знања, вечери поезије, 

спортска такмичења, сусрете радника из области културе, песника, научника и других 

личности које су интересантне за ученике основних школа. 

Посебан допринос у остваривању програма ваннаставних активности је  

објављивање ученичких радова којима се афирмише делатност сваког појединачног рада 

ученика, одељења и школе у целини. 

 

Задужења наставника за ваннаставне активности: 

 

- Записник Наставничког већа- Нада Кршанин 

- Одељењско веће млађих разреда- Тамара Бабић 

- Одељењско веће петих разреда- Јелена Видић 

- Одељењско веће шестих разреда- Бојана Симић 

- Одељењско веће седмих разреда- Равијојла Шарчевић 

- Одељењско веће осмих разреда- Јелена Игњатовић 

- Стручно веће наставника разредне наставе- Милан Митић 

- Стручнo веће за област  српског језика- Симонида Ђорђевић 

- Стручно веће за област  математике, физике и ТИО- Момчило Вулевић 

- Стручно веће за област историје и географије- Равијојла Шарчевић 

- Стручно веће за области хемије и биологије- Тамара Досевска 

- Стручно веће за области страних језика- Горица Вељовић 

- Стручно веће за област вештина- Илија Спасојевић 

- Стручно веће за изборне предмете- Стефан Михајловић 

- Драмска секција- Симонида Ђорђевић 

- Литерарно – рецитаторска секција- Јелена Игњатовић 

- Новинарска секција- Милица Војводић-координатор 

- Библиотечка секција- Нада Кршанин 

- Рукометна и кошаркашка секција- Борис Бубало 

- Одбојкашка и фудбалска секција- Јасмина Тешић 

- Секција за енглески језик- Милица Војводић 

- Секција за француски језик- Горица Вељовић 

- Еколошка секција- Боривоје Танасковић 

- Саобраћајна секција- Момчило Вулевић 

- Грађевинска секција- Боривоје Танасковић 

- Калиграфска радионица- Тања Веселиновић и Нада Кршанин 

- Подмладак Црвеног крста - Добринка Маринковић 
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- ,,Весела радионица“-  Равијојла Шарчевић 

- Школска радионица Боривоје Танасковић и Соња Стошић 

- Комисије за излете и екскурзије у старијим разредима: Равијојла 

Шарчевић(председник комисије), Стојановић Ведрана, Бојана Симић и Јелена 

Игњатовић. 

- Комисије за излете и екскурзије у млађим разредима: Јадранка Мацура, Слађана 

Дамевић, Добринка Маринковић, Драгана Гогић (председник комисије). 

- Комисија за културну и јавну делатност: ИлијаСпасојевић (председник комисије), 

Тања Веселиновић, Симонида Ђорђевић, Јелена Игњатовић, Милица Војводић, 

ГорицаВељовић, Нада Кршанин и сви учитељи. 

- Попис школског инвентара: Јадранка Мацура, Ирина Стефановић, Момчило 

Вулевић, Тања Веселиновић, Нада Кршанин, Љиљана Каличанин, Илија Спасојевић, 

Борис Бубало, Биљана Лечић, Марија Коковић, Љиљана Стојменовић, Бојана Симић, 

Јелена Видић, Слађана Дамевић и Милена Лајић. 

- Замена часова: Сви наставници предметне и разредне наставе. 

- Дежурство наставника: Сви наставници предметне и разредне наставе. 

- Преглед дневника: Руководиоци одељенских већа (прегледају Дневнике у оквиру 

свог одељенског већа), супервизија педагог, психолог Драгана Николић (по потреби) 

и в.д.директора школе Јела Стевановић. 
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III  ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ТЕЛА 

ШКОЛЕ 

 

 

 

- Планови рада Стручних већа из различитих области   

- Планови рада Одељенских већа  

- План рада Наставничког већа 

- План рада Педагошког колегијума  

- План рада Стручног актива за развојно планирање 

- План рада Стручног актива за развој Школског програма 

- План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

- План рада Стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- План рада Савета родитеља 

- План рада Школског одбора 

 

Планови рада стручних већа из различитих области 

 

 

Годишњи план рада Стручног већа за разредну наставу 

 
Август: 

 

- Стручно усавршавање и начин организовања 

- Стручна заступљеност наставе 

- Сарадња са педагошко – психолошком службом и секретаријатом школе 

- Усвајање плана и програма рада Стручног већа из области разредне наставе 

 

 

Септембар: 

 

- Планирање наставног рада ( годишњи и месечни планови) 

- Анализа иницијалног теста 

- Дечја недеља – планирање активности 

- Oгледни час, Слађана Дамевић 

 

Новембар: 

 

- Реализација наставних планова рада и успех ученика на крају првог тромесечја 

- Размена искустава из редовног процеса наставе. 

- Угледни часови у I, II, III и IV разреду ( Мељак) 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по ИОП-у 
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Јануар:  

 

- Разматрање наставних планова и програма рада 

- Успех ученика на крају првог полугодишта 

- Анализа наставе 

- Активности око обележавања школске славе Светог Саве 

 

 

Април: 

 

- Анализа успеха на крају тромесечја 

- Анализа стручног усавршавања наставника 

- Угледни часови у I, II, III и IV разреду (Шиљаковац-март,Вранић-април) 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по ИОП-у 

- Резулати са такмичења ученика 

 

Јун: 

 

- Анализа успеха на крају другог полугодишта 

- Анализа рада Стручног већа у току протекле школске године 

- Планирање факултативних садржаја – посета за наредну школску годину 

- Избор новог руководства Стручног већа 

 

 

 

План Стручног већа из области предмета - Српски језик  

 

 

Септембар: 

 

     -     Усвајање плана рада Стручног већа 

     -     Планирање писмених и контролних задатака 

     -     Избор ученика за допунску и додатну наставу 

     -     Планирање и анализа иницијалног тестирања 

     -     Планирање стручног усавршавања наставника 

     -     Распоред држања угледних часова и огледног часа ( Симонида Ђорђевић – угледни 

час у априлу; Јелена Игњатовић – угледни час у мају; Нада Кршанин – огледни час у 

октобру)     

 

 

Октобар - новембар: 
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- Анализа рада редовне наставе, допунске и додатне наставе и секција 

- Коришћење наставних средстава 

- Подела задужења за припрему програма за Савиндан 

- Разно 

 

 

 

Јануар – фебруар: 

 

- Анализа рада на крају 1. полугодишта 

- Организација прославе Савиндана 

- Учешће на Зимском семинару 

- Организација Школског такмичења из српског језика 

- Избор књига за наредну школску годину 

- Подела задужења за припрему програма за Дан школе 

 

 

Март: 

 

- Резултати  Школског такмичења и припрема за даље 

- Резултати Општинског такмичења из српског језика 

- Актуелна питања 

 

 

Април: 

 

- Резултати Градског такмичења из српског језика 

- Анализа рада и резултати на крају 2. тромесечја 

- Постигнућа на такмичењу рецитатора 

 

 

 

Мај: 

 

- Резултати остварени на Мајским песничким сусретима 

- Припремна настава за завршни испит за ученике 8. разреда 

- Разно 

 

 

 

Јун: 
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-  Анализа резултата на крају 2. полугодишта 

- Анализа рада Стручног већа – израда извештаја о раду Већа 

- Предлог поделе одељења и задужења 

- Анализа стручног усавршавања наставника  

- Избор председника Стручног већа и планирање за идућу школску годину. 

 

 

 План стручног усавршавања: 

 

 

* 713 K1 Републички зимски семинар 

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Београд 

  

дана: 3 

бодова: 24    

цена:  4500  

  

*131  K4 Стрес у школи - превазилажење, промена 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице 

  

дана: 1 

бодова: 8   

цена:  1500  

 

 

 

Годишњи план рада стручног већа страних језика   

 

 

 

Септембар: 

 

- Иницијално тестирање 

- Распоред писмених задатака и термина за додатну и допунску наставу 

- Обележавање Дана стрaних језика 26. септембра 

 

Октобар: 

 

- Анализа резултата иницијалног тестирања 

- Разматрање предлога ученика који ће наставу похађати по ИОП-у 

- Угледни час – Ведрана Стојановић 

 

 

Новембар: 
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-Предвиђени семинари 

- Угледни час - Ана Марићевић 

 

 

Децембар: 

 

- Анализа рада допунске и додатне наставе 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који наставу прате по ИОП-у 

- Одлучивање о избору текстова/песама који ће бити прочитани као саставни део прославе 

Савиндана 

- Угледни час Горица Вељовић 

- Угледни час Радмила  Ангелов 

 

 

 

Јануар: 

 

- Интензивирање рада са ученицима који иду на такмичење 

-  Уџбеници за наредну школску годину 

- Резултати рада  

 

 

 

Фебруар: 

 

- Одлазак на школско и општинско такмичење 

- Договор о о избору текстова/песама који ће бити изведени на приредби поводом Дана 

школе 

 

 

Март: 

 

- Обележавање Дана франкофоније 

- Евентуални одлазак на градско такмичење 

- Угледни час - Марија Коковић 

-Огледни час – Ведрана Стојановић 

 

 

 

 

 

Април: 
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- Резултати постигнутог успеха на такмичењима 

- Припрема за републичко такмичење 

- Резултати додатне и допунске наставе 

 

 

Мај:  

 

- Разредни испит за ученике 8. разреда 

- Угледни час -  Милица Војводић 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у 

 

 

Јун: 

 

- Разредни испит за пети, шести и седми разред 

- Одлучиваље о избору семинара за следећу школску годину 

- Састављање Годишњег плана рада Стручног већа из области страних језика за наредну 

годину 

- Бирање руководиоца Стручног већа за школску 2018/2019. год. 

- Извештај о раду стручног већа страних језика за школску 2017/2018. годину 
 

 

 

Годишњи план Стручног већа за област биологије и хемије 

 

 

Август-септембар 

 

1. Усвајање програма рада стручног већа биологија и хемија 

2. Подела одељења на наставнике 

3. Усклађивање критеријума оцењивања 

4. Термини одржавања иницијалних тестова 

5. Одабир уџбеника 

6. Корелација градива 

  

Октобар-новембар 

 

     1.Биологија као нов предмет 

     2.Хемија као нов предмет 

     3.Анализа рада на крају 1.класификационог периода 

     4.Огледни час-биологија (Тамара Досевска ) 

     5.Одређивање ученика за додатну и допунску наставу 



 

42 

 

 

Децембар-јануар 

 

    1.Угледни час-хемија (Јелена Јовановић) 

    2.Стручно усавршавање наставника 

    3. Анализа рада додатне и допунске наставе 

    4.Организација и припрема школских такмичења 

 

Фебруар-март 

 

    1.Анализа рада на крају 2.класификационог периода 

    2.Анализа рада планираних и одржаних часова на крају другог класификационог периода   

    3. Анализа семинара 

    4.Планови за општинско такмичење 

    5.Угледни час-биологија (Тамара Досевска) 

 

Април-мај 

 

     1.Анализа успеха ученика на крају 3.класификационог периода 

     2.Угледни час-биологија (Славица Миљковић) 

     3.Избор уџбеника 

 

Јун 

 

     1.Анализа успеха ученикана крају 4.класификационог периода 

     2.Анализа рада стручног већа биологија-хемија 

     3.Предлог плана рада стручног већа биологија-хемија за 2017/2018.год. 

     4.Избор председника стручног већа биологија-хемија за 2017/2018.год. 

 

 

Годишњи план Стручног већа за историју и географију 

 

Септембар: 

 

 Разматрање и усвајање програма стручног већа 

 Разматрање опремљености кабинета и састављање листе наставних средстава 

 Припремање иницијалног теста за пети разред 

 Разно 

 

 

 

Октобар: 
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 Организација допунске и додатне наставе 

 Набавка потребне литературе 

 Угледни час – Урош Миливојевић 

 Састављање листе ученика који раде по ИОП-у и припрема за рад 

 Разно 

 

Новембар: 

 

 Анализа успеха у првом тромесечју са освртом на недовољне оцене 

 Разговор са ученицима заинтересованим за такмичења 

 Разно 

 

 

Децембар-јануар: 

 

 Реализација плана и програма и анализа програмског садржаја 

 Размена искустава наставника о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у 

 Информација о семинарима и саветовањима 

 

 

Фебруар: 

 

 Осврт на полугодишњи успех и заузимање става по питању критеријума оцењивања 

 Учешће на семинарима: запажања 

 Припреме за такмичења 

 Списак наставних средстава које треба набавити 

 Разно 

 

Март:  

 

 Припрема ученика за завршни испит 

 Анализа резултата школског такмичења 

 Огледни час – Равијојла Шарчевић 

 Разно 

 

 

 

 

 

Април: 
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 Анализа успеха на крају тромесечја са освртом на недовољне оцене 

 Реализација допунске и додатне наставе 

 Посета музеју 

 Припрема за пробна тестирања ученика за завршни испит 

 Разно 

 

Мај-јун:  

 

 Реализација плана и програма и фонда часова 

 Анализа резултата општинског и градског такмичења 

 Размена искуства наставника о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у 

 Анализа резултата пробног тестирања за завршни испит (малу матуру) 

 Извештај о раду стручног већа 

 Разно 

 

Август: 

 

 Избор руководиоца стручног већа 

 Анализа успеха ученика на крају школске године 

 Разно 

 

Стручно веће из области предмета - Ликовна, Музичка култура и 

Физичко васпитање 
 

С е п т е м б а р: 

 

- Евидентирање ученика за рад у секцијама. 

- Планирање коришћења наставних средстава. 

- Крос РТС   

- Формирање организационог одбора система школксих спортских такмичења 

- Израда календара  међуодељенских такмичења  

- Разно 

 

О к т о б а р: 

 

- Спортска такмичења. 

- Угледни час – физичко васпитање, Борис Бубало 

- Зимовање ученика. 

- Анализа иницијалног тестирања 

- Разно 
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Н о в е м б а р: 

 

- Сагледавање успеха на тромесечју. 

- Уједначавање критеријума оцењивања. 

- Угледни час – музичка култура, Илија Спасојевић 

- Разно 

 

Д е ц е м б а р: 

 

- Изложба радова – ликовна култура. 

- Разматрање и оцена успеха на полугодишту. 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по ИОП-у. 

- Стручно усавршавање 

- Разно 

 

Ј а н у а р: 

 

- Учешће и прослава школске славе. 

- Извештај са зимовања ученика. 

- Оглeдни час – музичка култура, Илија Спасојевић 

- Разно 

 

М а р т: 

 

- Угледни час – физичко васпитање, Јасмина Тешић 

- Разно 

 

А п р и л: 

 

- Сагледавање успеха на тромесечју. 

- Уједначавање критеријума оцењивања. 

- Предлог уџбеника и прибора који ће се користити у раду. 

- Угледни час – ликовна култура, Taња Веселиновић 

- Разно 

 

М а ј: 

- Анализа такмичења и смотри. 

- Изложба радова – ликовна култура. 

- Размена искустава наставника у раду са ученицима који похађају наставу по ИОП-у. 

- Летовање ученика. 

- Разно 

 

Ј у н: 

- Разматрање и оцена успеха на крају школске године.  

- Похвале и награде ученицима. 

- Израда годишњег плана рада Већа. 

- Израда глобалних планова по предметима. 
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- Избор потребних средстава за реализацију наставе и ваннаставних активности у наредној 

школској години. 

- Избор руководства Стручног већа. 

- Писање извештаја стручног већа за протеклу школску годину. 

- Стручно усавршавање 

- Разно. 

 

 

 

 

 

Годишњи план Стручног веће из области предмета - Математика, Физика и Техничко 

и информатичко образовање  

 
 

С е п т е м б а р 2017:  

 

1. Усвајање програма рада Стручног већа  

2. Усвајање годишњег плана и програма за математику, физику и ТИО 

3. Преглед постојећих и сачињавање листе најпотребнијих наставних средстава за 

опремање кабинета 

4. Подела одељења 

5. Корелација садржаја међу предметима природних наука 

6. Иницијално тестирање свих ученика од петог до осмог разреда из предмета математика, 

физика и ТИО. 

 

О к т о б а р 2017:  

 

1. Физика и ТИО као нови предмети 

2. Распоред и одређивање ученика за допунску, додатну и ИОП наставу 

3. Организација рада слободних активности водећи рачуна о оптерећености ученика 

(договор о формирању секција – саобраћајна, грађевинска) 

4. Угледни час – Биљана Вучковић – ТИО  

 

Н о в е м б а р 2017:  

 

1. Анализа реализације садржаја програма, успех и постигнућа ученика из предмета 

математика, физика и ТИО на крају 1. тромесечја са посебним освртом на ученике по 

ИОП-у. 

2. Анализа и резултати коришћења наставних средстава у циљу подизања квалитета 

наставе и мотивације ученика. 

3. Огледни час- Рада Јоксимовић – ТИО  
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Д е ц е м б а р 2017:  

 

1. Решавање проблема у извођењу редовне, допунске и додатне наставе 

2. Стручно усавршавање наставника 

3. Угледни час – Физика – Јелена Видић  

4. Угледни час - Боривоје Танасковић – ТИО – децембар -јануар 

 

Ј а н у а р - ф е б р у а р 2018:  

 

1. Анализа постигнутих резултата на крају 1.полугодишта уз предлог мера за побољшање 

успеха ученика 

2. Анализа реализације планираних садржаја и оствареног фонда часова 

3. Анализа рада допунске и додатне наставе 

4. Организација припреме ученика за такмичења 

5. Организација школског такмичења из физике 

6. Угледни час – математика – Бојана Симић  

 

М а р т 2018:  

 

1. Организација школских такмичења – ангажовање ученика и анализа оптерећености 

појединих ученика ангажовањем на такмичењима из више предмета 

2. Припрема и организација за општинска такмичења  

3.   Угледни час – Александар Давидовић– математика  

 

А п р и л 2018:  

 

1. Анализа успеха ученика на крају 3.класификационог периода 

2. Анализа реализације планираних садржаја и оствареног фонда часова 

3. План и програм за градско такмичење са анализом постигнутих резултата на 

општинским такмичењима 

4.Угледни час – Момчило Вулевић – ТИО – април-мај   

 

М а ј 2018:  

 

1. Анализа успешности рада ученика у ваннаставним активностима 

2. Анализа рада са изабраним уџбеницима 

3. Угледни час - математика  
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Ј у н 2018:  

 

1. Подела задужења за израду планова и програма за наредну школску годину 

2. Анализа стручног усавршавања чланова Стручног већа 

3. Подела одељења за наредну школску годину  

4. Анализа извештаја руководиоца Стручног већа 

5.  Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину 

 

 

Годишњи план реализације предметне наставе у четвртом разреду 

 
  

У школској 2017/18. години планирана је реализација предметне наставе у четвртом 

разреду. Сви наставници који ће следеће године предавати ученицима петог разреда, имају 

обавезу да два пута у току школске године (једном у првом и једном у другом 

полугодишту) организују часове предметне наставе у неком од четири одељења четвртог 

разреда наше школе.  

 Циљ реализације предметне наставе у четвртом разреду је упознавање ученика са 

предметним наставницима, као и наставника са будућим ученицима, специфичностима 

везаним за узраст као и другим битним индивидуалним карактеристикама ученика. Такође, 

на овај начин ученици могу да се непосредно упознају са начином рада наставника и 

природом предмета које ће имати у петом разреду.  

 

 Ове школске године наставници који реализују предметну наставу у четвртом 

разреду су: 

 

- Јелена Игњатовић, наставник српског језика 

- Нада Кршанин, наставник српског језика 

- Симонида Ђорђевић, наставник српског језика 

- Тања Веселиновић, наставник ликовне културе 

- Илија Спасојевић, наставник музичке културе 

- Урош Миливојевић, наставник историје 

- Равијојла Шарчевић, наставник географије 

- Славица Миљковић, наставник биологије 

- Момчило Вулевић, наставник ТИО 

- Боривоје Танасковић, наставник ТИО 

- Борис Бубало, наставник физичког васпитања 

- Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 

- Горица Вељовић, наставник француског језика 

- Ведрана Стојановић, наставник руског језика 
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Годишњи план одељењских већа 

 
Одељењско веће млађих разреда 

 

 

Септембар 

 

1) Увајање плана рада Одељењског већа за школску 2017/2018. годину 

2) Усвајање плана наставних и ваннаставних активности 

3) Предлагање ученика за ИОП (осим првог разреда), као и потврђивање списка 

ученика који су прошле године пратили наставу по ИОП-у 

4) Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2017/18. године 

5) Организовање излета, екскурзија и рекреативне наставе 

6) Евидентирање ученика за допунску и додатну наставу у првом полугодишту 

школске 2017/18.године 

 

 

Новембар 

 

1) Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. класификационог периода (са 

посебним освртом на ИОП) 

2) Реализација планова и програма образовно-васпитног рада и потешкоће 

3) Договор о равномерној оптерећености ученика 

4) Предлог ученика за ИОП ( 1. разред) 

5) Сарадња са родитељима 

6) Разно 

 

 

Децембар/јануар 

 

       1) Анализа успеха и дисциплине на крају 1. полугодишта (са посебним освртом на 

ИОП) 

       2)  Анализа реализације наставних планова и програма 

       3)  Похвале и награде 

       4)  План и програм рада у другом полугодишту 

       5)  Такмичење ученика (календар такмичења) и даља организација 

       6)  Разно 
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Фебруар 

 

1) Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за 2. полугодиште 

школске 2017/18. Године 

2) Евидентирање ученика за допунску и додатну наставу у другом полугодишту 

школске 2017/18.године 

3) Разно 

 

 

Март/април 

 

1) Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог периода 

(посебан осврт на ИОП) 

2) Реализација фонда часова допунске и додатне наставе 

3) Сарадња са родитељима  

4) Разно 

 

 

Мај 

 

1) Анализа рада и реализације других облика васпитно-образовног рада 

2) Резултати такмичења ученика 

3) Разно 

 

 

Јун 

 

1) Анализа васпитно-образовног рада на крају другог полугодишта школске 2017/18. 

године, са посебним освртом на постигнућа ученика кои су наставу похађали по 

ИОП-у 

2) Реализација наставних планова и програма 

3) Похвале и награде 

4) Извештај о реализацији екскурзија и рекреативне наставе 

5) Разно 

 

 

Август 

 

1) Утврђење успеха и дисциплине ученика у школској 2017/2018. години 

2) Избор новог руководства Одељењског већа 

3) Пропусти, позитивна искуства и смернице за даљи рад 
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4) Утврђивање броја одељења и одељењско старешинство 

5) Разно 

 

 

Одељенска већа старијих разреда 

 

Одељенско веће петог разреда 

с е п т е м б а р  

- Упознавање са планом и програмом рада Одељенског већа за школску 2017/2018. 

годину. 

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2017/2018. године. 

- Утврђивање области из којих ће се држати додатна и допунска настава 

- Ученици који се ослобађају физичког васпитања. 

- Планирање излета. 

- Разно 

 

 н о в е м б а р  

- Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

- Оптерећеност ученика. 

- Разно 

 

ј а н у а р 

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта (са освртом на ИОП). 

- Похвале и награде ученицима. 

- Анализа рада додатне и допунске наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

- Анализа и усклађеност критеријума оцењивања. 

- Разно 

 

ф е б р у а р 

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 

школске 2017/2018. године 

- Разно 

 

м арт 

- Успех и дисциплина на крају трећег тромесечја (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 
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- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

- Оптерећеност ученика. 

- Резултати такмичења и смотри ученика. 

- Припрема екскурзије у оквиру предметне наставе– реферати, презентације, панои, 

текстови за школске новине  

- Разно 

 

ј ун  

- Успех и дисциплина на крају школске године (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ваннаставних активности. 

- Похвале и награде ученицима. 

- Анализа коришћења настравних средстава. 

- Избор руководиоца већа за наредну школску годину. 

- Разно 

 

А в г у с т  

- Бројно стање ученика и подела на одељења. 

- Успех ученика на крају школске године након поправних испита. 

- Усвајање плана и програма рада одељенског већа за школску 2017/2018. годину 

- Разно 

 

Одељењско веће шестог разреда 

 

 

с е п т е м б а р  

- Упознавање са планом и програмом рада Одељенског већа за школску 2017/2018. 

годину. 

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2017/2018. године. 

- Утврђивање области из којих ће се држати додатна и допунска настава 

- Ученици који се ослобађају физичког васпитања. 

- Планирање излета. 

- Разно 

 

 н о в е м б а р  

- Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 
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- Оптерећеност ученика. 

- Разно 

 

ј а н у а р 

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта (са освртом на ИОП). 

- Похвале и награде ученицима. 

- Анализа рада додатне и допунске наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

- Анализа и усклађеност критеријума оцењивања. 

- Разно 

 

ф е б р у а р 

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 

школске 2015/2016. године 

- Разно 

 

м арт 

- Успех и дисциплина на крају трећег тромесечја (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

- Оптерећеност ученика. 

- Резултати такмичења и смотри ученика. 

- Припрема екскурзије у оквиру предметне наставе– реферати, презентације, панои, 

текстови за школске новине  

- Разно 

 

ј ун  

- Успех и дисциплина на крају школске године (са освртом на ИОП). 

- Анализа рада допунске и додатне наставе. 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ваннаставних активности. 

- Похвале и награде ученицима. 

- Анализа коришћења настравних средстава. 

- Избор руководиоца већа за наредну школску годину. 

- Разно 

 

А в г у с т  

- Бројно стање ученика и подела на одељења. 

- Успех ученика на крају школске године након поправних испита. 

- Усвајање плана и програма рада одељенског већа за школску 2016/2017. годину 
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План одељенског већа седмог разреда 

 

 

С е п т е м б а р : 

 

-Упознавање са планом и програмом рада Одељенског већа за школску 2017/2018. годину 

-Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 

2017/2018. Године. 

-Утврђивање области из којих ће се држати додатна и допунска настава. 

-Ученици који се ослобађају физичког васпитања. 

-Планирање излета. 

-Разно 

 

Н о в е м б а р  

-Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП) 

-Анализа рада допунске и додатне наставе. 

-Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

-Оптерећеност ученика. 

-Разно 

 
Ј а н у а р: 

-Успех и дисциплина на крају првог полугодишта (са освртом на ИОП). 

-Похвале и награде ученицима. 

-Анализа рада додатне и допунске наставе. 

-Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

-Анализа и усклађеност критеријума оцењивања. 

-Разно 
 
 
Ф е б р у а р: 

-Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школска 

2017/2018. године. 

-Разно 

 
А п р и л: 

-Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП). 

-Анализа рада допунске и додатне наставе. 

-Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности. 

-Оптерећеност ученика. 

-Резултати такмичења и смотри ученика. 

-Припрема екскурзије у оквиру предметне наставе–реферати, презентације, панои, текстови 

за школске новине  

-Разно 
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Ј  у н: 

-Успех и дисциплина на крају школске године (са освртом на ИОП). 

-Анализа рада допунске и додатне наставе. 

-Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ваннаставних активности. 

-Похвале и награде ученицима. 

-Анализа коришћења настравних средстава. 

-Избор руководиоца већа за наредну школску годину. 

-Разно 

 

А в г у с т:  

 

-Успех ученика на крају школске године након поправних испита. 

-Усвајање плана и програма рада одељенског већа за  

школску 2018/2019. годину 

-Разно 

 

 

 

Годишњи план Одељењског већа осмог разреда  

 

 

Септембар: 

- Упознавање са планом и програмом рада Одељенског већа за школску 2017/2018. 

годину  

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште 

школске 2017/2018. године  

- Утврђивање области из којих ће се држати додатна и допунска настава.  

- Ученици који се ослобађају физичког васпитања 

- Планирање излета 

- Разно  

 

 Новембар: 

- Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП).  

- Анализа рада допунске и додатне наставе 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности 

- Оптерећеност ученика 

- Разно  

 

 

 Јануар: 

 

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта (са освртом на ИОП) 
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- Похвале и награде ученицима 

- Анализа рада додатне и допунске наставе.  

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности 

- Анализа и усклађеност критеријума оцењивања 

- Разно  

 

 

 Фебруар: 

- Усвајање распореда писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште 

школске 2017/2018. године  

- Разно  

 

Април: 

- Успех и дисциплина на крају првог тромесечја (са освртом на ИОП).  

- Анализа рада допунске и додатне наставе 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ванаставних активности 

- Оптерећеност ученика 

- Резултати такмичења и смотри ученика 

- Разно  

 

 Мај: 

- Успех и дисциплина на крају школске године (са освртом на ИОП) 

- Анализа рада допунске и додатне наставе 

- Анализа реализације плана и програма, као и фонда часова из свих наставних и 

ваннаставних активности 

- Похвале и награде ученицима, предлог за ученика генерације  

- Анализа коришћења настравних средстава.  

- Избор руководиоца већа за наредну школску годину 

- Разно  
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План рада Наставничког већа  

 

13. с е п т е м б а р 2017.  – 1. седница  

Садржај рада Извршиоци 

Извештај о раду Наставничког већа за школску 2016/2017. 

годину 
Директор 

Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. 

годину 
Директор 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2016/17. годину 
Директор 

Усвајање плана и програма рада Наставничког већа за 

школску 2017/2018. годину 
Директор 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 

школску 2017/2018. годину 
Директор 

Разматрање и усвајање Школског развојног плана за 

период 2017-2020.године 
Директор 

Разматрање и усвајање Анекса Школског програма рада 

школе  
Директор 

Усвајање распореда свих облика образовно-васпитног рада 

у школи 
директор и педагог 

Подаци о броју уписаних и исписаних ученика (од првог 

до осмог разреда) 
психолог и секретар 

Анализа утврђених распореда писмених провера и вежби, 

контролних задатака и тестирања ученика 

Руководиоци 

одељенских већа 

Доношење одлуке о држању допунске и додатне наставе 
Руководиоци стручних 

већа и директор 

Доношење  одлуке о  ослобађању ученика наставе 

физичког васпитања (делимично и трајно ослобађање) 

Наставник физичког 

васпитања 

Разно Директор 

 

8. н о в е м б а р 2017. (тромесечје) – 2. седница  

Садржај рада Извршиоци 

Структура генерације ученика I разреда (опсервација) Психолог 

Извештај са иницијалног тестирања ученика петог разреда. 
руководиоци стручних 

већа 

Анализа успеха на крају првог тромесечја и владање 

ученика (са посебним освртом на ученике који прате 

наставу по ИОП-у) 

Педагог 

Анализа резултата допунске и додатне наставе 
руководиоци стручних 

већа 

Ученици са изостанцима са посебним освртом на 

неоправдане изостанке (разматрање узрока) 

руководиоци стручних 

већа и пп служба 

Анализа вођења педагошке документације 

педагог и лице 

задужено за преглед 

дневника 
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Дежурство наставника Директор 

Стручно предавање - математика 
 

Разно Директор 

 

31. јануар 2018.  

Садржај рада Извршиоци 

Опсервација ученика петог разреда Психолог 

Планирано, одржано, неодржано (редовне, допунске, 

додатне наставе и секције) 

руководиоци стручних 

већа 

Анализа успеха и владање ученика на крају првог 

полугодишта (са посебним освртом на ученике који 

похађају наставу по ИОП-у) 

Педагог 

Анализа резултата допунске и додатне наставе 
руководиоци стручних 

већа 

Ученици са изостанцима са посебним освртом на 

неоправдане изостанке (разматрање узрока) 

руководиоци стручних 

већа и пп служба 

Похваљивање ученика који су се истакли у свом раду 
руководиоци стручних 

већа 

Анализа критеријума оцењивања ученика Директор и пп служба 

Дежурство наставника Директор 

Оптерећеност ученика секцијама, допунском и додатном 

наставом (анализа) 

руководиоци стручних 

већа 

Анализа вођења педагошке документације 

педагог и лице 

задужено за преглед 

дневника 

Реализација развојног плана школе  

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Стручно предавање – физичко васпитање 
 

Усвајање листе уџбеника који се користе у настави за 

школску 2017/2018. годину 
Стручна већа, директор 

Распоред такмичења ученика Педагог 

Разно Директор 

 

 

12. април 2018.(тромесечје)  

Садржај рада Извршиоци 

Анализа успеха на крају првог тромесечја 2. полугодишта и 

владање ученика (са посебним освртом на ученике који 

прате наставу по ИОП-у) 

Педагог 

Анализа резултата допунске и додатне наставе 
руководиоци стручних 

већа 

Ученици са изостанцима са посебним освртом на 

неоправдане изостанке (разматрање узрока) 

руководиоци стручних 

већа и пп служба 
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Извештај са испитивања професионалне опредељености у 

осмом разреду. 
Психолог 

Именовање комисије за полагање разредног испита из 

страних језика за ученике осмог разреда (из других школа) 
Директор 

Именовање комисије за припрему тестова за завршни испит 

за ученике који наставу прате по ИОП-у  
Директор 

Стручно предавање – информатика и рачунарство 
 

Разно Директор 

 

1. јун 2018.  

Садржај рада Извршиоци 

Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и 

осталим облицима образовно-васпитног рада за осми 

разред. 

Руководиоци 

одељенских већа 

Анализа успеха и владање ученика осмог разреда на крају 

школске године (са посебним освртом на ученике који 

похађају наставу по ИОП-у) и упућивање на поправне и 

разредна испите. 

Педагог 

Ученици са изостанцима са посебним освртом на 

неоправдане изостанке (разматрање узрока). 

Руководиоци 

одељенских већа и пп 

служба 

Постигнути резултати са такмичења ученика  
руководиоци стручних 

већа 

Похваљивање и награђивање ученика (посебне дипломе и 

Вукове дипломе). 
Руководиоци већа 

Ученик генерације. Одељенске старешине 

Организација полагања разредног испита и поправних 

испита организованих за ученике осмог разреда. 

Руководиоци стручних 

већа 

Распоред припремне наставе за завршни испит из српског 

језика и математике за ученике осмог разреда 

Предметни наставници 

и лице задужено за 

распоред часова 

Заказивање ванредне седнице Наставничког већа уколико 

има поправних или разредних испита 
Директор 

Организација завршног испита за ученике осмог разреда Директор 

Разно Директор 

 

21. /22.јун 2018. у 9:00   

Садржај рада Извршиоци 

Планирано, одржано, неодржано у редовној настави и 

осталим облицима образовно-васпитног рада у свим 

разредима и на нивоу школе 

Руководиоци одељенских 

већа 

Резултати полагања разредних испита наших ученика из 

страног језика који се не уче у нашој школи 

Руководиоци одељенских 

већа 

Анализа успеха и владање ученика на крају школске године 

(са посебним освртом на ученике који похађају наставу по 

ИОП-у) и упућивање на поправне и разредне испите. 

Педагог 

Ученици са изостанцима са посебним освртом на Руководиоци одељенских 
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неоправдане изостанке (разматрање узрока). већа и пп служба 

Постигнути резултати са такмичења ученика  
руководиоци стручних 

већа 

Похваљивање и награђивање ученика  Руководиоци већа 

Организација полагања разредних испита и именовање 

комисија 

Руководиоци стручних 

већа и директор 

Резултати полагања разредних испита из страних језика 

(организованих за ученике других школа) 
Предметни наставници 

Договор о роковима за прикупљање педагошке 

документације од наставника потребне за израду Годишњег 

плана рада школе за наредну школску годину и за извештај 

о раду школе за протеклу годину 

ПП служба 

Вођење педагошке документације (дневници, матичне 

књиге, записници стручних веће и актива) 

Директор, педагог и лице 

задужено за преглед 

дневника 

Анализа критеријума оцењивања Директор и пп служба 

Разно Директор 

 

29. јун 2018. у 9:00   

Садржај рада Извршиоци 

Педагошко-психолошки инструктивни рад у току школске 

године (извештаји). 
Директор и пп служба 

Извештај о раду библиотеке и реализацији образовно-

васпитних садржаја планираних програмом рада 

библиотекара 

Библиотекар  

Предлог задужења наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље (расподела одељења наставницима и одељенским 

старешинама). 

Директор  

Именовање комисије за полагање поправних испита Директор 

Распоред припремне наставе за ученике упућене на 

поправне испите 
Директор 

Извештаји са реализованих излета и екскурзија Комисије за излете 

Разно Директор 

 

20. август 2018. у 9:00   

Садржај рада Извршиоци 

Календар образовно-васпитног рада у школи за школску 

2018/2019. годину (и распоред смена) 
Педагог 

Организација дочека првака 

Наставници разредне 

наставе у четвртом 

разреду 

Усвајање предлога задужења наставника у оквиру 40-

часовне радне недеље 
Директор 

Резултати завршног испита и уписа осмака у средње школе Педагог 

Разно Директор 

 



 

61 

 

30. август 2018.  у 9:00   

Садржај рада Извршиоци 

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2017/18. 

годину – активности на комплетирању извештаја 
Директор 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2018/2019. годину – активности на комплетирању плана 
Директор 

Резултати поправних испита 
Руководиоци 

одељенских већа 

Успех ученика на крају школске 2017/2018. год. Педагог 

Распоред часова редовне наставе и распоред дежурства 

(упуство за дежурство наставника). 

Лице задужено за 

распоред и директор 

Разно Директор 
 

 

 

 

План рада Педагошког колегијума 

 

 

 

Чланови Педагошког колегијума за школску 2017/18. годину: 

 

 Jeла Стевановић, ВД директора  

 Милан Митић, председник Стручног већа наставника разредне наставе 

 Симонида Ђорђевић, председник Стручног већа за област српског језика, 

 Бојана Симић, председник Стручног већа за област математике, физике и техничког 

образовања, 

 Равијојла Шарчевић, председник Стручног већа за област историје и географије, 

 Тамара Досевска, председник Стручног већа за област хемије и биологије, 

 Горица Вељовић, председник Стручног већа за области страних језика, 

 Илија Спасојевић, председник Стручног већа за област вештина, 

 Стефан Михаиловић, наставник верске наставе, руководилац стручног већа 

обавезних изборних предмета, верска настава и грађанско васпитање; 

 Весна Рудић,  председник Стручног актива за развој Школског програма и педагог, 

 Драгана Николић представник стручних сарадника (психолог), координатор 

Стручног актива за развојно планирање. 

 

 

Септембар (последња недеља септембра): 

- Конституисање Педагошког колегијума. 

- Упознавање са Годишњим планом, задацима, циљевима, као и са начином рада. 

- Анализа иницијалних тестирања (извештаји Стручних већа). 

- Разно. 
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Новембар (последња недеља новембра): 

- Разматрање и усвајање ИОП-а.  

- Опремљеност школе наставним средствима, њихово коришћење и потреба за истим. 

- Разно. 
 

Јануар (средина јануара):    

- Анализа рада ваннаставних активности, допунске и додатне наставе. 

- Стручно усавршавање (одржани и планирани семинари и други облици стручног 

усавршавања) 

- Разно. 
 

Март (последња недеља марта): 

- Школски развојни план – досадашња постигнућа и планирање даљих активности 

(сарадња са Стручним активом) 

- Увид у педагошко-инструктивни надзор 

- Разно. 
 

Јун (последња радна недеља јуна): 

- Анализа протеклих такмичења 

- Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2017/2018. годину 

- Планирање рада Педагошког колегијума за наредну школску годину 2018/19. годину. 

- Разно. 
 

Август (последња недеља августа): 

- Анализа успеха ученика 

- Вредновање и самовредновање – извештај тима за самовредновање 

- Анализа резултата са завршног испита ученика осмог разреда и њиховог уписа у 

средње школе. 

- Планирање стручног усавршавања  за школску 2018/2019. годину 

 
 

 
Годишњи план рада Стручног актива за развој  Школског програма  

 

Чланови: 

 

- Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

- Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија 

- Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области страних језика 

- Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија 

- Симонида Ђорђевић,члан Стручног већа из области предмета српски језик  

- Aлександар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, 

физика, ТО 

- Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета физичко васпитање , 

музичка и ликовна култура 

- Весна Рудић, педагог (координатор) 
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Септембар/октобар: 

 

- Анализа развојног плана школе. 

- Упознавање са допунама и изменама Школског програма. 

- Упознавање са радом Стручног актива у прошлој школској 2016/2017.  

- Усвајање плана Стручног актива за развој Школског програма за текућу школску 

годину. 

- Утврђивање активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања (огледни и угледни часови, часови редовне и доспунске наставе) 

- Примена стандарда у настави (осврт на примену стандарда у процесу оцењивања 

ученика) 

 

 

Јануар/фебруар: 

 

- Праћење реализације Школског програма на крају првог полугодишта (у сарадњи са 

Тимом за самовредновање и Активом за развојно планирање у школи) 

- Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у. (у сарадњи са Стручним тимом 

за инклузивно.) 

 

 

Мај: 

 

- Анализа примене искустава са семинара у настави. 

- Сарадња са релевантним институцијама локалне самоуправе кроз часове Грађанаског 

васпитања и других предмета, ваннаставних активности, професионална 

оријентација, такмичења и друге активности. 

 

 

 

Јун: 

- Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта и планирање 

активности за наредну школску годину. (у сарадњи са Тимом за самовредновање и 

Активом за развојно планирање у школи) 

- Предлог семинара од општег значаја за запослене у школи (наставно и ненаставно 

особље) , нпр. Семинар који се односи на наставни процес и семинар у вези 

превенције насиља у школи према Каталогу Министарства просвете. 

- Помоћ наставницима од стране чланова актива у осмишљавању и изради 

појединачних годишњих планова. 

- Анализа недостатака у Школском програму. 

- Прикупљање, корекција и израда Школског програма за наредну школску 2018/19. 

годину. 

- Писање изваштаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 2017/18. 

- Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2018/2019. 
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Годишњи план рада Тима за вредновање и самовредновање рада школе  

 

 

Чланови Тима за вредновање и самовредновање рада школе: 

 

Ирина Стефановић,наставник разредне наставе (координатор), 

Биљана Лечић,наставник разредне наставе, 

Драгана Гогић,наставник разредне наставе, 

Бојана Симић,наставник математике, 

Нада Кршанин, наставник српског језика, 

Јадранка Мацура,родитељ. 

 

 

На састанку Тима одржаном 23.06.2017.године чланови су донели одлуку да ће се у 

наредној школској години Тим и даље бавити следећим областима: 

1.Постигнућа ученика 

2.Настава и учење 

У оквиру првој области анализираћемо: 

1.Квалитет  школских постигнућа 

2.Оцене ученика 

3.Квалитет знања 

4.Пријемни и квалификациони испити 

5.Такмичења 

6.Мотивисаност ученика 

7.Вредност код ученика 

У оквиру друге области анализираћемо: 

1.Планирање и припремање 

2.Наставни процес 

3.Учење 

4.Праћење напредовања ученика 

Начин праћења и вредновања: 

-анкете за ученике, родитеље,наставнике 

-увид у педагошку документацију 

Тим је одредио датуме следећих консултација занаредну школску годину: 

-октобар/новембар                                                      -април/мај 

-јануар/фебруар                                                             -јун 

                                                                      Програм рада 

Октобар/новембар 

1.Анализа резултата иницијалних тестова 

2..Анализа постигнућа ученика на крају првог тромесечја 

3.Анкетирање 

Јануар/фебруар 

 

1.Анализа постигнућа ученика на карју првог полугодишта 

2.Изостанци 
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3.Резултати анкетирања 

 

Април/мај 

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају трећег тромесечја  

2.Анализа пробног пријемног испита за ученике 8.разреда 

3.Анализа школских такмичења 

4.Анкетирање ученика:Скупљање  информације  о квалитету оцењивања од 4.разреда 

надаље 

 

Јун 

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају другог полугодишта 

2.Изостанци 

3.Анализа успеха ученика 5.разреда у односу на претходну школску годину 

4.Посета часова од стране ПП службе 

5.Анализа резултата такмичења ученика 

6.Анализа постигнућа ученика на квалификационим испитима 

7.Обрада података табеле праћења различитих облика и метода рада 

8.Анализа анкетирања ученика:Повратна информација о квалитету оцењивања од 4.разреда 

надаље 

 

 

Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање у школи 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање у школи: 

 

- Ана Марићевић, наставник енглеског језика, 

- Равијојла Шарчевић, наставник географије, 

- Милена Јанковић, наставник разредне наставе, 

- Марија Станић, родитељ, 

- Драгана Николић, психолог и координатор 

- представник ученика- биће изабран на првом састанку Ученичког парламента 2017. 

године) 

- представник локалне заједнице  

 

 

Септембар: 

 

- Утврђивање чланова Стручног актива за развојно планирање. 

- Упознавање са Годишњим планом рада за текућу школску годину. 

- Праћење коришћења листа самовредновања рада наставника. 

- Упознавање ученика са критеријумима оцењивања наставника. 

- Разматрање закључака састанка наставника разредне и предметне наставе у вези 

усаглашености програма млађих разреда и петог разреда. 

- Праћење унапређивања различитих начина презентовања школе. 
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- Разно. 

 

 

 

Децембар: 

 

- Прикупљање информација о семинарима за наставнике разредне и предметне 

наставе. 

- Праћење презентација након организовања различитих ваннаставних активности. 

- Праћење рада веселе радионице и школске радионице. 

- Праћење рада сајта. 

- Разно. 

 

 

 

Март: 

 

- Праћење самоевалуације рада наставника. 

- Праћење подучавања ученика самовредновању свог рада. 

- Праћење реализације часова комбинованог типа. 

- Праћење примене групног рада/рада у пару у настави, као и укључивање ученика 

који прате наставу по ИОП-у.  

- Разно. 

 

 

 

Јун: 

 

- Анализа досадашњег рада Стручног актива за развојно планирање и реализације 

плана, евентуалне корекције и допуне. 

- Израда Годишњег извештаја за школску 2017/18. годину. 

- Израда Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

- Разно. 

 

 

 

Август: 

 

 

- Разматрање резултата завршног и пробног испита. 

- Разно. 
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Годишњи план рада стручног тима за инклузивно образовање 

 

 

 

Чланови Стручног тима за инклузивно образовање. 

 

- Радица Ђорић, наставник разредне наставе (координатор) 

- Оливера Поповић Митић, наставник разредне наставе 

- Јелена Игњатовић, наставник српског језика (записничар) 

- Весна Рудић, педагог 

- Драгана Николић, психолог 

 

 

 

Септембар/октобар: 

 

 

- Утврђивање списка ученика који школску 2017/18. годину настављају или започињу 

по ИОП-у, 

- Увођење нових наставника у рад са ученицима који прате наставу по ИОП –у, 

- Консултације са наставницима који воде ученике по ИОП-у 2 у вези са израдом 

радног материјала који ће се користити у функцији уџбеника, 

- Разно. 

 

 

 

Децембар: 

 

 

- Радни састанак Стручног тима за ИО са наставницима, 

- Праћење реализације рада по ИОП-у и разматрање потребе за увођењем нових 

ученика у праћење наставе по ИОП-у 2/ИОП-1, 

- Разно. 

 

 

 

Фебруар: 

 

 

- Радни састанак Стручног тима за ИО са учитељима, 

- Праћење реализације рада по ИОП-у и разматрање потребе за увођењем нових 

ученика у праћење наставе по ИОП-у 2/ИОП-1, 

- Анализа евалуације реализације ИОП-а на крају првог полугодишта, 

- Разно. 
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Март: 

 

 

- Праћење реализације рада по ИОП-у и разматрање потребе за увођењем нових 

ученика у праћење наставе по ИОП-у 2/ИОП-1, 

- Стручно предавање, 

- Разно. 

 

 

 

Април/мај: 

 

 

- Праћење реализације рада по ИОП-у и разматрање потребе за увођењем нових 

ученика у праћење наставе по ИОП-у 2/ИОП-1, 

- Пробни и завршни испит за ученике који прате наставу по ИОП-у (припрема 

докуменатације, анализа постигнућа, пружање подршке наставницима  у изради 

задатака за завршни испит ...), 

- Разно. 

 

 

 

Јун: 

 

- Евалуација реализације наставе по ИОП-у у другом полугодишту и упоређивање са 

првим полугодиштем, 

- Састављање Годишњег извештаја Стручног тима за ИО за протеклу школску 

2016/17. годину, 

- Састављање Годишњег плана рада Стручног тима за ИО за наредну школску 

2017/18. годину, 

- Разно. 

 

 

 

Годишњи план рада Стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
Чланови Стручног тима за заштиту деце од насиља, злоставања и занемаривања: 

 

- Слађана Дамевић, наставник разредне наставе, 

- Јадранка Мацура, наставник разредне наставе, 

- Сузана Јевтић, наставник разредне наставе, 

- Тамара Бабић, наставник разредне наставе, 

- Милица Војводић, наставник енглеског језика, 

- Момчило Вулевић, наставник ТИО, 

- Марија Станојевић, педагог 

- Драгана Николић, психолог и координатор 
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Септембар/октобар: 

 

 

- Прикупљање података о ученицима са ризичним понашањем од учитеља и 

одељенских старешина (без првог и петог разреда) и комплетирање евиденције о 

ученицима са ризичним понашањем (по дисциплинским категоријама) и планирање 

даљег рада и укључивање различитих видова подршке, 

- Договор око формирања и начина рада вршњачког тима од петог од осмог разреда. 

- Организација превентивних разговора са родитељима ученика осмог разреда који су 

у протеклој школској години имали смањену оцену из владања одн. примењену неку 

од васпитно-дисциплинских мера,  

- Информисање Наставничког већа о заједничким процедурама реаговања на 

ситуације насиља (изводи из протокола, одговорности, кораци деловања, формирање 

вршњачког тима ...), 

- Информисање  Савета родитеља о раду Тима за заштиту ученика/деце од насиља, 

- Разно. 

 

 

Новембар: 

 

 

- Допуна евиденције ученика са ризичним понашањем (први и пети разред), 

- Формирање вршњачког тима, 

- Обележавање Дана толеранције, 16. новембра (афирмисање толеранције и 

ненасилног понашања кроз ликовне и литерарне радове – договор око организације 

активности), 

- Договор око прикупљања информација од наставника у вези реализације часова 

одељенских старешина и различитих активности са темом ненасиља. 

- Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и о 

раду мини тимова, 

- Разно. 

 

 

 

Јануар/фебруар: 

 

 

 

- Осврт на реализацију часова одељенских старешина са темом превенције насиља (од 

првог до осмог разреда) као и разлчитих активности које афирмишу ненасилно 

понашање и ученичку креативност,  

- Договор око реализације анкете ,,Насиље у нашој школи'' (испитивање учесталости, 

облика, актера насилног понашања и осталих фактора који утичу на испољавање 

насилног понашања у школи), 

- Утврђивање активности којима ће се промовисати позитивно понашање ученика.  

- Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и о 

раду мини тимова, 
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- Разно. 

-  

Maрт:  

 

 

- Анализа рада вршњачког тима, 

- Анализа резултата анкете о насиљу,  

- Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и о 

раду мини тимова, 

- Разно. 

 

 

 

 

Мај:  

 

 

- Анализа рада Тима у протеклој школској години, 

- Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и о 

раду мини тимова, 

- Разно. 

 

 

 

 

Јун: 

 

 

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину, 

- Састављање Извештаја о раду Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2017/18. годину, 

- Састављање Годишњег плана рада Стручног тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2018/19. годину. 

 

 

 

Годишњи план Тима за професионалну оријентацију 

 

 

Чланови Тима за професионалну оријентацију: 

 

- Равијојла Шарчевић, наставник географије и координатор 

- Весна Рудић, педагог 

- Драгана Николић, психолог 
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Октобар/новембар: 

 

- Упознавање одељенских старешина са планираним активностима Стручног тима, 

- Састављање предлога ученика осмог разреда за вршњачки тима за ПО, 

- Прављење распореда састанака са вршњачким тимом, 

- Разно. 

 

 

Деце мбар: 

 

- Радионица за ученике осмог разреда реализована у сарадњи са одељенским 

старешинама, 

- Подела истраживачких задатака члановима вршњачког тима, 

- Праћење рада вршачког тима, 

- Покретање фејсбук групе ,,Упис у средњу школу, 2018. године'', 

- Разно. 

 

 

Јануар/фебруар:  

 

- Организација реалних сусрета представника различитих занимања, 

- Праћење рада вршачког тима, 

- Разно. 

-  

 

Март:  

 

- Припрема Сајма занимања, 

- Разно. 

 

 

Април: 

 

- Припрема Сајма занимања, 

- Реализација Сајма занимања, 

- Разно. 

 

 

Мај/јун: 

 

- Прављење презентације Сајма занимања, 

- Израда Годишњег извештаја рада Стручног тима за професионалну оријентацију за 

школску 2017/18. годину, 

- Израда Годишњег плана рада Стручног тима за професионалну оријентацију за 

школску 2018/2019. годину 
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Годишњи план Тима за стручно усавршавања наставника 

 

 

Чланови Тима за стручно усавршавање наставника су: 

 

- Горица Вељовић, координатор Тима, 

- Јасмина Тешић, професор физичког васпитања, 

- Соња Стошић, наставник разредне наставе. 

 

 

 

 

Наставници, стручни сарадници и васпитачи дужни су да се стално усавршавају Имајући у 

виду постојећу реформу основне школе, стручно усавршавање наставника добија на значају 

а тиме се дориноси и унапређењу рад школе( Увод – извод из Правилника о сталном 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, број 13/2012) Под сталним стручним усавршавањем наставника и 

стручних сарадника, у складу са овим правилником, подразумева се праћење, усвајање и 

примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и задатака 

образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.  

Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника усмерено је на: 

 1. оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног, 

васпитног рада, неге и стручног рада (у даљем тексту: образовно-васпитни рад); 

 2. стицање и иновирање стручних знања којa су у функцији сталног професионалног 

развоја у току рада;  

3. развијање и усавршавање у областима:  

  -  организације и извођења образовно-васпитног рада,  

  -  праћења развоја и постигнућа детета и ученика, сарадње у педагошкој комуникацији; 

  -  уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста;  

4) развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; 

5) развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања; 

 6) развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и 

унапређивања сопствене праксе;  

7) оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;  

8) оспособљавање за прихватање родитеља за партнера у процесу остваривања циљева 

образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње; 

 9) остваривање сарадње са друштвеном заједницом;  

10) размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;  

11) стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење. 

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 огледни час наставе,  

2. прикаже активност, тему, резулатате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, 

односно чланак или да води радионицу; 

 3. присуствује огледним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања 

педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи; 
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4. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног 

усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника;  

5. учествује у изради развојног плана установе. 

У школској 2017/18. ОШ „Павле Поповић“ Вранић  планира следеће активности у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012):  

1.План за похађање акредитованих семинара  

2.Стручна предавања у оквиру Наставничких и стручних већа и ван њих  

3.Распоред огледних/угледних часова 

 4.Реализација пројеката  

5.Напредовање у звању  

6.План вредновања сталног стручног усавршавања у Школи  

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

стручних сарадника од 2015. године, план стручног усавршавања усаглашен је на нивоу 

Стручних већа: учитеља, природних и друштвених наука, српског језика, страних језика, 

математике, музичке и ликовне културе, техничког и информатичког образовања и 

физичког васпитања. План ће се реализовати кроз неколико различитих активности унутар 

установе и ван ње, а у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања 

ученика.  

 

 

 

 

Годишњи план Тима за информатичко-комуникационе технологије 

 

 
Чланови Тима за развој информационо-комуникационих технологија у настави су: 

 

1. Јелена Видић, професор физике и хемије, 

2. Сузана Јевтић, професор разредне наставе, 

3. Драгана Драча, професор разредне наставе, 

4. в.д.директора школе Јела Стевановић, професор разредне наставе. 

 

 
 

Тим за примену ИКТ у настави појавом и развојем информационо-комуникационих 

технологија (ИКТ) промењене су околности под којима се развијају друштвене 

заједнице. Ове промене имају утицај и на образовање па је дигитална писменост 

уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Један од главних циљева 

савремене школе је развој способности проналажења, анализирања и примене 

информација уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија. У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно 

од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима управо формирање 

тима, програм и план рада тима за примену ИКТ у настави и организацији рада 

школе. 

 Циљ Тима за ИКТ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног 

процеса, родитељима и локалном заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни 

процес и организацију рада школе.  
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ТИМ информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи  

1. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља 

потребних за увођење ИКТ у наставу  

2. прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ  

3. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија  

4. води и чува документацију 

 5. извештава стручна тела и органе управљања  

 

 

 

План рада Савета родитеља школе 

 

 

Септембар 

 

- Конституисање Савета родитеља школе 

- Представљање  Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Анализа реализованих активности у протеклој школској 2016./2017.години 

- Изввештај о раду Савета родитеља у школској 2016./2017.години 

- Усвајање плана и програма Савета родитеља школе (примедбе, предлози, 

сугестије родитеља) у школској 2017./2018.години 

- Упознавање родитеља са школским календаром и динамиком рада у 

школској2017./2018.години 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању ученика, наставника и 

родитеља у школи 

- Родитељи и њихова помоћ школи (помоћ родитеља у реализацији програма, 

уређења школе, друштвено-корисног рада, помоћ у стварању материјалних 

услова за рад и сл.) 

- Упознавање родитеља са планом и програмом наставе у природи и екскурзија и 

одлука о расписивању тендера за избор туристичке агенције – извођача 

екскурзије и наставе у природи за школску 2017./2018.годину 

- Разматрање понуда за ужину и осигурање ученика 

- Текућа питања 

 

Фебруар 

 

- Извештај о раду школе у првом полугодишту школске 2017./2018.године 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Текућа питања 
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Април 

 

- Како помажемо школи и како можемо помоћи 

- Резултати ученика на такмичењима и јавним наступима 

- Анализа васпитне функције школе 

- Успех и дисциплина ученика 

- Договор о одржавању Базара књига (размена и продаја старих уџбеника) 

- Текућа питања 

-  

Јун 

- Извештај о реализованим екскурзијама,  излетима и настави у природи 

- Организација завршног испита 

- Разно 

 

Август 

 

- Успех и дисциплина ученика на крају школске 2017/2018. године 

- Извештај о упису ученика осмог разреда у средње школе 

- Извештај о раду школе у 2017/2018.године са посебним освртом на успех 

ученика на крају школске 2017/2018.године 

- Подношење извештаја Комисије о прикупљеним и утрошеним средствима 

- Извештај о раду Савета родитеља школе 

- Распоред смена за наредну школску годину 

 

 

План рада Школског одбора  

 

 

 

У школској 2017/2018. години планиране су седнице са следећим дневним редом: 

 

Септембар:  

 

- Избор директора школе; 

- Усвајање извештаја о раду директора и вд. директора у протеклој школској 2016/2017;  

- Усвајање извештаја о раду школе у  школској 2016/2017. години;  

- Усвајање одлуке о доношењу Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину;  

- Информације о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2016/2017. године, упису 

првака, броју ученика у школи, о подели бесплатних уџбеника и ормарића за сваког 

ученика и о полагању завршног испита за ученике осмог разреда и њиховом упису у средње 

школе;  
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- Информације о поступцима за избор најбољег понуђача за: испоруку ужине, осигурање 

ученика и извођење екскурзија и наставе у природи у школској 2017/2018 години;  

- Усклађивање општих аката школе са прописима који су промењени у претходном 

периоду.  

 

Новембар:  

 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја школске 2017/2018 године;  

- Информације о актуелним темама у школи (расписивање конкурса, извештај о извршеном 

редовном прегледу просветне инспекције);  

- Усвајање општих аката школе; 

- Усвајање финнсијског плана и плана јавних набавки  

 

Јануар : 

 

- Информације о раду школе у првом полугодишту школске 2017/2018. године.   

- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године.  

- Информације о актуелним темама у школи  

- Усвајање Извештај о попису  

- Усвајање завршног рачуна  

 

Март : 

 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја другог полугодишта школске 

2017/2018. године;  

- Информације о актуелним темама у школи  

- одлука избору директора школа по расписаном конкурсу 

 

 

Јун:  

 

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 2017/2018. године;  

- Информације о реализованим екскурзијама, излетима и наставом у природи  

- Информације о актуелним темама у школи  

 

 

Август: 

 

- Успех и дисциплина ученика на крају школске године.  

- Усвајање извештаја о раду органа управљања;  

- Доношење годишњег плана рада органа управљања;  

- Информације о актуелним темама у школи  

 

Школски одбор ће се састајати по потреби и ван заказаних термина. 
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IV  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

- Директора 

- Педагога  

- Психолога 

- Библиотекара 

 

 

 

План рада директора 

 

 

Садржај рада Време  Сарадници 

1. Планирање, програмирање, организација,праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

а) Планирање и програмирање 

- Израда Годишњег плана рада    
август - 

септембар 
стручни сарадници 

- Учешће у анализи реализације Школског 

програма рада     
 август стручни сарадници   

- Израда плана набавке наставних средстава            август 
стручни сарадници, 

наставници  

- Учешће у изради Плана рада Наставничког већа август 
стручни сарадници   

   

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе од јуна до августа стручни сарадници 

- Учешће у изради Плана рада Школског одбора јул и август 
председник  Школског 

одбора 

- Учешће у изради програма рада еколошко, 

естетског и хигијенског уређивања школа 
август стручни сарадници 

- Учешће у изради плана стручног усавршавања август стручни сарадници 

б) Организација рада школе 

- Учешће у организацији редовне наставе и 

ваннаствних облика рада 
током године стручни сарадници 

- Учешће у обезбеђивању услова за реализацију 

програма редовне наставе, ваннаствних облика и 

посебних програма 

током године стручни сарадници 

- Благовремено обавештавање запослених, 

стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе и свих 

органа. 

током године  

- Учешће у организацији превоза ученика из 

Мељака, Шиљаковца и Вранића 
током године 

превозник, управа општине 

Барајево 
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- Учешће у подели одељенског старешинства и 

подели предмета на наставнике 
од јуна до августа 

стручни сарадници и 

стручна већа 

- Учешће у нормирању радне недеље наставника, 

сарадника и осталог особља 

август и током 

године по 

потреби 

секретар, шеф 

рачуноводства и 

наставници 

- Учешће у организацији динамике рада током 

школске године 
током године стручни сарадници 

- Учешће у организацији замене одсутних 

наставника 
током године дежурни наставник 

- Учешће у обезбеђивању материјално – 

техничких услова за рад у школи 
током године шеф рачуноводства 

в) Праћење и вредновање плана и програма  

- Праћење израде годишњих и месечних планова 

наставника за све облике рада 
месечно Педагог 

- Праћење коришћења постојећих наставних 

средстава 
током године наставници 

- Праћење реализације свих облика рада у школи  током године стручни сарадници 

- Праћење измена и израда распореда часова током године лице задужено за распоред 

- Праћење реализације Годишњег плана рада 

школе 
током године стручни сарадници 

- Праћење рада секција, друштвених организација 

и комисија 
током године 

наставници  и стручни 

сарадници 

- Праћење и реализација Школског развојног 

плана 
током године 

Стручни актив за развојно 

планирање 

- Праћење рада стручних сарадника током године  

- Праћење рада Стручних тимова  током године стручни сарадници 

- Праћење и реализација садржаја посебних 

програма 
током године стручни сарадници 

- Праћење и вођење педагошке документације током године 

стручни сарадници и лица 

задужена за преглед 

дневника 

- Праћење прописа и закона везаних за рад школе током године секретар 

- Предузимање мера ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветних надзорника 

као и у случају недоличног понашања запосленог 

и његовог негативног утицаја на ученике. 

током године секретар 

2. Унапређивање васпитно- образовног рада и инструктивно-педагошког рада 

а) Сарадња са стручним сарадницима 

- Учешће у реализацији Годишњег плана рада 

школе 
током године стручни сарадници 

- Допуна Школског програма током године педагог и Стручни актив за 
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развоја Школског програма 

- Учешће у реализацији активности предвиђених 

Развојним планом школе 
током године 

Стручни актив за развојно 

планирање 

- Анализа рада наставника у свим облицима 

васпитно – образовног рада у школи у циљу 

праћења и побољшања квалитета рада 

током године 
наставници и стручни 

сарадници 

- Анализа успеха и дисциплине ученика током године стручни сарадници 

- Анализа сарадње међу наставницима  

( посебно међу члановима истог стручног већа) 
током године руководиоци већа 

- Анализа односа ученик – наставник и ученик-

ученик 
током године стручни сарадници 

- Писање извештаја о раду школе  од јуна до августа стручни сарадници 

- Писање извештаја о раду Наставничког већа од јуна до августа стручни сарадници 

- Писање извештаја о раду Педагошког 

колегијума 
од јуна до августа стручни сарадници 

- Подаци за потребе школе и стручних 

институција ван школе 
током године стручни сарадници 

б) Сарадња са наставницима 

- Учешће у реализацији активности предвиђених 

Развојним планом школе 
током године психолог 

- Обилазак часова свих облика васпитно - 

образовног рада у школи 

током године 

(план у прилогу) 
стручни сарадници 

- Обезбеђивање услова за реализацију појединих 

програмских садржаја, иновативних часова 
током године Педагог 

- Разматрање потреба за набавком нових 

наставних средстава 
током године 

руководиоци стручних 

већа 

- Упознавање новодошлих наставника са начином 

рада у школи  
током године стручни сарадници 

- Израда  40 – о часовне радне недеље август педагог 

- Учешће у организацији излета, посета , 

екскурзија ученика и рекреативе наставе, 

прослава и приредби 

током године 

руководиоци комисија за 

излете и културну и јавну 

делатност школе 

3. Рад са ученицима 

- Рад са ученицима који имају проблема у 

понашању 
током године 

стручни сарадници, 

одељенске старешине, 

родитељи 

- Похваљивање, награђивање и кажњавање 

ученика 
током године 

стручни сарадници, 

одељенске старешине 

- Обавештавање ученика о свим важним 

догађајима и активностима у школи 
током године одељенски старешина 

- Учешће у испитивању узрока неуспеха у током године стручни сарадници и 
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настави наставници, чланови 

Педагошког колегијума 

- Праћење рада талентованих ученика током године 
стручни сарадници и 

наставници 

4. Сарадња са родитељима 

- Саветовање родитеља  током године стручни сарадници 

- Упознавање родитеља са активностима школе у 

току године  
током године одељенске старешине 

- Испитивање интересовања могућности 

родитеља за укључивање у поједине облике рада 
током године 

одељенске старешине и 

председник Савета 

родитеља 

5. Истраживање образовно – васпитне праксе 

- Периодична анализа коришћења наставних 

средстава 
јун и децембар 

педагог, педагошки 

колегијум 

- Анализа евиденције писаног припремања 

наставе 
током године Педагог 

- Анализа и организација дежурстава наставника  месечно 
 

- Израда посебних извештаја и анализа за потребе 

школе и институција ван школе 
током године стручни сарадници 

6. Рад у стручним органима и телима школе 

- Учешће у раду Одељенских већа 
на крају сваког 

класиф.периода 

руководиоци Одељенског 

већа 

- Учешће у раду Стручних већа из области 

предмета 
током године 

руководиоци Стручних 

већа 

- Учешће у раду Стручних тимова месечно 
координатори Стручних 

тимова 

- Учешће у раду Педагошког колегијума током године 
 

- Учешће у раду Наставничког већа током године 
стручни сарадници и 

наставници 

- Учешће у раду Савета родитеља школе током године 
председник Савета 

родитеља и секретар 

- Учешће у раду Школског одбора током године 
председник Школског 

одбора и секретар 

7. Сарадња са стручним институцијама , друштвеном средином и стручно усавршавање 

а) Стручне институције из области образовања 

- Министарство просвете, Градски секретаријат за 

образовање... 
током године секретар 

- Актив директора општине и града месечно 
 

б) Друштвена средина и остале стручне институције 

- Основна и средња школа на општини Барајево током године 
стручни сарадници, 

секретар 
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Специјална школа „Свети Сава“ током године стручни сарадници, 

- Предшколска установа „Полетарац“ , Барајево током године стручни сарадници 

- Дом здравља Барајево и Вранић током године стручни сарадници,  

- МУП Барајево током године стручни сарадници,  

- Културне, уметничке и издавачке органиације током године 

библиотекар, руководилац 

комисије за културну и 

јавну делатност школе 

- Црвени крст општине током године 
лице задужено за Црвени 

крст у школи 

- Центар за социјални рад током године стручни сарадници 

в) Стручно усавршавање 

- Праћење стручног усавршавања наставника и 

сарадника 
током године педагог  

- Обезбеђивање услова за реализацију програма 

стручног усавршавања 
током године педагог 

- Лично усавршавање током године стручни сарадници 

8. Вођење документације 

- Годишњи план рада директора август стручни сарадници 

- Дневник рада дневно стручни сарадници 

- Извештаји ,  анализе,  табеларни прикази током године стручни сарадници 

Сарадња са секретаром школе   

- Анализа закона, прописа, правилника у вези са 

радом школе 
током године стручни сарадници 

- Праћење вођења документације у школи током године  

- Пријем нових радника током године  

- Упис ученика у први разред и придошлих 

ученика у току школске године 
током године психолог 

- Организација спровођења завршног испита и 

уписа ученика у средње школе 
од маја до августа педагог и секретар 

- Заказивање седница Школског одбора и Савета 

родитеља 
током године 

председник Школског 

одбора и Савета родитеља 

Сарадња са шефом рачуноводства 

- Материјално – финансијско пословање школе током године  

- Периодични обрачуни и завршни рачуни током године  

- Праћење утрошка донаторских средстава за 

реализацију пројекта 
током године  

Сарадња са помоћно – техничким особљем школе 

- Чишћење просторија школе и терена око школе током године секретар 

- Одржавање хигијене у школи током године секретар 

Сарадња са домаром школе 
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- Текуће одржавање током године 
секретар, шеф 

рачуноводства 

- Поправке током године 
секретар, шеф 

рачуноводства 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА (50% ангажовања%) 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

I 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

1. Израда годишњег и оперативног програма 

рада педагога. 

2. Учешће у изради планова и програма 

унапређивања в.о. рада, васпитног рада са 

ученицима, рада стручних органа. 

3. Сарадња са наставницима у изради свих 

врста планова. 

4. Учешће у планирању рада Тима за заштиту 

ученика од насиља, Педагошког колегијума, 

Стручног актива за развој школског програма, 

Тима за инклузивно образовање и Тима за 

професионалну оријентацију. 

5. Праћење узрока школског неуспеха ученика 

и предлагање решења за побољшање 

школског успеха 

6. Учешће у избору и предлозима одељењских 

старешина. 

7. Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред. 

IX-VI 

 

VI,VIII,IX 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

 

 

    IX-VI 

 

 

VII 

 

IX-VIII 

1. Психолог 

2. Директор, рук. 

стручних већа, 

психолог 

3. Наставници и 

психолог 

4. Чланови тимова 

5. Наставници. 

6,7. Директор и 

психолог. 

 

 

II 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

1. Праћење и вредновање плана и програма 

реализације циљева и задатака појединих 

предмета, постигнућа ученика. 

2. Праћење и вредновање  наставног процеса, 

развоја и напредовања ученика. 

3. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а. 

4. Рад на развијању и примени инструмената 

за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе. 

5. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

наставника. 

IX-VI 

 

 

VI,VIII,IX 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

1. Психолог, стручна 

већа и наставници 

2. Директор, 

психолог и 

одељењске 

старешине,  

3. Психолог и 

одељењске 

старешине. 

4. Тим за 

самовредновање 

5.Чланови комисије. 

 

 

 

III 

Рад са 

наставницима 

1. Праћење реализације о. в. рада и сарадња са 

наставницима  и директором. 

2. Идентификовање и конкретизација циљева 

и задатака о.в. рада. 

3. Упознавање наставника са савременим 

теоријским основама и дидактичким 

иновацијама. 

4. Рад са наставницима: у планирању 

непосредног в.о. рада; пружање помоћи у 

планирању и извођењу оглед них часова; 

анализа посећених часова и свих облика рада;  

IX-VI 

 

X –VI 

 

IX-VI 

 

 

IX- VI 

 

 

 

1. Директор и 

наставници. 

2. Наставници 

3. Наставници 

4,5. Наставници, 

одељењске  

старешине, психолог 

и директор 

6. Одељењске 

старешине, 

наставници. 
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идентификовање обдарених ученика и оних 

који имају проблема у учењу и развоју; 

заједничко учешће у тимовима. 

5. Сарадња са одељењским старешинама: 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

праћењу свих аспеката развоја личности, 

откривање узрока проблема у понашању  

појединих ученика или група, едукативне 

радионице, идентификација даровитих 

ученика и ученика којима је потребна додатна 

подршка у образовању. 

6. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника. 

 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Рад са ученицима 

1. Структуирање одељења петог разреда. 

2. Праћење успеха и напредовања ученика у 

настави. 

3. Идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка и даровитих 

ученика. 

4. Васпитни рад са ученицима. 

5. Анализа успеха и владања. 

6. Индивидуални и групни рада са ученицима 

који имају проблема са учењем и понашањем. 

7. Учествовање у изради педагошког профила 

и остале документације у оквиру ИОП 

планова, детета за које је потребна додатна 

подршка. 

  VI –VIII 

IX- VI 

 

IX- V 

 

 

 

 

 

IX- VI 

1.Директор, 

одељењске 

старешине четвртог 

разреда и психолог. 

2. Наставници, 

одељењске 

старешине. 

3. Психолог, 

родитељи, одељењске 

старешине. 

4. Стручни сарад., 

наставници. 

5. Психолог и 

одељењске 

старешине. 

6.Одељењске 

старешине, психолог. 

7. Психолог, 

наставници. 

 

V 

Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

1. Пружање помоћи родитељима/старатељима 

чија деца имају проблема у развоју, учењу и 

понашању 

2. Сарадња са родитељима/старатељима при 

упису детета у школу. 

3. Сарадња са родитељима/старатељима чија 

деца имају потребу за додатном подршком у 

образовању и родитељима даровите деце. 

4. Пружање помоћи родитељима/старатељима 

у осмишљавању слободног времена ученика. 

 

 

 

 

    IX- VI   

 

1-4. 

Родитељи/старатељи, 

психолог, одељењске 

старешине 

 

VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

1.Истраживање постојеће в.о. праксе и 

потреба школе и предлагање мера за 

унапређење. 

2. Рад у стручним тимовима и комисијама, и 

редовна размена информација. 

3. Формирање одељења. 

 

   IX- VI   

 

 

   VI-VIII 

1-4. Директор, 

психолог, 

наставници. 
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4. Решавање питања жалби ученика и 

њихових родитеља на оцену из предмета или 

владања. 

 

VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

1. Унапређивање рада стручних органа у 

школи, обавештавање о резултатима 

извршених анализа- учешће у раду 

наставничког већа. 

2. Учешће у раду тима за заштиту, тима за ИО, 

тима за самовредновање рада школе;учешће у 

раду актива на нивоу школе, педагошког 

колегијума. 

2. Унапређивање в.о. праксе (организација в.о. 

рада и примена облика, метода и средстава 

наставног и других видова рада са 

ученицима). 

3. Решавање актуелних васпитних проблема. 

 

 

 

 

    IX- VI   

1-3. Директор, 

наставници, чланови 

тимова, већа, актива, 

психолог. 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама,органи

зацијама,удружењ

има и јединицама 

локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са Министарством просвете и 

науке, домом здравља “Барајево”, Центром за 

социјални рад Барајево, Општином Барајево, 

интерресорном комисијом. 

     

 

     IX- VI   

 

 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање. 

1. Глобални и оперативни план рада; дневник 

рада; евиденција рада са ученицима и 

наставницима, родитељима; евиденција о 

стручном усавршавању. 

2. Припремање за све облике рада у школи: 

Рад са ученицима, наставницима и 

родитељима, предавања и радионице за 

ученике и наставнике. Договарање са осталим 

стручним сарадницима о заједничким 

задацима и активностима у школи. 

3. Учешће у изради плана стручног 

усавршавања наставника. 

4. Индивидуално стручно усавршавање. 

     

 

 

 

      IX- VI 

 

 

 

 

         IX   
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Годишњи план рада психолога 

 

 

 

Септембар 

 

 Опсервација ученика првог разреда, 

 Саветодавни рад са наставницима разредне наставе у вези адаптације првака на школску 

средину, 

 Евиденција ученика са ризичним понашањем (без првог и петог разреда), 

 Евиденција ученика који наставу прате по ИОП-у, 

 План редовне годишње посете часова (са педагогом), 

 Преглед педагошке документације (по потреби), 

 Сазивање Ученичког парламента за школску 2017/18. годину ( и учешће у састављању 

Годишњег плана рада Ученичког парламента), 

 Састанак Педагошког колегијума (учешће). 

 

 

 

Октобар: 

 

 Опсервација ученика петог разреда, 

 Саветодавни рад са одељенским старешинама у вези адаптације петака на предметну 

наставу, 

 Рад са талентованим ученицима, 

 Посета часова (са педагогом), 

 Пано: Добродошлица првацима, 
 Састанак Тима за професионалну оријентацију, 

 Састанак Стручног актива за развојно планирање (координација), 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (координација), 

 Састанак Стручног тима за ИО (учешће) 

 

 

 

Новембар:  

 

 Евиденција ученика са ризичним понашањем (допуна – први и пети разред), 

 ЧОС у седмом разреду са темом: Наркоманија, 

 Обележавање Дана толеранције (16. новембар), 
 Радионице за старије ученике (теме: подстицање изражавања, креативности и учења 

различитих начина самоподршке и подршке) – припрема радионица и формирање групе 
 Посета часова (са педагогом), 

 Састанак Тима за професионалну оријентацију, 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (координација), 

 Састанак Педагошког колегијума (учешће). 

 

 

Децембар: 

 

 Посета часова (са педагогом). 
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 Праћење реализације наставе по ИОП-у. 

 ЧОС  у осмом разреду са темом: Сида – Хив. 
 Радионица за ученике (Циклус радионица ,,Ко сам све ја?’’). 

 Састанак Тима за професионалну оријентацију. 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (координација). 

 Састанак Стручног актива за развојно планирање (координација). 

 Састанак Педагошког колегијума (учешће). 

 Састанак Стручног тима за ИО (учешће). 

 

 

 

Јануар: 

 

 Професионална оријентација за ученике осмог разреда, 

 Формирање Вршњачког тим за ПО, 

 Евалуација наставе по ИОП-у на крају првог полугодишта, 

 Преглед педагошке документације (по потреби) 

 

 

 

Фебруар: 

 

 Посета часова (са педагогом), 

 Професионална оријентација – предавање и тестирање на ЧОС-у за ученике осмог 

разреда, 

 Анкета:  Професионална интересовања ученика осмог разреда, 

 Радионица за ученике (Циклус радионица ,,Ко сам све ја?’’), 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (учешће), 

 Састанак Стручног актива за развојно планирање (координација), 

 Састанак Стручног тима за ИО (учешће) 

 

 

Март 

 

 Посета часова (са педагогом), 

 Професионална оријентација (припрема Сајма занимања), 

 Индивидуални разговори са ученицима осмог разреда у вези избора средње школе, 

 Рад са талентованим ученицима, 

 Анкета о насиљу у школи (са педагогом), 
 Радионица за ученике (Циклус радионица ,,Ко сам све ја?’’), 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (учешће), 

 Састанак Педагошког колегијума (учешће), 

 Састанак Стручног тима за ИО (учешће) 

 

 

Април: 

 

 Посета часова (са педагогом), 

 Испитивање спремности за полазак у школу, 

 Професионална оријентација (Сајам занимања), 
 Радионица за ученике (Циклус радионица ,,Ко сам све ја?’’), 

 Састанак Стручног тима за заштиту деце од насиља (учешће), 
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 Састанак Стручног актива за развојно планирање (координација), 

 Састанак Стручног тима за ИО (учешће). 

 

 

 

Мај:  

 

 Посета часова (са педагогом), 

 Испитивање спремности за полазак у школу, 
 Радионица за ученике (Циклус радионица ,,Ко сам све ја?’’), 

 Професионална оријентација 

 

 

 

 

 

Јун/јул: 

 

 

 Учешће у писању Годишњег извештаја рада школе за школску 2017/18. годину, 

 Учешће у писању Годишњег плана рада школе за 2018/19. годину, 

 Учешће у писању Годишњих извештаја рада Стручних тимова за инклузивно образовање, 

заштиту деце од насиља, Ученичког парламента, Педагошког колегијума, Стручног 

актива за развојно планирање и Струног тима за професионалну оријентацију, 

 Учешће у писању Годишњих планова рада Стручних тимова за инклузивно образовање, 

заштиту деце од насиља, Педагошког колегијума, Стручног актива за развојно 

планирање, Струног тима за професионалну оријентацију, 

 Учешће у писању Извештаја педагошко - инструктивног рада у току школске године, са 

педагогом, 

 Писање Годишњег извештаја рада психолога у протеклој школској години, 

 Писање Годишњег плана рада психолога за наредну школску годину, 

 Формирање одељења ученика првог разреда, 

 Формирање одељења ученика петог разреда, 

 Пано: Најбољи ученици протекле школске године 

 

 

 

Август:  

 

 Учешће у писању Годишњег извештаја рада школе за школску 2017/18.годину, 
 Учешће у писању Годишњег плана рада школе за 2018/19.годину, 

 Учешће у писању Годишњих извештаја рада Стручних тимова за инклузивно образовање, 

заштиту деце од насиља, Ученичког парламента, Педагошког колегијума, Стручног 

актива за развојно планирање, 

 Учешће у писању Годишњих планова рада Стручних тимова за инклузивно образовање, 

заштиту деце од насиља, Педагошког колегијума, Стручног актива за развојно 

планирање, 
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У току школске године 

 

 Учествовање у раду Наставничког већа, Одељенских већа, Педагошког колегијума, 

Стручног тима за инклузивно образовање, Тимовима за додатну подршку 

детету/ученику, Интерресорне комисије, Ученичког парламента и Стручног тима за 

професионалну оријентацију 

 Координација Стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и 

Стручног актива за развојно планирање 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Саветодавни рад са наставницима 

 Саветодавни рад са родитељима 

 Тестирање и ретестирање ученика 

 Статистика и праћење напредовања и успеха ученика 

 Педагошко – инструктивни надзор (посета часовима наставе и ваннаставних активности, 

заједно са педагогом) 

 Истраживачки рад 

 Писање мишљења, дописа и извештаја 

 Учествовање у прављењу група изборне наставе. 

 

 

Годишњи план рада библиотекара 

 

 

Септембар: 

 

-Упис   ученика  у  школску   библиотеку. 

- Класификација  књишког  фонда. 

 

Октобар: 

 

-Месец   књиге   -    посета Сајму књига 

-Илустрација   прочитане књиге  -   изложба  илустрација  

- Рад  са ученицима 

 

Новембар 

 

- Електронска  обрада књижног фонда 

-Рад  са  ученицима 

-Учествовање  на седницама Стручних органа школе 

-Препоручујем   књигу  -  пано 

 

Децембар: 

 

- Електронска обрада књижног фонда 

-Колико ђаци користе књиге  -  табеларни преглед 

-Рад са ученицима   

 

Јануар: 

 

- Изложба илустрација  прочитаних књига о Светом Сави 
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-Избор ученика који је прочитао  највећи број књига 

- Табеларни преглед  прочитаних књига  у првом полугодишту 

 

Фебруар:  

 

-Сарадња са месном библиотеком 

-Рад са  ученицима 

-Анкета :Омиљена  књига  и израда паноа на тему омиљене  књиге 

 

Март: 

 

- Електронска  обрада књижног фонда  

- Илустрације прочитаних књига на тему о мајци 

- Припрема тематских изложби 

 

Април: 

 

-Учествовање  на седницама  стручних органа школе 

-Рад са ученицима осмог разреда на враћању  књига  и  уџбеника  којим су задужени 

- Рад са ученицима 

 

 

Мај: 

 

Организовано враћање књига   -    осми разред 

-Ревизија књига 

- Вођење библиотечког пословања 

- Најбоља  одељенска заједница са највише прочитаних књига 

 

Јун: 

 

-Организовано враћање  књига  од 1. до 7. разреда 

-Израда годишњих и месечних планова  за  2016/2017.годину 

-Учествовање  на седницама  стручних органа школе 

-Табеларни преглед прочитаних књига  

-Анализа рада  библиотекара и библиотечке секције 

- Извештај о  раду  за  Наставничко  веће. 
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V ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ОБЛИКАРАДА 

 

 

- Ученичке организације 

- Производни и други друштвено-користан рад ученика 

- Комисија за јавну и културну делатност школе 

 

 

Ученичке организације 

 

 

План рада Црвеног крста 

 

- Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 

- Трка „За срећније детињство“ и  продаја стартних бројева 

- Предавање на тему „Борба против Трговине људима“ 

-  Трибина „Борба против наркоманије и других болести зависности“ 

- Акција „Уређење школских дворишта“ и сађење нових садница воћа 

- Прикупљање чланарине за 2017.годину 

- Предавање на тему штетности  дувана и дуванског дима 

- Ликовно литерални конкурс „Крв живот значи“ 

- Акција Добровољног давања крви 

- Квиз „ Шта знаш о Црвеном крсту“ 

- Народна традиција са Црвеним крстом 

 

 

Ученички парламент 

 

Ученички парламент је организација ученика седмог и осмог разреда основне школе. 

Сазива се у септембру сваке школске године. Свако одељење седмог и осмогразреда бира по два 

представника. Напрвом састанку Ученичког парламента бирају се председник, заменик и 

записничар. На првој седници, чланови Ученичког парламента састављају План рада парламента 

за текућу  школску годину (План рада Ученичког парламента ће бити саставни део анкеса). 

Председник парламента тесно сарађује са педагошко – психолошком службом у школи. План 

рада Ученичког парламента се саставља у септембру месецу сваке школске године, по сазивању 

новог састава. 

 

Ученички парламент се организује ради: 

- Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и 

директору о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада,  учешћу на спортским 

и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. 

- Разматрања односа и сарадње ученика  и наставника и стручних сарадника. 

- Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 
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Производни и други друштвено-користан рад 

 

Примена стечених знања доприноси подизању техничке културе и развијању 

интересовања за технику и технологију, развијање спретности и умешности у раду, неговање 

правилног односа према раду и култури рада. Такође се развија кооперативност, хуманост, 

солидарност, издржљивост, упорност, рационалност ... Остваривање ових циљева се врши 

посебно путем плана рада и предузимањем низа акција у школи и локалној средини. Успешно 

функционисање активности које се организују зависи од степена припремљености ученика, 

одељењских  заједница, заједнице ученика и Ученичког парламента. 

 

Садржај рада Време реализације Носиоци активности 

Неговање и чување садница у 

школи 
током школске године 

Учитељи који предају Чуваре 

природе, наставници 

биологије и Стручни актив  за 

развојно планирање 

Сабирне акције(сакупљање 

старе хартије, алуминијумских 

лименки, електронског отпада, 

батерија,  семена, плодова и 

других секундарних сировина) 

током школске године 

Учитељи, наставници 

биологије и одељенске 

старешине 

Хуманитарне акције 

(сакупљање одеће, обуће, 

уџбеника, школског 

прибора...) 

током школске године 

Учитељи и одељенске 

старешине, наставници 

грађанског васпитања 

Радне делатности за школу 

(естетско одржавање 

учионица, једноставне 

поправке школског намештаја, 

израда дидактичког 

материјала, фарбање  комада 

намештаја, осликавање зидних 

/ стаклених површина...) 

током школске године 

Учитељи , одељенске 

старешине, весела радионица, 

новинарска секција, наставник 

ликовне културе 

Уређење зелених површина 

испред школе и уређење 

терена око школе 

( исцртавање спортских 

терена, чишћење дворишта) 

током школске године 

учитељи, одељенске 

старешине, наставници 

физичког васпитања и домар 

Израда украсних предмета, 

честитки, одељенског 

споменара / албума, израда 

паноа 

током школске године 

учитељи, одељенске 

старешине,ликовна секција и 

весела радионица 
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План  рада комисије за културну и јавну делатност 

 

 

Септембар: 

- Програм за дочек првака (учитељи другог, трећег и четвртог разреда) 

- Припрема програма за пријем првака. 

- Припрема за обележавање Дечије недеље (7. октобар) – учитељи и руководиоци. 

- 21. септембар – приредба поводом стогодишњице од почетка 1. светског рата у 

организацији удружења „20. децембар“ 

 

О к т о б а р: 

- Активности током недеље (2 – 7. октобра) поводом обележавања  

      Дечије недеље 

- Пано: Литерарни и ликовни радови ученика (руководиоци секција) 

- Обележавање 70 година од ослобођења Београда (Вранића и околине) од окупатора – 15. 

октобар  

- Обележавање Дана сећања на српске жртве у другом светском рату – 21. септембар; 

- Хор : “дечије песме“ у извођењу хора ОШ“ Павле Поповић“ 

 

Н о в е м б а р: 

- Обележавање Дана просветних радника (8. новембар) 

 

Д е ц е м б а р: 

- Посета цркви у Вранићу и полагање венца на гроб Павла Поповића 

- Обележавање Дана борбе против сиде 

- Прослава Нове године  

Организација журке у школи/фискултурној сали 

 

Ј а н у а р: 

- Програм за школску славу – Свети Сава 

Програм: приредба, хор-химна, представа(литерарна секција), наступ младих талената 

школе, извођење духовне музике- соло- хор. 

 

М а р т: 

- Организовање квиз – такмичења 

 

А п р и л: 

- Светски дан здравља (7. април) 

- Ускршњи празник 

Хор- духовна музика 

М а ј: 

- Припрема програма за крај школске године 

- Спортска сарадња са подручним одељењима и школом у Барајеву. 

- 70. година од завршетка 2. светског рата 

 

 

 Размотрити могућност посета културним програмима и манифестацијама, уз 

организацију превоза. 

У оквиру овогогишњег плана за културну и јавну делатност школе, планирана је и 

сарадња са Дечијим културним центром Београда, у смислу организовања посете 

неких од манифестација. 

 
 

 

VI  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА  
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- Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у основној 

школи 

- Програм професионалне оријентације 

- Програм културних активности школе  

- Програм рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка  

- Програм заштите животне средине 

- Програм школксог спорта и спортских активности 

- Програм слободних активности 

- Програм здравствене заштите 

- Програм социјалне заштите 

- Програм сарадње са локалном самоуправом 

- Програм сарадње са породицом 

- Годишњи план стручног усавршавања  

- Програм заштите деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања 

- Самовредновање  и вредновање рада школе 

 

 

Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у основној 

школи 

 

 
Oпшти  циљ:  

Унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

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

установама. 

-  

 

Специфични циљеви у превенцији: 

 

- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

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

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

у доношење и развијање програма превенције. 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

- Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља. 

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

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

- Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања.  

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

- Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

- Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

- Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите. 
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- Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу 

вршњака и живот установе. 

- Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља. 

 

У нашој школи постоји тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, а чланови су: Јадранка Мацура, Тамара Бабић, Слађана Дамевић, Сузана Јевтић, 

Момчило Вулевић, Милица Војводић, Весна Рудић и Драгана Николић. У раду тима по потреби 

учествује и директор школе. 

 

Мере интервенције:  

На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са 

родитељем, у смислу појачаног васпитног радаса одељенском заједницом, групом ученика и 

индивидуално.  

На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадњи 

сапедагогом,психологом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у 

смислу појачаног васпитног рада.Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор 

покреће васпитно-дисциплинкипоступак и изриче меру, у складу са Законом.   

На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција...) Увек када је 

запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у установи, директор 

предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према ученику мере за заштиту и 

подршку. 

 Кораци у интервенцији:  

• Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у 

току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или 

треће особе. 

 • Прва реакција треба да буде заустављање насиља, евидентирање насилног понашања и 

обавештавање о томе надлежне особе: одељењског старешину, дежурног наставника, чланове 

Тима, директора или помоћника, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати 

МУП или здравствену службу.  

• Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 

напетости кроз разговор са актерима.Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања 

могућих последица и застрашивања.  

• Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају 

уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова Тима, педагог или психолог, 

одељенски старешина.За трећи ниво насиља и злостављања, изјава се даје директору, у 

присуству психолога или педагога, и родитеља, осим ако је родитељ спречен да дође. Посебна 

пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа 

безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  

• Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са 

Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, при чему се 

анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 

поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са 

службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба).На основу консултација 

треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у 

самом поступању. 

 • Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и 

предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 

васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок 

три дана од дана када се насиље десило), Министарство просвете и науке, односно надлежна 

школска управа (у року од 24 сата, за трећи ниво насиља и злостављања). Подношење пријаве 

тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен 

разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да 

родитељи не буду укључени).  
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• Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера 

у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. Унутрашња заштитна мрежа 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. Прописане су улоге и 

одговорности запослених и ученика у школи на превенцији насиља:  

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК  дежура у складу са распоредом; 

  уочава и пријављује случај; 

  покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи 

неку од стратегија);  обавештава одељењског старешину о случају; 

  евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног 

понашања;  сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

  учествује у процесу заштите деце; 

  разговара са учесницима насиља; 

  информише родитеље и сарађује са њима; 

  по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

  планира и изводи активности у оквиру ЧОС ; 

  прати ефекте предузетих мера;  евидентира и води документацију о случају; прибавља 

потпис родитеља  по потреби, комуницира са релевантним установама. 

ТИМ, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ  уочава случајеве насилног понашања; 

  покреће процес заштите детета, реагује одмах;  обавештава одељењског старешину и 

сарађује са њим; 

  по потреби, разговара са родитељима; 

  пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

  разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;  обавља консултације, 

предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

  по потреби, сарађује са другим установама; 

  евидентира случај. 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ  дежура 

  уочава и пријављује случајеве насилног понашања; 

  прекида насиље 

 УЧЕНИЦИ  уочавају случајеве насилног понашања; 

  траже помоћ одраслих; 

  пријављују одељењском старешини; 

  учествују у мерама заштите. 

 Насиље се пријављује члановима Тима за заштиту попуњавањем одговарујућег 

формулара 

 

 

 

 

Програм професионалне оријентације 

 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

Упознавање са различитим 

занимањима на часовима одељењских 

заједница у нижим разредима 

У току школске 

године 

Наставници разредне 

наставе 

Предавања за ученике осмог разреда о 

Факторима професионалних 

опредељења 

Јануар - фебруар Психолог  
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Анкета о професионалним 

интересовањима ученика осмог 

разреда 

Јануар - фебруар Психолог 

Индивидуални разговори са 

ученицима осмог разреда о њиховим   

професионалним изборима  

март Психолог и педагог 

Тестирање ученика осмог разреда  

тестом професионалнихинтересовања 

(по избору) 

Март Психолог 

Упознавање ученика осмог разреда са 

процедуром завршног испита, 

бодовањем и попуњавањем листе  

жеља 

Април  Педагог  

Сајам занимања Април Тим за ПО 

Пано – упознавање ученика са 

образовним профилима у школама 

Јануар - мај Психолог и педагог 

Организовање презентација средњих школа Јануар - мај Психолог и педагог 

 

 

Програм културних активности школе  
 

 

1.полугодиште 

 

-У првом полугодишту планирано је учешће на два ликовна конкурса,као и учешће на 

литерарним конкурсима 

 

Септембар 

 

-Гостујућа позоришта(у току школске године) 

-Програм за дочек првака (учитељи другог,трећег и четвртог разреда) 

-Приредбе за пријем првака (Вранић,Мељак,Шиљаковац) 

-Промоција уписа у сеоску библиотеку у Вранићу 

 

Октобар 

 

-Обележавање Дечије недеље(7.октобар).Октобарске изложбе ликовних радова,ученика школе 

од 1-8.Пано:Литерарни и ликовни радови ученика (руководиоци секција) 

-Хор:дечије песме  у извођењу хора ОШ,,Павле Поповић“ 

-21.октобар – Обележавање Дана сећања на жртве у Другом светском рату – предавање и 

трибина у сарадњи са удружењем грађана ,,11.децембар“ из Вранића.Учешће хора ОШ ,,Павле 

Поповић“ 

-10.октобар:Ослобођење Барајева у Другом светском рату 

-Песничка сусретања (дечји радови) 

 

Новембар 

 

-Обележавање Дана просветних радника (8.новембар) 

-Обележавање Дана толеранције,предавање,радионица и пано ,,зид лепих порука“у оквиру 

одељењских заједница 
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Децембар 

 

-Посета цркви у Вранићу и полагање венца на гроб Павла Поповића 

-Обележавање Дана борбе против сиде 

-Организација новогодишње одељењске забаве и такмичење у плесу и певању 

-Децембарска изложба ликовних радова ученика школе 

 

Јануар 

 

-Програм за школску славу-Свети Сава.Прослава и приредба (драмско-рецитаторски 

програм,учешће хора и сценографија за представу). 

Програм:приредба,хор-химна,представа (литерарна секција),наступ младих талената 

школе,извођење духовне музике-соло-хор. 

-Приредба за родитеље на крају првог полугодишта 

 

 

2.полугодиште 

 

У другом полугодишту је планирана организација три ликовна конкурса,од којих је један 

школски у априлу,на тему:,,Ликовни знак-грб школе“. 

 

Фебруар 

 

-Фебруарска изложба ликовних радова,обележавање ,,дана заљубљених“,дечији хор и соло. 

 

Март 

 

-Обележавање 8.марта (приредба за родитеље) 

-Организација квиза-такмичења и музичка ,,подлога“-деца продуценти 

 

Април 

 

-1.април:Дан школе 

Прослава и приредба (драмско-рецитаторски програм,учешће хора и сценографија за 

представу). 

-Светски дан здравља (7.април) 

-Ускршњи празник 

Хор-духовна музика,изложба ликовних радова 

-Обележавање недеље посвећеној планети Земљи-панои са еколошким порукама 

 

Мај 

 

-Мај месец математике (одељењско такмичење) 

-Посете позоришним представама-гостујућа позоришта у Дому културе у Вранићу 

-Учешће на литерарним конкурсима 

-Размотрити могућност посета културним програмима и манифестацијама,уз организацију 

превоза.У оквиру овогодишњег плана за културну и јавну  делатност школе,планирана је и 

сарадња са Дечијим културним центром Београда,у смислу организовања посете неких од 

манифестација.План ће се спровести у складу са финансијском ситуацијом и бројем 

заинтересованих ученика. 

-Учешће ученика од 4. До 8.разреда на конкурсу за пријем у Регионални центар за таленте. 
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Јун 

 

-Јунска изложба ликовних радова 

-Приредба поводом завршетка школске године за родитеље и сарадња са Центром за смештај 

деце ометене у развоју 

-Журка за све разреде поводом краја школске године 

-Одељењске забаве 

 

Програм рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка  

 

Инклузивно образовање конципирано међународним уговорима, пре свега Универзалном 

декларацијом о људским правима (1948.) и Конвенцијом УН о правима детета (1989.) приступа 

образовању на флексибилнији начин, што је регулисано чланом 3. и 6. Закона о основама 

система образовања и васпитања.  

Циљ:  успешнија адаптација ученика на школу 

  постигнуће детета које је приближно његовим капацитетима, способностима 

  стимулисање развоја детета 

 Врста реакције зависи од питања: шта и колико ученик може да постигне? 

 Образовни стандарди постоје као опште смернице када је у питању постигнуће највећег броја 

ученика. Редован програм може већини ученика да обезбеди достизање ових образовних 

стандарда. Ученицима, чије се постигнуће не уклапа у дефинисане стандарде образовања и 

васпитања потребно је редефинисати стандарде постигнућа и кориговати редовни програм 

зависно од потреба ученика. Према посебним стандардима ће се редовни програм кориговати и 

по потреби изменити, модификовати, ускладити са потребама детета. Такође, надареним 

ученицима потребно је обезбедити услове у којима ће моћи да напредују у складу са својим 

способностима.  

У сваком одељењу ће се наћи ученици који одступају у постизању предвиђених циљева учења и 

рада на часу. Некад је довољно диференцијацијом наставе, индивидулизацијом, различитим 

стратегијама постићи позитивне резултате. Уколико нема напретка потребно је консултовати се 

са стручним тимом. За даље поступање потребно је направити пре свега педагошки профил 

ученика код којег уобичајена стратегија нема ефекта. Педагошки профил детета/ученика 

сачињава Тим за пружање додатне подршке ученику.  

Тим чине одељењски старешина, предметни наставници и стручни сарадник.  

Педагошки профил детета обухвата следеће области:  

1. Учење и како учи 

 2. Социјалне вештине 

 3. Комуникацијске вештине 

 4. Самосталност и бригу о себи и  

5. Утицај спољашњег окружења на учење  

Унутар ових области педагошки профил садржи описе:  јаких страна и интересовања детета.  

Неопходно је идентификовати приоритетне области и потребе за подршком.  

Стручни тим за инклузивно образовање у ситуацијама када прилагођен програм на основу 

педагошког профила детета, уз примену диференцираних метода рада, материјала, 

прилагођених правила, простора и услова нема ефеката предлаже педагошком колегијуму 

индивидуални образовни план (ИОП) за ученика.  

Чланови тима који учествује у изради ИОП-а су одељењски старешина и предметни наставници, 

стручни сарадници, родитељ (старатељ) а по потреби стручњак ван школе на предлог родитеља. 

Сагласност за спровођење ИОП-а даје родитељ. Педагошки колегијум усваја ИОП. Ближа 
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упутства која утврђују права на ИОП су регулисана правилником. Школа ће интензивно 

сарађивати са Интерресорном комисијом. 

 

 

 

ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Програм заштите животне средине обухвата рад на едукацији и подизању свести ученика о 

неопходности њиховог активног учешћа у очувању животне средине. Програм се остварује кроз 

сарадњу школе са локалном самоуправом и другим стручним организацијама и институцијама: 

 

Септембар - октобар:  

 Успостављање сарадње са општином Барајево  

Успостављање сарадње са организацијама које се баве заштитом животне средине 

Посета сајму екологије EKOFAIR 

  Учествовање у планирању уређења школског простора  

 Учествовање у акцијама, трибинама и предавањима које организује локална заједница или град 

Новембар – децембар 

 Јесења акција сакупљања еколошке секције 

Јесења садња садница 

Анализа рада комисије и досадашње рализације годишњег плана 

Јануар – фебруар  

Обележавање Дана образовања о заштити животне средине - 26.јануар  

 Обележавање Националног дана без дуванског дима – 31.јануар 

Март – април  

Акција за унапређење животне средине: 

 Пролећно уређење школског дворишта  

Обележавање Светског дана енергетске ефикасности - 5. Март  

Обележавање Дана шума– 21.март  

Обележавање Светског дана заштите вода – 22.март  

Учествовање у светској акцији –Сат за нашу планету  

Обележавање Дана заштите природе – 11.април  

Обележавање Дана планете Земље – 22.април 

Мај – јун  

Посета Ботаничкој башти  

Посета галерији Природњачког музеја на Калемегдану  

Обележавање Светског дана биодиверзитета – 22.мај  

Обележавање Светског дана животне средине – 5.јун  

 Израда извештаја о раду комисије  

Анализа реализације плана и програма  

Програмирање рада комисије за наредну школску годину 

 

- едукација о комуналној хигијени и култури становања; сарадња са локалном самоуправом на 

решавању проблема глодара и употреби отровних материја на отвореним парковним површина . 
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 - сарадња са институцијама и организацијама надлежним за заштиту и унапређење животне 

средине: Завод за заштиту природе Србије, Секретаријат за заштиту животне средине, 

Природљачки музеј- галерија, Биолошки факултет, WWR, Дечији културни центар,... 

 Исходи: Развијање еколошке свести сваког појединца о значају заштите, обнове, унапређења 

животне средине.чиме би се код ученика формирао ангажовани став против свега што доводи до 

исцрпљивања природних ресурса и нарушавања оптималних услова природне животне средине. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

- НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА од 18.09. до 22.09.2017. године (предвиђена такмичења – 

школско такмичење у стоном тенису). 

- ЈЕСЕЊИ КРОС  13.10.2017. године. 

- ТАКМИЧЕЊА – рукомет( октобар), кошарка (новембар), одбојка ( децембар), мали фудбал 

(фебруар), атлетика (април) и мале олимпијске игре (април). 

- Обавезне физичке активности ученика петог разреда – пливање, мали фудбал и стони тенис. 

- Сарадња – Спортски савез Барајева, ОШ  ,,Кнез Сима Марковић''. 

.  

 

Календар међуодељенских спортских такмичења: 

 

РУКОМЕТ – 25. 09. до 6. 10. 2017. године 

КОШАРКА –  26.10. до 03.11. 2017. године 

ОДБОЈКА – 27. 11. до 06. 12. 2017. Г 

МАЛИ ФУДБАЛ – 19.02. до 23.02. 2017. године 

МИНИ АТЛЕТИКА И АТЛЕТИКА – 26.03. до 04. 04. 2017. године 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ – март 

 

Календар је састављен према датумима за општинска такмичења, који су дати у годишњем 

календару такмичења. Одступања од календара су могућа због временских услова. За 

организацију и реализацију такмичења су задужени професори физичког васпитања, уз помоћ, 

подршку и контролу директора школе. 

 

 

Супер камп 

 

“Супер камп” је највећи камп за децу на Балкану. Осмишљен је тако да деца проведу седам 

незаборавних дана у природи, да се забаве и друже али да истовремено стекну нова сазнања и 

вештине, развијај креативност, сналажљивост, тимски и такмичарски дух. Програм “Супер 

кампа” се спроводи на основу пројекта подржаног од стране Министарства просвете науке и 

технолошког развоја, Агенције за безбедност саобраћаја и других релевантних институција и 

оцењен је као веома користан за психо-физички развој деце. О деци брину учитељи, наставници, 

васпитачи, тренери и професионални аниматори и рекреатори са великим искуством у раду са 

децом. “Супер камп” се већ четири године за редом одржава у дечијем одмаралишту 

“Митровац” на Тари. Организоваће се у шест смена у периоду 29.06.-04.08.2018. године. Супер 

камп се у Србији организује и у одмаралишту Букуља у Буковичкој бањи (у шест смена, а 
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период одржавања кампа је 30.06.-05.08.2018. године) и на Дивчибарима у одмаралишту Стефан 

Филиповић (у шест смена, у периоду 30.06.-05.08.2018. године). У иностранству се камп 

одржава у Грчкој, Олимпијска регија у месту Олимпик Бич (у пет смена, а период одржавања 

кампа је 28.06.-04.08.2018. године). Аранжман подразумева превоз и смештај деце на бази пуног 

пансиона и комплетну организацију дневних активности по утврђеном распореду. Пројекат 

обухвата све признате безбедносне, здравствене, образовне, законске и друге релевантне 

стандарде. 

 

Супер камп кроз дружење и забаву чини три основна сегмента 

1) Едукација- стицање сазнања и вештина на креативан начин, што би представљало допуну 

редовном школском програму (значај страних језика, информационих технологија, 

безбедност у саобраћају, креативне и научне радионице). 

2) Спорт и рекреација- јачање свести о потреби за физичком активношћу кроз коју се гради 

тимски дух и јачају лидерске особине (област “Интегралност дечијег развоја кроз игру”) 

3) Природа и здрав живот- боравак деце на планини и свежем ваздуху, конзумирање здраве 

хране и развој љубави према природи (програм “млади извиђачи”) 

 

1. Фокус едукативног садржаја је на: 

 

• Научне радионице- По програму Фестивала науке за време трајања кампа малишани су у 

прилици да науче много нових ствари и да присуствују извођењу експеримената из 

области физике, хемије и биологије. 

• Уметничка радионица- глума, плес, музика, цртање, и развијање креативних потенцијала 

код деце. 

• Страни језици итд... 

 

 

2. Спотско - рекреативни садржај се спроводи по програму Факултета за спорт и физичко 

васпитање из предмета “Теорија и методика елементарних игара”, области 

“ИНТЕГРАЛНОСТ ДЕЧИЈЕГ РАЗВОЈА КРОЗ ИГРУ” - више од 35 рекреативних 

активности које су позитивне за развој и здравље деце. Поред тога,  део овог сегмента чинили би 

и: 

• Колективни спортови (фудбал, кошарка, одбојка, и др.) 

• Индивидуални спортови (дисциплине из атлетике) 

• Пењање на вештачку стену- у сарадњи са пењачким клубом 

• Zip line програм 

• Slip and slide програм 

• Вожња баги возила на полигону  

• Вожња картинга на полигону 

• Игре без граница 

• Игре намењене најмлађим полазницима (иѕмеђу две ватре и сл.) 

3. Локалитети Митровац на Тари, Буковичка бања и Дивчибаре омогућавају боравак деце у 

природи и свежем ваздуху са климатским условима који су идеални за одмор, здравлје и 

рекреацију. Циљ је да деца из урбаних средина која све више времена проводе у затвореном 

простору уз интернет и видео игрице промене окружење и што више времена проводе у 

природи. Овај сегмент подразумева активности као што су: 
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• Усвајање правила понашања за време боравка у природи и схватање важности здраве 

исхране и очување животне околине 

• Програм “Млади извиђачи”- шетња и планирање, оријентација у простору, основе 

камповања и сл. 

Дан на кампу почиње са јутарњим вежбама а након вежби је доручак. Три радионице се 

одржавају у преподневним сатима и три радионице у поподневним сатима (распоред радионица 

се добија дан пре). Пауза између првог и другог блока радионица је испуњена дневном журком 

(вежбање кореографија, анимација уз музику...) и наравно ручком. Свако вече се завршава са 

вечерњим програмом. План је да деци цео дан буде испуњен занимљивим дешавањима и 

садржајем. Свака група обилази шест радионица током једног дана, следећег дана обилазе нових 

шест и тако до реализације кампа. Задатак нам је да сви учесници обиђу сваку радионицу. Кроз 

“Супер камп” је да сада прошло око 20.000 деце и провело по 7 незаборавних дана на кампу. 

Дугорочни циљ је постати један од највећих регионалних центара ове врсте за децу из 

Југоисточне Европе. 

 

 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

Септембар: 

 

-Еколошка-хуманитарна акција ,,Чепом до осмеха“(у току школске године) 

-Еколошка акција ,,Лименке сакупљај-околину сачувај“(у току школске године) 

-Еколошка акција(јесења-пролећна рециклажа) 

-Дружење са мађионичаром (у току школске године) 

-Јавни час физичког васпитања,Трг палих бораца 

 Реализатори:наставници физичког васпитања,разредни старешине 

-Посета Ботаничке баште 

 

Октобар/новембар: 

 

-Крос РТС-а 

-Маскенбал у оквиру обележавања дечије недеље (Сарадња са предшколцима) 

Реализатори:разредни старешине,ученици,чланови комисије за избор најуспешнијих маски 

-Посета биоскопу 

-Сарадња са Црвеним крстом:сађење садница ,одржавање приредбе у Дому за стара 

лица,радионице са волонтерима Црвеног крста 

-Трка за срећније детињство 

--Посета играонице ,,Ванилица“ 

-Дружење са писцима 

-Сајам књига 

-Сајам занимања 

 

Децембар: 

 

-Посета ризнице при цркви Св.Илије у Вранићу 

-Продаја новогодишњих украса и честитки 
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Реализатори:вероучитељи,наставници,учитељи 

-Сајам науке 

-Дочек Нове године (у граду) 

-Новогодишњи маскенбал 

 

Јануар/фебруар: 

 

-Божићни вашар:продаја божићних украса 

-Такмичење у певању (Избор за први глас) 

Реализатори:наставник музичке културе,учитељи 

-Посета позоришту 

-Зимовање у ЦДЛ за време зимског распуста 

 

Март/април: 

 

-Изложба радова од рециклираног материјала 

-Шетња у природи 

-Посета Авалског торња(уз организовани превоз) 

-Пројекат здраве хране:,,Направићу нешто свеже,хранљиво и здраво“ 

-Ускршњи вашар:продаја васкршних украса 

-Рекреација у ЦДЛ за време пролећног распуста 

 

Мај: 

 

- Међуодељењска такмичења у знању и вештинама 

- Посета музеју Николе Тесле 

-Посета коњичком клубу ,,Импулс“ 

 

Јун: 

 

-Крстарење бродом ,,Златно срце“ 

-Супер Камп (за време летњег распуста) 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 

ЦИЉ 

Да деца стекну основне информације о здрављу; формирају навике и развију вештине 

неопходне за постизање здравог понашања, очување и промоцију здравља; примене стечена 

знања и вештине у свакодневном животу оспособљавајући се за правилан избор здравог живота 

у циљу очувања здравља. 

 

ТЕМЕ 

 Здравље – здравље је највеће богатство 

 Брига о телу – лична хигијена 

 Здравље уста и зуба – Треба знати зубе сачувати 
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 Правилна исхрана – Каква храна таква одбрана 

                                        Пут једног залогаја 

 Физичка активност и здравље – Вежбам и развијам се 

 Безбедно понашање – И игре могу бити опасне 

                                           Кад су предмети опасни 

                                           Чувам се 

 Штета од злоупотребе: дувана, алкохола, дрога – Алкохол и дуван су штетни по здравље 

 Сида ( АИДС) 

 Репродуктивно здравље 

 Комуникација и односи са другима 

 Школа и здравље 

 Непријатељи здравља 

 Комуникација и односи са другима – Нећемо батине, хоћемо љубав 

                                                                       Причекајте да порастем 

 Правилно коришћење здравствене службе 

 Заштита животне средине  - Свако треба да се брине о чистоћи околине 

 

Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака, 

школи, здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући 

значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: 

школе, здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва деца и 

млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро 

осмишљеном евалуацијом.  

У ОШ ''Павле Поповић''  Вранић годинама се изузетан значај придаје здравственом васпитању. 

Теме се углавном реализују на часовима одељењског старешине.. Здравствено васпитни рад 

реализује се и кроз редовну наставу, ваннаставне и ваншколске активности.  

Међутим, потреба за овим радом не опада већ расте годинама. Извештаји са систематских 

прегледа ученика као и званични подаци здравствених установа показују забрињавајуће високе 

проценте обољења младих, као и низак степен спремности на одговорно понашање, упркос 

поседовању добрих знања из ове области.  

То значи да су ученици, углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да 

недовољно примењују превентивне активности у циљу његовог очувања. 

 Зато је неопходно да здравствено васпитање буде инкорпорирано у живот и рад у школи, а када 

се ради о његовом информативном аспекту, да се реализује што чешће применом активних 

метода и путем групног рада, а не само фронталним монолозима предавача.  

 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

 

- Евидентирање ученика и породица из осетљивих друштвених група који имају потребу за 

социјалном заштитом. 

- Састављање плана активности пружања социјалне заштите ученика од стране школе 

(разговори, давање информација родитељима, упућивање на одговарајуће институције, 

контактирање Центра за социјални рад и других установа по потреби, организовање 

хуманитарних акција). 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево (евидентирање ученика и породица, 

планирање и организовање заједничких акција, континуиране консултације у вези појединачних 

случајева, утврђивање заједничких мера подршке ...). 

- Сарадња са локалном заједницом (ангажовање приватних предузетника и фирми – 

запошљавање, прикупљање новчаних средстава, грађевниског материјала, прехрамбених 

намирница и одевних предмета). 

- Сарадња са Школском управом приликом уписа ученика у средње школе. 

- Сарадња са Домом здравља (евидентирање ученика и породица, размена информација). 
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- Сарадња са Црквом (евидентирање ученика и породица, учествовање у заједничким 

акцијама хуманитарног карактера). 

 

Носиоци реализације програма у школи: 

- педагошко – психолошка служба 

- наставници разредне наставе 

- одељенске старешине 

- наставници предметне наставе 

- секретар и  

- директор  

 

Установе са којима школа сарађује у реализацији програма: 

- Центар за социјални рад (социјални радници, педагози и психолози) 

- Центар за смештај деце и омладине (саветници за хранитељство) 

- Полицијска управа Београд / Одељење за малолетничку деликвенцију 

- Институт за ментално здравље  

- Општина Барајево 

- Школска управа Београд 

- Дом здравља Барајево 

 

 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом остварује се кроз следеће активности 

 

Активности /теме Начин реализације Носиоци реализације 
Време 

реализације 

Превоз ученика 

-прикупљање 

документације за 

издавање легитимације 

-расписивање јавне 

набавке за најам школског 

аутобуса 

-одељенске старешине, 

администрација школе, 

 

-одељење за финансије 

општине Барајево, 

администрација школе 

-септембар 

2017. 

 

-мај.-јун. 

2017-2018. 

 

Превоз запослених 

захтев/уплата месечних 

трошкова за превоз 

запослених 

администрација 

школе/секретаријат за 

образовање 

сваког месеца 

Набавка енергената за 

грејање објеката 

требовање 

енергената/набавка и 

уплата средстава за 

енергенте 

администрација 

школе/секретаријат за 

образовање 

од сеп.2017. 

до апр. 2018. 

према 

потребама 

Редовни материјални 

трошкови 

уплата РМТ / извештај о 

извршењу буџета 

администрација школе 

/секретаријат за 

образовање 

тромесечно 

Награђивање ученика 

поклон књиге за одличне 

ученике (ђака генерације) 

на крају школске године 

одељенске старешине, 

администрација школе / 

ГО Барајево  - члан већа 

за образовање 

јун 2017. 

Јубиларне награде 
захтев / уплата јубиларних 

награда за запослене 

администарција школе 

/секретаријат за 

образовање 

сеп 2017. – 

дец 2017. 

Солидарна помоћ 
захтев / уплата солидарне 

помоћи 

администрација школе 

/секретаријат за 

образовање 

по потреби 

Осигурање објеката 
захтев / исплата 

осигурања 

администрација школе 

/секретаријат за 
по потреби 
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образовање 

Инвестиционо 

одржавање 

-план јавних набавки, 

резервисање средстава у 

буџету општине/града 

-реализација пројекта 

администрација школе 

(дир., школски 

одбор)/руководство 

општине (председник, 

одељење з афинансије) 

-новембар 

2017. – 

фебруар 2018. 

 

-током године 

Остали редовни 

трошкови (вода, 

струја, одвожење 

отпада, стручно 

усавршавање 

запослених, испит за 

лиценцу, грејне 

инсталације) 

захтев / уплата 

администрација школе 

/секретаријат за 

образовање 

према потреби 

- редовно 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 

Области, садржаји и облици сарадње са родитељима и старатељима ученика: 

- редовније присуство родитеља родитељским састанцима и приликом отворених врата 

ради благовременог информисања и сарадње на пољу праћења постигнућа ученика, као и 

њиховог владања током школских активности. 

- отворени дан сваког месеца биће одређен када буде званично објављен школски календар 

за предстојећу 2017/18. годину 

- учешће родитеља у уређењу школског простора неколико пута у току школске године. 

- учешће родитеља у презентацији различитих образовних профила и занимања у оквиру 

школског „Сајма занимања“ намењеног ученицима осмог разреда. 

- учешће родитеља у хуманитарним акцијама са циљем пружања помоћи и подршке 

ученицима из материјално угроженим породицама. 

- ангажовање у тражењу донације и/или спонзорства за потребе наше школе (опремање 

школе наставним средствима, књигама за школску библиотеку, украсним биљкама за 

улепшавање учионица...). 

- анкетирање по једног родитеља случајним одабиром из сваког одељења на крају сваког 

полугодишта. 

- сачињавање извештаја и плана рада тима. 
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VII   ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

- Стручно усавршавање 

-План и програм стручног усавршавања у оквиру установе 

- план стручног усавршавања наставника ван установе – семинари и стручни скупови 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Стручно усавршавање наставника битан је услов за остварење ефикаснијег васпитног и 

стручног рада. Задаци стручног усавршавања проистекли су из наставне праксе, савремених 

достигнућа, иновативних процеса и смерова развитка образовања и део су дугорочног програма 

стручног усавршавања наставника у школи. 

 

Постојеће стање 

 

 Ушколи се налазе наставници са прилично уједначеним нивоом педагошко-психолошког 

и дитактичко-методичког знања. 

 

1. П о п у л а ц и ј а   н а с т а в н и к а 

 

 Наставничка популација је већим делом хомогена с обзиром на степен образовања (78% 

наставника има завршен факултет за одговарајућу област коју предаје) и самим тим, поседује 

основна педагошко – психолошка и методичко – дидактичка знања. 

 Од укупног броја запослених наставника 80% су жене што ствара једну специфичну 

атмосферу у колективу. У будућности рада школе један од циљева ће бити и увођење већег 

броја наставника мушког пола у рад са ученицима. 

 Просечан број година радног стажа наставника износи 14, што представља оптималну 

структуру за квалитетан и добро утемељен рад. Акценат није на увођењу наставника у посао, 

већ на имплементацији иновација у настави у циљу побољшања квалитета наставно – 

образовног процеса. 

 

2. Ц и љ   у с а в р ш а в а њ а 

 

–  Развој свих компетенција наставника 

- Да се изврши неопходно додатно обучавање у основном педагошко-психолошком и 

методичко-дидактичком знању код наставника предметне наставе. 

- Да се педагошко – психолошко усавршавање свих наставника споји са методичким, како би та 

знања била постављена у контекст практичних решења школских ситуација; 

- Да се наставницима обезбеди додатно обучавање у састављању и примени индивидуалних 

образовних планова, као и стручна подршка у реализацији ИОП-а у наставном процесу. 

- Да се изађе у сусрет проблемима и потребама васпитно-образовног рада у школи и на тај начин 

сваки наставник стави у позицију активног носиоца програма стручног усавршавања. 

 

3. Н и в о и   с т р у ч н о г  у с а в р ш а в а њ а 

 

- На нивоу стручних институција града и Републике Србије. 
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- На нивоу општинских и градских актива 

- На нивоу школе (Наставничко веће, Стручна већа, Стручно веће из области предмета, 

организација акредитованих семинара два пута годишње у школи) 

- Путем предавања која припремају стручни сарадници за наставнике 

- Путем предавања који припремају сами наставници 

- Кроз припрему иновативних часова наставника 

- Сарадњом и разменом искуства наставника, међусобној посети и сл. 

- Кроз праћење рада наставника и његове педагошке документације 

- Кроз праћење стручних часописа и литературе. 

 

 4. М о д е л и  п р о г р а м а   с т р у ч н о г   у с а в р ш а в а њ а 

 

-  Базични модел за све наставнике. 

- Диференцирани програми (за наставнике почетнике и наставнике који предају изборне 

предмете). 

-  Индивидуални програми. 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ 

 

 

Огледни часови 

 

Сви наставници су дужни да током ове школске године одрже један огледни час у оквиру 

стручног већа што је предвиђено годишњим планом стручних већа. При припреми огледног часа 

потребно је обезбедити присуство бар једног наставника из свог стручног већа. Огледни час се 

анилизира на стручном већу. 

 

Угледни часови 

 

Сваки наставник је обавезан да одржи један угедни час у току школске године планиран 

годишњим планом стручног већа.  Угледном часу обавезно је присуство бар једног наставника 

из редова Наставничког већа. 

 

 

Стручне теме 

 

Планирано је да се на седницама наставничког већа одрже четири стручна предавања из 

следећих области/предмета: 

 математика; 

 физичко васпитање; 

 информатика и рачунарство; 

 ликовна култура. 
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ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА ВАН УСТАНОВЕ – СЕМИНАРИ 

И СТРУЧНИ СКУПОВИ 

 

 

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних 

личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда 

постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других 

показатеља квалитета образовно- васпитног рада. У нашој школи желимо да организујемо и 

семинар за већину наставника (група од 20 до 30 наставника) чији програм обезбеђује развијање 

Компетенција за учење и поучавање (К2). 

Наставници и стручни сарадницисачињавају свој лични план на основу самопроцене нивоа 

развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника. Ове 

школске године ставља се акценат на Компетенције за наставну област, предмет и методику 

наставе. 

Након избора семинара, односно стручног скупа наставници и стручни сарадници подносе 

образложену молбу, захтев директору за финансирање изабраног семинара и уколико је 

потребно слободних дана за учешће на семинару. 

Сваке године неке институције и удружења организују бесплатне семинаре, а запослени из 

наше ће се увек одазвати на њих. 
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Самовредновање рада школе 

 

Самовредновање и вредновање је процес унапређења квалитета рада школе и обухвата 

седам области или подручја вредновања. 

Тим за самовредновање је у следећој табели дао преглед кључних области и подручја 

вредновања, предлог активности и време реализације тих активности. 

 

Кључне 

области 
Подручје вредновања Предвиђене активности Време реализације 

3 .Образовна 

постигнућа 

ученика 

Успех ученика показује 

да су остварени 

образовни стандарди. 

- -анализирају се постигнућа 

ученика у претходном 

трогодишњем периоду 

(завршни и пробни  испити, 

оцене на крају школске 

године) 

- септембар – новембар 

2017. 

Школа континуирано 

доприноси већој 

успешности ученика. 

- -Анализа поступака и 

документације за праћење 

напредовања ученика 

- -Анализа података о 

похађању допунске наставе 

и напредовању ученика 

који је (не)похађају. 

- -Анализа података о 

напредовању ученика који 

наставу прате по ИОП-у 

- перманентно током 

школске године 

4. 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

 

Планирање  и  

програмирање  у  школи 

међусобно  су  

усклађени. 

 анализа записника о 

редовном инспекцијском 

надзору 

 извештај тима за развојно 

планирање  

 записници школског 

одбора 

- децембар 2017. 

Директор  ефективно  и  

ефикасно организује  

рад  школе. 

- - анкетирање наставника,  

стручних сарадника, 

ученика и родитеља 

-анализа прикупљених 

података 

 

- фебруар 2018. 

Руковођење директора  

је  у  функцији 

унапређивања  рада  

школе. 

У школи функционише  

систем  за  праћење  и 

вредновање  квалитета  

рада. 

Лидерско деловање 

директора  омогућава  

развој школе 
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Носилац свих активности је тим за самовредновање, а по потреби се у реализацију 

предвиђених активности укључују стручна већа и остали тимови. Чланови тима су: 

в.д.директора школе Јела Стевановић, наставник предметне наставе Биљана Лечић,  Драгана 

Гогић,  Ирина Стефановић, наставници разредне наставе, Бојана Симић, наставник математике,  

Слађана Роксић (Невена Миливојевић), наставник енглеског језика и представник ученичког 

парламента и представник Савета родитеља. 

 

  



 

118 

VIII  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

- Интерни маркетинг 

- Екстерни маркетинг 

 

 

Интерни маркетинг 

 

 Интерни маркетинг школе се најчешће бави обавештењима за ученике и родитеље преко 

огласних табли на којима су представљене информације, упутства, графички прикази резултата 

и активности школе. На зидним паноима представљени су тематски радови и најспелији радови 

ученика. На огласним таблама се постављају ученички радови и фото – записи активности које 

школа организује (излети, посете музејима...) и хуманитарних акција у склопу предмета 

Грађанско васпитање.  

На крају класификационих периода педагошко – психолошка служба обавештава о 

најбољим ученицима и одељењима у виду паноа. На почетку првог полугодишта се истиче пано 

''Добродошлица првацима'',  а у другом полугодишту презентација средњих школа. 

 Поред сталних поставки ученичких радова у кабинетима, ликовна секција организује 

изложбе и поводом осталих јавних манифестација /поводом Божића и Нове године, 8. марта, 

Дана Светог Саве и краја школске године/. 

 У току школске године одржавају се три редовне приредбе за ученике и родитеље. Прва 

приредба је поводом пријема првака, а друга поводом Дана Светог Саве, а трећа поводом 

завршетка другог полугодишта. На почетку школске године припрема се кратак програм за 

прваке у знак добродошлице. Матурско вече се организује за осмаке на крају школовања. 

 У току школске године одвијаће се и низ приредби, позоришних и музичких представа за 

одговарајући узраст. Организоваће се и низ такмичарских активности које се односе на општу 

културу, музичку културу, културу понашања, знања. 

Све активности организоване у школи биће праћене, забележене и презентоване на 

школском сајту. 

 

Екстерни маркетинг 

 

- Израда честитки за Нову годину. 

- Израда честитки за 8. март (Дан жена). 

- Учешће у акцијама друштвено корисног рада које организује општина. 

- Учешће у хуманитарним акцијама. 

- Предавања за родитеље. 

- Сарадња са агенцијама које ће школи пружати услуге у  

     организацији  излета, екскурзија и рекреативне наставе 

- Организовање позоришне представе  

- Организовање концерата, музичких приредби, позоришних представа 

- Израда позивница за родитеље ученика поводом Сајма занимања 

- Израда захвалница за госте учеснике Сајма занимања 

- Израда позивница за госте прославе Савиндана у школи 

- Сарадња са локалном заједницом у оганизацији програма ПО за ученике осмог 

разреда. 
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IX   ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

- Праћење реализације садржаја редовне наставе и осталих образовно-васпитних 

облика рада 

- Праћење реализације садржаја планираних годишњим, месечним и дневним 

плановима рада свих облика образовно-васпитног рада 

- Праћење посебних програма васпитно-образовног рада 

 

Садржај праћења Инструментпраћења 
Носиоциприкупљања 

исређивања података 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

- Бројно стање ученика табеларни приказ 
одељењски старешина, 

психолог и секретар 

- Распоред часова за све облике рада распоред лице за распор. директор 

- Активност школе у току месеца 
месечни план 

активности 
педагог 

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

План  рада  Одељењских старешина дневник педагог 

План Стручних већа записници руководиоци већа 

План Одељењских већа записници 
руководиоци одељењског 

већа 

План Наставничког већа записник записничар 

План рада стручних сарадника дневник рада 
стручни сарадници и 

директор 

План рада директора школе дневник рада Школски одбор 

План рада Савета родитеља школе записник 

директор, председник 

Савета родитеља и 

секретар 

План  рада Школског одбора записник секретар школе 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

- Редовна настава 

- Допунска настава 

- Додатна настава 

- Изборна настава 

евиденција годишњих 

и мес. 

планова,евиденција 

дневнихприпрема 

педагог 

директор 

лице задужено за преглед 

дневника, 

руководилац Стручних 

већа 

ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Час одељењског старешине записник одељењски старешина 

Секције (од V до  VIII разреда) 

 

дневник предметни наставници, 

руководиоци Одељенских 

већа 

Црвени крст школе 

Ученички парламент 

евиденција,акције и 

резултатиакција, 

записник 

Руководиоциученичких 

организација, психолог 

Производни и други друштвено - користан 

рад 

акције одељењски старешина 

Посете, излети, екскурзије инастава у 

природи 

Извештајвође пута Председниккомисије за 

излете 
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- Праћење стручног усавршавања наставника 

- Праћење рада наставника путем посета часовима 

- Праћење рада и понашања ученика 

- Праћење програма сарадње са друштвеном средином 

- Праћење и евалуација Школског програма  

 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Програм професионалне  

оријентације 

Програм здравственог васпитања 

Програм еколошко-естетског и 

хигијенског уређења школе 

 

извештаји 

записници 

дневник 

педагог ,психолог 

одељењске старешине и 

предметни наставници 

 

Програм превенције насиља записник Стручни тим за заштиту 

деце од насиља 

Самовредновање и вредновање 

рада школе 

записник Стручни тим за 

самовредновање 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Организација акредитованих семинара 

Стручна предавања наставника 

Стручна пред. струч. сарадника 

Иновативни часови наставника 

Педаг. инстр. рад са наставниц. 

Педагошко - инструктивни рад са 

наставницима 

 

 

 

евиденција 

записник 

евиденција о посети 

часова 

извештај 

 

педагог 

директор 

педагог 

педагог, директор 

психолог, 

педагог,помоћник 

директора 

 

Ниво: Општина 

           Град 

           Република 

 

досијеи наставника 

 

секретар 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Праћење 

Сарадња међу наставницима 

 (посебно међу члановима 

 Стручних већа) 

Однос наставник – ученик 

Критеријум оцењивања 

 

извештај 

наставника 

документација 

пп служба 

пп служба 

 

руководиоци већа 

педагог 

психолог 

директор 

Вођење педаг. докум. наставн. 

Годишњи планови наставника 

Месечни планови наставника 

Припреме наставника за час 

Дневник  

Матична књига 

 

евиденција 

евиденција 

евиденција 

извештај 

извештај 

 

педагог 

педагог 

директор, педагог 

задужено лице за преглед 

дневника 

задужено лице за преглед 

матичних књига 

 

 

Дежурства наставника евиденција директор, помоћник 

директора 
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Коришћење постојећих 

наставних средстава 

евиденција директор,педагог 

и медијатекар 

 

ПРАЋЕЊЕ РАДА И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

ПРАЋЕЊЕ 

Успеха ученика, одељења,  

разреда, школе у току године 

табеларни 

приказ 

педагог 

и руководилац 

Одељенског већа 

Понашања ученика у току године табеларни приказ руководиоци Одељенског 

већа. пп служба 

Кажњавања ученика/дисциплинксе мере табеларни приказ руководиоци Одељенског 

већа 

Похваљивања, награђивања ученика табеларни приказ руководилац Одељенског 

већа 

Неоправданог изостајања са наставе табеларни приказ руководилац Одељенског 

већа 

Рад талентованих ученика дневник, евиденција 

наставника 

 

психолог,педагог 

Стручни тим за ИО 

Резултата ученика са такмичења табеларни приказ руководилац Одељенског 

већа 

Припрема ученика IV разреда за прелазак 

на предметну наставу 

евиденција психолог и педагог 

Прилагођавања првака на 

живот у школи 

евиденција психолог 

Прилагођавања ученика петог 

разреда на предметну наставу 

евиденција пп служба 

Оптерећености ученика  

ваннаставним облицима рада 

евиденција одељењске стар. 

педагог 

Оптерећеност ученика писменим 

контролним и домаћим задацима 

евиденција одељењски старешина, 

педагог 

Коришћење књижевног и некњижевног 

фонда 

од стране ученика 

табеларни 

приказ 

библиотекар и 

медијатекар 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

- са родитељима 

- са здравственим организациј. 

 

- са културним организацијама 

- са педагошким установама       

предавања 

записн са 

систематскихпрегледа 

ученикапосете 

одељенски старешина 

психолог и педагог 

комисија за култ. и јавну 

делатност 

педагог 
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Школски одбор Основне школе ''Павле Поповић'', на седници  

дана 14.9.2017. године 

 

усвојио је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
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ЗА ШКОЛСКУ  2017/ 2018. ГОДИНУ 
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Јела Стевановић 

 

 

 


