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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

1. УВОД 

1.1. ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

1.1.1. Циљеви основног образовања и васпитања 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

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

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

интересовањима; 

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

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

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у 

живот породице и заједнице; 

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

изражавање на језицима различитих уметности;  

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

уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

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

даљем образовању и свакодневном животу; 

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

целог живота; 

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

мишљења; 

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

сопственог развоја и будућег живота; 

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

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

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

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

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

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

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 
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13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

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

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

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

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

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

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

поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

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

равноправности и толеранције. 

1.1.2. Исходи 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

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

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

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

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 

вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

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

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

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

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

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

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

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

креативно мишљење и релевантна знања; 

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

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

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

учествују у њиховом остваривању; 

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

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 7 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

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

да сарађују са њиховим припадницима; 

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

организације и заједнице. 

1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Годишњи план рада школе сачињен je у складу са прописима: 

Закони 

1. 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Сл. гласник РС''  бр. 

88/2017,27/2018,10/2019 и 6/2020 

2. 
Закон о основном образовању и 

васпитању  

Сл.гласник РС бр. 55/2013,101/2017, 

27/2018,10/2019 

3. Закон о уџбеницима  Сл.гласник РС бр. 27/2018 

4. 
Закон о службеној употреби језика и 

писма 

Сл.гласник РС бр.45/91, 53/93, 67/93, 

48/94,101/05, 30/10,47/2018,48/2018 

5. 
Закон о печату државних и других 

органа 

Сл.гласник РС бр. 101/2007 

6. 
Закон о условима за обављање 

психолошке делатности  

Сл. гласник РС бр. 25/1996, 101/2005 

 

Подзаконски акти (правилници) 

1. 
Правилник о вредновању квалитета 

рада установе 

Сл.гласник бр. 20/19 

2. 
Правилник о стандардима квалитета 

рада образовно васпитних  установа 

Сл.гласник РС бр. 88/17 27/18 

3. 
Првилник о плану уџбеника  Сл.гласник РС- Прос.гласник бр.  

1/2010,4/2013, 13/2013,5/2011 

4. 

Правилник о стандардима и 

квалитету уџбеника и упутство о 

њиховој употреби 

Сл.гласник РС -Прос.гласник РС 

42/2016,45/2018 

5. 
Правилник о дозволи за издавање 

уџбеника - лиценци 

Сл.гласник РС бр. 6/2010 
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6. 
Правилник о вредновању квалитетат 

рада установе 

Сл. гласник РС бр. 10/2019 

7. 

Правилник о програму обуке и 

полагању испита за лиценцу за 

директора установе образовања и 

васпитања 

Сл.гласник РС бр. 63/2018 

8. 
Правилник о стручно педагошком 

надзору 

Сл. гласник РС бр. 34/2012 

9. 

Правилник о ближим уловима за 

утврђивање права на индидвидуални 

образовни план, његова примена и 

вредновање 

Сл. гласник РС бр. 74/2018 

10. 

Правилник о додатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци 

детета и  ученика 

Сл.гласник РС бр.80/2018 

11. 
Правилник о програму свих облика 

рада стручних сарадника 

Сл.гласник РС -Прос.гласник РС 5/2012 

12. 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

Сл. гласник РС бр. 46/2019,104/2020 

13. 

Правилник о садржају и начину 

вођења евиденције и издавања јавних 

исправа у основној школи 

Сл.гласник РС бр. 

66/18,82/18,50/2019,112/2020 

 

14. 

Правилник о стандардима 

компетенција за професију 

наставника и њиховог профес.развоја  

Сл.гласник РС -Прос. Гласник  РС 

бр.5/2011 

15. 

Правилник о дозволи  за рад 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

Сл.гласник РС бр. 22/2005, 

51/2008,88/2015,105/2015,48/2016 

16. 

Правилник о наставном плану и 

програму основног образовања и 

васпитања  

 

Сл. гласник РС - 'Просветни гласник ' бр. 

4/90,2/91, 2/92, 13/93,1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 

14/97, 10/98, 19/98, 2/00, 4/01,4/03, 7/03, 

3/04, 4/04, 9/04,10/04, 12/04, 20/04, 1/05, 

7/05, 8/05, 9/05,6/06, 7/06, 9/06 ,1/09,7/10 
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17. 

Правилник о наставном плану и 

програму предмета грађанско 

васпитање за: 

* седми разред   

* трећи разред   

*четврти разред  

* пети разред    

* први разред   

* други разред   

* трећи разред   

* други разред   

* осми разред   

 

Просветни гласник РС 7/07 

Просветни гласник РС 20/04  

Просветни гласник РС 2/05,15/05  

Просветни гласник РС 15/05 

Просветни гласник РС 5/01-1 

Просветни гласник РС 5/01-3  

Просветни гласник РС 10/03-64  

Просветни гласник РС 8/03-1  

Просветни гласник РС 6/08-1 

18. 

Правилник о наставном плану и 

програму предмета верска настава за:   

*трећи разред   

*пети разред  

*четврти разред  

* први разред   

* седми разред   

*осми разред   

 

Просветни гласник РС 23/04  

Просветни гласник РС 9/05,  

Просветни гласник РС 9/05,23/04  

Просветни гласник РС 5/01,  

Просветни гласник РС 2/08, 

Просветни гласник РС 7/08,                    

19. 

Правилник о наставном плану и 

програму за први и други разред 

основног образовања и васпитања 

Сл.гласник РС – прос. Гласник бр. 

10/04,20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 

7/10, 7/11, 1/13, 14/13,5/14 и 11/14 

20. 

Правилник о наставном плану за 

први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и 

наставном програму за трећи разред 

основног образовања и васпитања 

Сл.гласник РС – Прос. Гласник бр. 

1/05,15/06, 2/08,2/10, 7/10, 3/11, 7/11-I, 

7/11-II, 1/13 ,11/14,11/16,5/19 

21. 

Правилник о наставном програму за 

четврти разред основног образовања 

и васпитања 

Сл.гласник РС – Прос.гласник бр. 

3/06,15/06,2/08, 3/11, , 7/11-I, 7/11-II, 1/13 
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22. 

Правилник о наставном плану за 

други циклус основног образовања и 

васпитања и наставноим програму за 

пети разред основног образовања и 

васпитања 

Сл.гласник РС – Прос. гласник бр. 

6/07,2/10,7/10- др. правилник, 3/11, 1/13, 

4/13,11/16,6/17 ,9/17,3/19 

23 

Правилник о наставном програму за 

шести разред основног образовању и 

васпитању 

Сл.гласник РС – Прос. гласник бр. 5/08, 

3/11, 1/13,3/19  

24. 

Правилник  о наставном програму за 

седми разред основног образовања и 

васпитања 

Сл. гласник РС -Просветни  гласник РС  

6/09, 3/11, 8/13 ,5 /19    

25. 

Правилник  о наставном програму за 

осми разред основног образовања и 

васпитања 

Сл. гласник РС - Просветни  гласник РС 

2/10, 3/11, 8/13,5/14 и 11/16   

26. 

Правилник о изменама Правилника о 

наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред 

основног образовања и васпитања 

Сл. гласник РС - Просветни  гласник РС 

8/17     

27. 

Правилник о врсти стручне спреме 

наставника и стручних сарадника у 

основној школи  

Службени гласник РС – Прос. гласник бр. 

11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,11/16,2/17 и 3/17 

28. 

Правилник о врсти стручне спреме 

наставника који изводе образовно 

васпитни рада изборних програма у 

основној школи 

Сл.гласник РС- Прос. гласник бр. 11/2012, 

15/13, 10/16,11/17 

29. 
Правилник о изради и коришћењу 

психолошких мерних инструмеената 

Сл. гласник РС бр. 11/1988 

30. 

Правилник о норми часова 

непосредног рада са ученицима 

наставника, стручног сарадника и 

васпитача у основној школи 

Сл.гласник РС-Прос. гласник РС бр. 2/92, 2 

/2000 

31. 

Правилник о календару образовно-

васпитног рада основне школе за 

школску 2020/2021. годину  

Сл.гласник РС - Просветни  гласник  бр. 

5/20                   

32. Правилник о организацији и 

остваривању наставе у природи и 

Сл. гласник РС бр. 30/19 
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екскурзији у основној школи 

33. 

Правилник о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

''Сл.гласник РС' бр. 81/2017,48/2018 

34. 

Правилник о критеријумима и 

стандардима за финасиранје установе 

која обавља делатност основног 

образовања и васпитања   

Сл.гласник РС бр. 73/2016, 

45/2018,106/2020 

35. 

Посебан колективни уговор за 

запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика 

Сл.гласник РС бр. 21/2015 

36. 
Правилник о дипломама за изузетан 

успех ученика у основној школи 

Сл.гласник РС бр. 37/93, 42/93 

37. 
Правилник о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању 

Сл.гласник РС бр. 34/2019,59/2020,81/2020 

38. 
Правилник о поступку напредовања 

ученика основне школе 

Сл.гласник РС бр. 47/94 

39. 

Правилник о нормативима школског 

простора, опреме и наставних 

средстава у основној школи 

Сл.гласник РС- Прос. гласник  5/2019 

40. 

Правилник о ближим условима у 

погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање 

изборних програма образовно – 

васпитног рада у основним школама 

Сл.гласник РС-Прос. гласник  , 5/2019 

41. 

Правилник о општим стандардима 

постигнућа – образовни стандарди за 

крај обавезног образовања 

Службени гласник РС бр.55/2017 

42. 

Правилник о програму завршног 

испита у основном образовању и 

васпитању 

Сл. Гласник РС – Прос. гласник 1/11, 1/12, 

1/14, 12/14 и 2/18 

43. 
Правилник о упису ученика у средњу 

школу 

Сл.гласник РС бр.76/2020,94/2020 

44. Правилник о општим основама Сл. гласник РС-Прос.гласник бр. 14/2006 
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школског програма  

45. 
Правилник о општинском савету 

родитеља 

Сл.гласник РС бр.78/18 

46. 
Правилник о обављању друштвено-

корисног и хуманитарног рада 

Сл.гласник РС бр.68/18 

47. 

Правилник о ближим условима за 

оснивање, почетак рада и обављање 

делатности основне школе  

Просветни .гласник РС бр.5/19 

48. 

Правилник о ближим условима за  

организовање, оснивање и праћење 

исхране у основној школи 

Сл.гласник бр.68/18 

1.2.1. Протоколи 

1. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама (Кабинет Министра просвете 04.10.2007.г.) 

1.2.2. Интерни и општи акти школе 

СТАТУТ 04.04.2018. 677/2018 

Развојни план ОШ „Драгојло Дудић“  03.09.2018. 2326/18 

Правилник o заштити и безбедности ученика                          04.04 2018.   682/2018          

Правилник интерни акт о јавним набавкама 21.08.2020. 301-1/2018 

Правилник о испитима у школи  04.04.2018. 686/2018 

Пословник о организацији и  раду школског одбора 04.04 2018. 678/2018 

Пословник о раду савета родитеља 04.04 2018. 681/2018 

Пословник о раду ученичког парламента 04.04.2018. 680/2018 

Пословник о раду наставничког већа 04.04.2018. 679/2018 

Правилник о правима, обавезама и одговорности 

ученика школе 

04.04.2018. 683/2018 

Правилник о организацији и систематизацији радних 

места 

04.04.2018. 685/2018 

Правилник о правима, обавезама и одговорности 

запослених 

04.04.2018. 684/2018 
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Правилник о похвалама и наградама ученика 04.04.2018. 692/2018  

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 10.01.2017. 20/2017 

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у 

службене сврхе 

10.01.2017. 21/2017 

Правилник о стицању и расподели прихода, донација и 

„уплате родитеља“ 

10.01.2017. 22/2017 

Правилник о коришћењу службених мобилних 

телефона 

10.01.2017. 23/2017 

Правилник о накнадама трошкова дневница, смешртаја 

и превоза на службеном путу 

10.01.2017. 24/2017 

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и 

угоститељске услуге 

10.01.2017. 28/2017 

Правила заштите од пожара 28.02.2017. 325/2017 

Програм основне обуке запослених из области заштите 

од пожара 

28.02.2017. 327/2017 

План евакуације и упуство за поступање у случају 

пожара 

28.02.2017. 326/2017 

Правилник о безбедности и здрављу на раду 28.02.2017. 328/2017 

Програм оспособљавања запослених за безбедан и 

здрав рад 

28.02.2017. 329/2017 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној 

околини 

28.02.2017. 330/2017 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној 

околини 

28.02.2017. 330/2017 

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи 14.01.2020. 67-3/2020 

Правилник о поклонима запосленима 14.01.2020. 67-15/2020 

Правилник о спречавању сукоба интереса 14.01.2020. 67-4/2020 

Правилник о ближим условима, о начину, садржају, 

дужности, месту и времену друштвено-корисног рада, 

односно хуманитарног рада 

14.01.2020. 67-5/2020 

Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања 

14.01.2020. 67-6/2020 
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Правилник о награђивању запослених 14.01.2020. 67-7/2020 

Правилник о заштити података о личности 14.01.2020. 67-8/2020 

Правилник о регулисању етике и личног интегритета 14.01.2020. 67-9/2020 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ 

2.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив школе Основна школа „Драгојло Дудић“ 

Адреса  Београд, Булевар краља Александра 525  

Контакт подаци школе:  

− Телефон/факс  011/3047-099; 011/2882-460 

− Званични мејл школе osddudic@gmail.com 

− Сајт  http://www.osdd.edu.rs 

ПИБ 101718865 

Име и презиме директора школе Даниела Павић 

Датум оснивања школе 21.01.1864. године 

Датум прославе Дана школе 22. фебруар 

 

Основна школа „Драгојло Дудић“, са седиштем у Београду, у улици Булевар краља 

Александра 525, регистрована је у Трговачком суду у Београду, број регистарског улошка 

5-68-00. Oснована је указом кнеза Михајла 21. јануара 1864. године  и званично почела са 

радом постављењем првог учитеља Миленка Јовановића, 22. фебруара 1864. године. У 

садашњем објeкту ради од 1938. године, а зграда и земљиште су део донације госпође 

Настасије - Тане Давидовић, супруге пуковника Живка Давидовића. Део објекта је 

дограђен 1989. године, на месту монтажне бараке, изгореле у пожару  септембра 1989. 

године приликом увођења централног грејања у објекат школе.  

Пројекат реконструкције, адаптације и санације објекта школе започет је школске 

2012/13. године, обезбеђивањем пројектне документације, коју је радио СИ “ЦИП“ и 

сређивањем документације у катастарским књигама. Грађевински радови започели су 

11.04.2016. године и завршени 01.септембра 2016. године. И oва школска година започиње 

у адаптираном и реконструисаном простору школе, који задовољава техничко-санитарне 

услове за безбедан боравак ученика и услове за успешан образовно-васпитни рад.  

Ипак, треба напоменути да  и даље остаје проблем нестандардних путева 

комуникације, односно уска и висока степеништа и ходници, недостатак улазног хола, 

наменских кабинета. Такође, и даље остаје проблем фискултурне сале. Просторија за 

физичко васпитање је адаптирана и знатно су побољшани грађевинско-санитарни услови у 

mailto:osddudic@gmail.com
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њој, али она не задовољава просторне потребе за обављање наставе физичког васпитања 

свих ученика у школи. 

Школа је регистрована за деланост основног образовања – 85.20  која се успешно 

организује и реализује у нашој школи већ пуних 155 година. С обзиром на материјалне, 

кадровске и срединске услове рада, Основна школа “Драгојло Дудић” спада у ред средње 

развијених школа у Србији. Адекватно тим условима, ученици ове школе већ деценијама 

уназад постижу сасвим добре резултате.  

2.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

У школској 2021/2022. образовно-васпитни рад ће се одвијати у згради површине 2686 м2. 

Школа располаже двориштем (86 ари) унутар кога је спортски терен  

(800 м2), кабинетима за наставу старијих и учионицама за наставу млађих разреда. 

На првом спрату се налази библиотека, која располаже фондом од 7389 наслова. Последња 

ревизија библиотеке је рађена 2020. године. Просторне могућности и тренутан број 

одељења (24 одељења и 4 васпитних група продуженог боравка).  

У ову школску годину крећемо знатно опремљенији материјално и технички, у смислу 

боље опремљеним учионицама и кабинетима, захваљујући донацијама и средствима 

обезбеђеним од стране Секретаријата за образовање. Школа је опремљена новим 

намештајем и дигиталном опремом неопходном за реализацију савремене наставе и 

вођење електронског дневника. 

Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада за почетак 

школске 2021/2022. године  

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 

организацији и спровођењу образовно-васпитног рада школе, на основу одговарајућег 

стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе донели су предлог оперативног плана рада школе за почетак школске 2021/2022. 

године. Узимајући у обзир капацитете постојећег простора и безбедност ученика и свих 

запослених у установи, распоред је направљен за разредну наставу, предметну наставу и 

продужени боравак. 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години планира се кроз непосредни 

рад са првим моделом.  

Школа је у потпуности припремљена за рад у погледу здравствено-хигијенских 

услова. Немамо организовану исхрану ученика. У свакој учионици се налазе средства за 

дезинфекцију, као и упутство како треба прати руке.  

Ученици од 1. до 4. разреда похађају наставу у две смене, с тим што ће ученици 1. 

и 3. разреда прве недеље бити прва смена (од 8:00 часова, док ће ученици 2. и 4. разреда 

бити друга смена (од 13:15 часова). Разредна настава мења смене на седмичном нивоу, 
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користећи учионице у приземљу нове зграде, предвиђене искључиво за разредну наставу. 

Ученици 1, 2. и 3. разреда, према распореду, имају највише пет часова дневно, тако да 

остаје 45 минута времена до почетка наставе у другој смени, предвиђеног за дезинфекцију 

учионица. Ученици 4. разреда имају шест часова дневно само једном у току недеље, и то 

су часови додатне наставе из математике. Када су ученици 4. разреда у првој смени, школа 

има просторних капацитета за одржавање додатне наставе из математике, како се не би 

користиле учионице где се одржавају часови обавезне наставе, у време предвиђено за 

дезинфекцију учионица пре друге смене. Ученици разредне наставе користе главни улаз, 

док ученици предметне наставе користе споредни улаз. 

Продужени боравак ради од 7:00 до 17:00 часова. Школа нема издвојена одељења. 

Платформа за рад на даљину је Офис 365. 

Ученици од 5. до 8. разреда похађају наставу само у првој смени, са почетком у 

8:00 часова, користећи кабинете старе зграде (приземље и спрат), као и кабинете нове 

зграде на спрату. Распоред учионица за предметну наставу:  

• спрат нове зграде (5/1 - кабинет немачког језика , 5/2 - кабинет географије, 5/3 - 

кабинет енглеског језика, 7/1 - кабинет историје, 7/2 - кабинет биологије, 7/3 - 

кабинет хемије); 

• приземље старе зграде (6/1 - кабинет ликовне и музичке културе, 6/2 - кабинет 

математике, 6/3 - кабинет српског језика); 

• спрат старе зграде (8/1- кабинет српског језика, 8/2 - бивша зборница, 8/3 - кабинет 

математике). 

2.3. ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА 

НАМЕНА 

Основна школа  

„Драгојло Дудић“ 

Ул. Бул. краља 

Александра 525 

Површина зграде 

2686 м2 

Учионица 6 Укупно 200 м2 

Кабинети 15 Укупно 995 м2 

Простор за наставу ТО информатике 2 Укупно 50 м2 

Простор за наставу физичког васпитања (сала 

свлачионице и справарница) 

4 Укупно 140 м2 

Продужени боравак 2 Укупно 80 м2 

Библиотека 1 Укупно 55 м2 

Кухиња и трпезарија 1 Укупно70 м2 
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Наставничка зборница 1 Укупно 45 м2 

Канцеларија директора 1 Укупно 15 м2 

Канцеларија секретар-рачуноводство 1 Укупно 20 м2 

Простор за архиву 1 Укупно 10 м2 

Канцеларија психолога и педагога 1 Укупно 10 м2 

Учионица за Припремни  предшколски 

програм 

1 Укупно 45 м2 

3 просторије предвиђене за рад Основне 

музичке школе „Владимир Ђорђевић“, 

Звездара 

3 Укупно 40 м2 

Фискултурна сала и свлачионице 1 Укупно 150 м2 

2.4. РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА У ШКОЛИ 

Приземље-нова 

зграда  

21 – 31; 22 – 32; 23  - 33; 11 - 41; 12 – 42; 13 - 43 

Учионица ППП 

Спрат нова 

зграда 

Географија, биологија, физика, немачки језик, информатика, енглески 

језик, историја 

Приземље-

стара зграда 

кабинет за ТИО, српски језик, ликовне и музичке културе, математика 

Спрат стара 

зграда 

Математика, српски језик 

2.5. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

Просторија за физичко васпитање користи се свим радним данима за редовну 

наставу физичког и здравственог васпитања и наставу изабраног спорта, као и слободне 

активности које воде наставници физичког васпитања.  

У школској 2021/22. години ученици од првог до четвртог разреда физичко 

васпитање ће имати часове у фискултурној сали школе, док ће ученици од петог до осмог 

разреда похађати физичко васпитање у Спортском центру „Play off centar“. 

Ученици од 1. до 4. разреда ће улазити у школу на главни улаз, ученици 5. и 7. 

разреда на улаз са терена (преко пута главног улаза), док ће ученици 6. и 8. користити улаз 

са терена код свлачионица.  

2.6. ПЛАН КОРИШЋЕЊА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 
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Због немогућности да направимо План коришћења наставних средстава у овој 

школској години, вођење евиденције о коришћењу наставних средстава уводиће се 

поступно у складу са динамиком набавке истих. 

2.7. РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

Простор Активности Време реализације Одговорно 

лице 

УК „Вук Караџић“ Приредбе, концерти и 

академије 

У току школске 

године 

Директор школе 

СЦ „Олимп“ Приредбе, концерти и 

академије 

У току школске 

године 

Директор школе 

Дечје позориште „Пан 

театар“ 

Приредбе, концерти и 

представе 

У току школске 

године 

Директор школе 

Спортски центар             

„Play off centar“ 

Часови физичког 

васпитања и остале 

спортске активности 

У току школске 

године 

Директор школе 

2.8. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ 

РЕСУРСА 

Простор Активности – 

носиоци активности 

Начин реализације 

и средства 

Динамика 

Школа – набавка опреме, 

школског намештаја и 

наставних средстава 

–Градски 

секретаријат за 

образовање 

Буџетска средства У току 

 

 

 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 20 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

3. ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ И НЕНАСТАВНОМ 

ОСОБЉУ 

Презиме и име 

Врста 

стручне 

спреме 

Радно место 

Проценат 

ангажовања у 

школи/ван ње 

Положен 

испит за 

лиценцу 

Павић Даниела VII директор 100% да 

Јокић Ивана VII педагог 100% не 

Гаврановић 

Јелена 

VII психолог           100%                       Да 

Пештанац Емина VII библиотекар 50% Да 

Рељић Маја VII Наст. српског језика 100% Да 

Лукић Снежана VII Наст. српског језика 100% Да 

Ђокић Светлана VII Наст. српског језика,  

креативно писање 

100% Да 

Илић Душица VII Наст. енглес. језика 100% Да 

Малеш Горан VII Наст. енглес. језика 53% Не 

Теофиловић 

Бојана 

VII Наст. енглес. језика 100% Да 

Маринковић 

Милена 

VII Наств. немач. језика 130% Да 

Бошковић Милан VII Наст. математике и  

информатике и 

рачунарства 

66%математика 

44% информатика 

и рачунарство 

Да 

Аћимовић 

Драгана 

VI Наст. математ. 100% Да 

Јоргаћевић 

Мирјана 

VII Наст.математ. 100% Да 

Живковић Јелена VII Наст. физике 90% Да 

Миладиновић 

Дејан 

VII Наст.технике и 

технологије 

100% Да 
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Гријаковић 

Александра Ирја 

VII Наст. технике и 

технологије 

100% Да 

Алексић Јасмина VII Наст. технике и  

технологије; 

информатике и 

рачунарства 

110% Да 

Стојанов Јелена VII Наст. историје и 

грађанског 

васпитања 

100% Не 

Јовановић-Итић 

Марина 

       VII Наст.историје 30% (70% 

Младеновац) 

 

Дмитровић 

Анкица 

VII Наст. географије  105% Да 

Милић Зорица VI Наст. хемије 60% (30% 

ОШ“1300 

каплара“) 

Да 

Планић Драгана VII Наст. биолог. 120% Да 

Лаловац Далибор VII Наст. физич.и здра-

вственог васпитања 

80%  Да 

Милићевић 

Душан 

VII Наст.физич. и здра-

вственог васпитања 

100% Не 

Вујић Сандра VI Наст. ликовне 

културе  

75% (25% ОШ у 

Борчи) 

Да 

Јовановић Душан VII Наставник музичке 

културе 

75%                    Не 

Милановић 

Биљана 

VII Наст. верске наставе 100% Не 

Метикош 

Надежда 

VI Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Димитријевић 

Лазић Добрила 

VI Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Лазовић Сузана VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Глишић Јасмина VII Наст. разредне 100% Да 
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наставе 

Милошевић 

Емина 

VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Миленковић 

Марија 

VI Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Бобинац Вера VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Марковић 

Сандра 

VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Филиповић 

Светлана 

VI Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Гојковић 

Миланка 

VI Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Јокић Јелица VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Милановић 

Сунчица 

VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Јанка Тица 

Александра 

VII Наст. разредне 

наставе 

100% Да 

Нинић Весна VII Наст. разредне 

наставе 

100% Не 

Смиљанић Јелена VII Наст. разредне 

наставе 

100% Не 

Брајковић 

Славица 

VII Секретар 100% Не 

Јанковић Љиљана IV Шеф рачуновод. 100% - 

Репија Молдован 

Биљана 

IV Админ. финан. 

сарадник 

100% - 

Роган Драгољуб V Одржавање објекта 100% - 

Митевска Цвета I спремачица 100% - 

Грујић Славица I спремачица 100% - 

Арсић Зорица I спремачица 100% - 
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Маринковић 

Снежана 

I спремачица 100%  

Марић Милица I спремачица 100% - 

Стефановић 

Зорица 

I спремачица 100% - 

 

3.1.  ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

   

Висока стручна спрема - VII 31 58,49% 

Виша спрема - VI 8 15,09% 

Средња стручна спрема - IV - - 

 

3.2.  ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Висока стручна спрема 5 9,43 % 

Виша спрема - - 

ВКВ 1 1,89% 

Средња стручна спрема 2 3,77% 

Основна школа 6 11,33 % 
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4. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла. 

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање образовно-васпитног рада. 

Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника прави се на 

основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција (К1-компетенције за уже 

стручну област, К2-компетенције за поучавање и учење, К3-компетенције за подршку 

развоју личности детета и ученика и К4-компетенције за комуникацију и сарадњу). 

Приоритетне области стручног усавршавања (П1-унапређивање дигиталних компетенција 

ученика и наставника,П2-методика рада са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка, П3-унапређивање компетенција наставника у области планирања и 

реализације наставе оријентисане на исходе и П4-јачање васпитне улоге образовно-

васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања) планира Тим за професионални развој на основу личних 

планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника, резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе. 

Стално стручно усавршавање остварује се: 

• у установи, и то извођењем угледних часова, излагањем о савладаном програм или 

другом облику стручног усавршавања ван установе, приказом стручне књиге, 

приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте 

истраживања, студијског путовања истручне посете 

• ван установе, и то наодобреним програмима обука, акредитованим програмима 

високошколских установа, стручним скуповима (конгрес, сабор, конференција, 

округли сто, трибина, вебинар, ...), летњој и зимској школи, стручним и студијским 

путовањима, менторством у оквиру студентске праксе. 

Најчешћи облик стручног усавршавања у установи, према личним плановима 

професионалног развоја, је извођење и присуство угледним часовима наставника. Са друге 

стране, планирана је и већа активност наставника и стручних сарадника у смислу стручне 

дискусије угледним часовима који ће се држати ове школске године. Ово је врло важно и 

са становишта размене практичних искустава у смислу подизања квалитета наставе. 

Такође су планиране и активности које се односе на излагање материје са посећених 

акредитованих семинара, на анализу стручних чланка, књига и сл. 

Најчешћи облик стручног усавршавања ван установе је присуствовање 

акредитованим семинарима који се реализују у договору са извођачима, а према личним 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
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плановима наставника и материјалним могућностима школе. Мања заинтересованост је за 

остале облике стручног усавршавања ван установе као што су стручни скупови 

(конференције, симпозијуми,..), програми високошколских установа као облика 

целоживотног учења, ... 

У личним плановима стручног усавршавања наставници и стручни сарадници 

највише су се определили за јачање професионалних капацитета запослених (К1) и 

мотивације ученика за учење (К2) док се мањи број  определио за јачање компетенције за 

подршку развоја личности ученика (К3) и компетенције за комуникацију и сарадњу(К4).  

Семинари стручног усавршавања који су под каталошким бројевима заведени у 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину (овај каталог остаје и 

за школску 2021/2022. годину) ће се реализовати на два начина: 1) самосталним одласком 

наставника и стручних сарадника на места одржавања семинара у друге установе и 2) 

довођењем извођача семинара у матичну установу, тј. школу.  

Чланови Тима за професионални развој су у договору са директорком школе и 

психолошко-педагошком службом  за школску 2021/2022. годину одабрали, за групу од 30 

запослених на нивоу школе, следећих 5семинара:  

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

1. Како помоћи ученицима с проблемима у понашању кат.бр. 31, К3, П4 

2. Пројектно оријентисана настава  кат.бр. 562, К2, П3 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

3. 
Безбедност деце на интернету у сарадњи са 

родитељима 
кат.бр. 13, К3, П4 

4. 
Школа и породица партнери у превенцији вршњачког 

насиља 
кат.бр. 162, К4, П4 

5. Квизом до успешног завршног испита кат.бр. 397, К1, П3 

 

Такође је и свако Стrучно веће планирало специфичне семинаре које ће 

реализовати током школске године. Преглед тих семинара приказан је у даљем тексту: 

Стручно веће разредне наставе  

1. Ка ефикаснијем учењу - Примена Монтесори програма у разредној,  настави, кат. 

бр. 460, К2, П3 

2. Активирајмо ученике подстицајним задацима, кат. бр. 407, К2, П3 

3. Игром до плеса и здравља, кат. бр. 995, К1, П3 

4. Да нам школа буде сигурна, кат. бр. 19, К3, П4 

5. Музика уз помоћ рачунара, кат. бр. 948, К1, П1 

6. Обука за наставу Грађанског васпитања, кат. бр. 270, К1, П3 

7. Е-знање у настави, кат. бр. 436, К2, П1 
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Стручно веће Српског језика 

1. Стандарди и савремена настава Српског језика и књижевности, кат. бр. 837, К1, П1 

2. Савремени приступи у настави српског језика и књижевности,кат. бр. 840, К1, П3 

3. Ка савременој настави српског језика и књижевностиII,кат. бр. 827,К1, П3 

4. Републички зимски семинар, кат. бр. 833, К1, П3 

Стручно веће страних језика 

1. Креативна употреба уџбеника у настави страног језика, кат. бр. 878, К2, П3 

2. Вредновање и евалуација у настави страних језика, кат. бр.860, К1, П3 

3. Дигиталне компетенције у настави страних језика: израда портфолија учења, кат. 

бр.873, К2, П3 

4. English in Action, кат.бр.857, К1, П3 

5. Немачки за адолесценте, кат.бр. 866, К1, П3 

Стручно веће Математике 

1. Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара 

Србије, кат. бр. 345, К1, П3 

2. Мотивисање и развијање интересовања за учење математике,кат. бр. 353, К1, П3 

3. Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри, кат. бр. 373, К2, П3 

4. Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији, кат. бр. 374, К2, П3 

5. Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери 

добре праксе, кат. бр. 385, К2, П3 

Стручно веће природно-техничких наставних предмета 

1. Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву, кат.бр. 788, 

К1, П3  

2. Савремене методе настаеве – улога огледа и примене Икт-а у концептуалном и 

процедуралном учењу, кат. бр. 817, К2, П3 

3. Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају, кат.бр. 9, К2, П3 

4. Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика, 

кат.бр. 446, К2, П3 

5. Веб алатима до интерактивне наставе,кат.бр. 418, К2, П1 

6. Оцењивање у функцији развоја и учења, кат.бр. 527, К2, П3 

7. Програм позитивног понашања у школи, кат.бр. 72, К3, П4 

8. Интернет учионица, кат.бр. 630, К4, П1 

Стручно веће историје и географије 

1. Дигитални атлас, кат. бр. 784, К1, П1 

2. Едуардо – школски рачунарски интерфејс, кат. бр. 786, К1, П1 

3. Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије, кат. бр. 795, К1, 

П1 

4. Музеј школе у редовној и изборној настави, кат. бр. 228, К2, П3 

5. Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму, 

кат. бр. 230, К2, П3 

6. Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије, кат. бр. 226, К1, П3 
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7. Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву, кат. бр. 788, 

К1, П3 

8. Коридори Србије, кат. бр. 792, К1, П3 

Стручно веће физичко естетских предмета 

1. Здрави стилови живота у функцији бољих резултата код ученика,кат.бр. 238, К2, 

П3 

2. Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави 

физичког васпитања, кат. бр.1021, К3, П3 

3. Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта 

за све, кат. бр. 1019,К3, П3 

4. Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета физичко и 

здравствено васпитање,кат. бр. 1012, К2, П3 

5. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву – образовање 

усмерено на процес учења и исходе, кат. бр. 989, К2, П3 

6. Школа керамике, кат. бр. 979, К2, П3 

7. Школа ручног ткања, кат. бр. 980, К2, П3 

Стручни сарадници 

1. Школски библиотекар у савременом образовном окружењу,кат. бр. 2, К1, П3 

2. Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и 

превенције вршњачког насиља, кат. бр. 4, К3, П4 

3. Пут књиге у школској библиотеци, кат. бр. 6, К4, П3 

4. Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3, кат. бр. 193, К3, П2 

 

НАПОМЕНА: План професионалног развоја запослених за 2021/2022. годину се може 

мењати током рада, у складу са потребама наставника и стручних сарадника, 

на основу процене Тима за професионални развој. 
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5. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА 

Ред. 

бр. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
ИНДЕКС ОДЕЉЕЊА 

БР. 

ЧАСОВА 

1. Mаја Рељић српски језик  52, 72, 62,3 17 

2. Снежана Лукић српски језик 51,3;71;81 18 

3. Светлана Ђокић српски језик 

креативно писање 

 73; 61;82,3 

5;6;7;81,3;82  

16 

5 

4. Јелена Стојанов Историја 

Грађанско в. 

51,2,3 ; 61,2,3; 71,2; 82 

5;6;7;82;81,3 

15 

5 

5. Анкица Дмитровић географија  51,2,3 ; 61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 21 

6. Драгана Планић биологија  51,2,3 ; 61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 24 

7. Зорица Милић хемија  71,2,3; 81,2,3 12 

8. Јелена Живковић физика  61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 18 

9. Бојана Теофиловић енглески језик   31,2,3; 21,2,3;1 1,2,3;43 20 

10. Душица Илић енглески језик  53; 61,2,3; 41,2; 81,2,3 18 

11. Горан Малеш енглески језик   51,2,; 71,2,3 10 

12. Mилена Маринковић немачки језик  51,2,3; 61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 18 

13. Драгана Аћимовић математика  53; 61,2,3;81 20 

14. Милан Бошковић Математика 

Информатика 

 52; 82,3 

51,2,3;61,2;71,3;81,2,3 

12 

10 

15. Мирјана Јоргаћевић математика  51,;71,2,3 16 

16. Дејан Миладиновић Техника и 

технологија 

 71,2,3,; 81,2,3; 51,2,3;63 20 

17. Александра-Ирја 

Гријаковић 

Техника и 

технологија 

51,2,3; 71,2,3; 61,2,3; 81 20 

18. Јасмина Алексић Техника и 

технологија 

информатика  

 82,3;61,2  

  

 8 
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51,2,3; 61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 14 

19. Душан Милићевић физичко и 

здравствено  

 71,2,3 81,2,3;63 

 

20 

20. Далибор Лаловац физичко и 

здравствено 

 51,2,3;61,2;71 

 

  

 

16 

 

21. Сандра Вујић ликовна култура 

 

 51,2,3 ; 61,2,3; 71,2,3; 81,2,3 15 

 

22. Душан Јовановић музичка култура 51,2,3 ; 81,2,3; 61,2,3;71,2,3 15 

 

23. Биљана Милановић верска настава  1,2,3,4,5,6,7,8 22 
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6. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Р.бр Разред и одељење Име и презиме одељењског старешине 

1.  1-1 Надежда Метикош 

2.  1-2 Добрила Лазић Димитријевић 

3.  1-3 Сузана Лазовић 

4.  2-1 Јасмина Глишић 

5.  2-2 Светлана Филиповић 

6.  2-3 Емина Милошевић 

7.  3-1 Сандра Марковић 

8.  3-2 Вера Бобинац 

9.  3-3 Марија Миленковић 

10.  4-1 Миланка Гојковић 

11.  4-2 Јелица Јокић 

12.  4-3 Сунчица Милановић 

13.  5-1 Снежана Лукић 

14.  5-2 Александра Ирја Гријаковић 

15.  5-3 Драгана Планић 

16.  6-1 Душица Илић 

17.  6-2 Јасмина Алексић 

18.  6-3 Драгана Аћимовић 

19.  7-1 Горан Малеш 

20.  7-2 Маја Рељић 
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21.  7-3 Сандра Вујић 

22.  8-1 Дејан Миладиновић 

23.  8-2 Јелена Стојанов 

24.  8-3 Светлана Ђокић 
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7. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА 

Ре
д. 

бр. 

Име и 

презиме 

Ре
д. 

нас

. 

Доп.и 

дод.на
с. 

Сл.ак

т. 

ЧО

С 

Изб. 

Пре

д. 

Пр
и 

зав
. 

ис

п 

Пропр
.и 

План. 

Пед. 

доку

м. 

Стр. 

Уса

в. 

Стр.ор
ги 

тим. 

дежу

р. 

Са
р. 

са 

Ро

д. 

оста

ло 

УКУ

П 

1 Маја 

Рељић 
18 2 1 1  2 10 1 1 1 2 1  40 

2 Снежана 

Лукић 
17 2 3 1  1 10 1 1 1 2 1  40 

3 Светлана 

Ђокић 
16 2 1 1 4 1 10 1 1 2 1 1  40 

4 Јелена 

Стојанов 
15 1 1 1 5 1 10 1 1 2 1 1  40 

5 Анкица 

Дмитровић 
21 2    1 10 1 1 3 1   40 

6 
Бојана 

Теофилови

ћ 
20 2 2    10 0,5 1 2 2 0,5  40 

7 Д. Илић 18 3 2 1   10 1 1 1 1 1 1 40 

8 Г. Малеш 10 1  1   5 0,5 0,5 1      2 1  22 

9. 
Милена 

Маринков

ић 

18 3 3    10 1 1 1 2 1  40 

10 С.Вујић 15  2 1 1  8 1 1 1 1 1  32 

11 Душан 

Јовановић 
9  3    6 1 1 1 1 1 1 24 

12 

Милена 

Крстић 

2      1    1   4 

13 Милан 

Бошко-
12 4   6  9 1 1 1 2 1 1 38 
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вић 

14 
Д. 

Аћимо-

вић 

16 3 1 1  3 10 1 1 1 1 1 1 40 

15 
М. 

Јоргаћеви

ћ 

20 2 1   1 10 1 1 2 1 1  40 

16 
Ј. 

Живковић 
18 2    1         9 1 1 1 2 1  36 

17 З.Милић 12 2    1 6 0,5 0,5 0,5 1 
  

0,5 
 24 

18 Д.Планић 20 1 1 1  1 10 1 1 1 2 1  40 

19 
Д. 

Миладинов

ић 
20  3 1   10 1 1 1 2 1  40 

20 
А. 

Гријаковић 
20  3 1   10 1 1 1 2 1  40 

21 Ј.Алексић 8  3 1 12  10 1 1 1 2 1  40 

22 Дaлибор 

Лаловац 
15  4  3  9 1 1 1 2 1 1 38 

23 Душан 

Милићевић 
21  3    10 1 1 2 1 1    40 

24 Б. 

Милановић 
  4  19  10 1 1 1  1 1 38 

25 Ј.Глишић  17 1 3 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

26 С. 
Филиповић  

17 1 3 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

27 Е. 

Милошевић  
17 1 3 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

28 С. 

Марковић1 
18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

29 В. 

Бобинац 
18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 
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30 
М. 
Миленкови

ћ 

18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

31 М. 

Гојковић 
18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

32 Ј.Јокић  18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

33 С. 

Милановић 
18       1      2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

34 Н. 
Метикош 

18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

35 Д. Д. 

Лазић 
18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

36 С. 

Лазовић 
18 1 2 1 2  10 1 1 1 2 1  40 

37 
А.Јанка 

Тица 

30      10       40 

38 Јелена 

Смиљанић 
30      10       40 

39 А. 

Видановић 
30      10       40 

40 
Весна 
Нинић 

30      10       40 
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8. САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА 

8.1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

1. Јелена Гаврановић – координатор  

2. Емина Пештанац 

3. Бојана Теофиловић 

4. Милан Бошковић 

5. Представник Ученичког парламента 

6. Представник Савета родитеља 

8.2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

1. Далибор Лаловац – координатор 

2. Јелена Гаврановић 

3. Бојана Теофиловић 

4. Јелена Живковић 

5. Марија Миленковић 

6. Сунчица Милановић 

7. Представник Ученичког парламента 

8. Представник Савета родитеља 

8.3. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

1. Мирјана Јоргаћевић – координатор 

2. Милена Маринковић 

3. Дејан Миладиновић 

4. Јасмина Алексић 

5. Емина Милошевић 

6. Светлана Филиповић 

8.4. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Ивана Јокић – координатор 

2. Даниела Павић 

3. Светлана Ђокић 

4. Бојана Теофиловић 

5. Дејан Миладиновић 

6. Јелица Јокић 
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8.5. ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ, 

МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ И ЕСТЕТСКО-ЕКОЛОШКО 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

1. Сузана Лазовић – координатор 

2. Емина Пештанац 

3. Маја Рељић 

4. Светлана Ђокић 

5. Сандра Вујић 

6. Душан Јовановић 

7. Марија Миленковић 

8. Миланка Гојковић 

9. Снежана Лукић 

8.6. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Весна Нинић – координатор 

2. Горан Малеш 

3. Јелена Живковић 

4. Вера Бобинац 

5. Емина Милошевић 

6. Анкица Дмитровић 

8.7. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

1. Александра Јанка Тица – координатор 

2. Јасмина Алексић 

3. Александра Видановић 

4. Зорица Милић 

8.8. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

1. Ивана Јокић – координатор 

2. Даниела Павић – директор школе  

3. Снежана Лукић 

4. Милена Маринковић 

5. Драгана Аћимовић  

6. Александра Ирја Гријаковић 

7. Јелена Стојанов 

8. Сандра Вујић 
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9. Сандра Марковић 

10. Јелена Гаврановић 

11. Далибор Лаловац 

12. Сузана Лазовић 

13. Александра Јанка Тица 

14. Весна Нинић 

15. Мирјана Јоргаћевић 

8.9. РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Стручно веће природно-техничке групе предмета - Александра Ирја Гријаковић 

Стручно веће физичко-естетске групе предмета – Сандра Вујић  

Стручно веће страних језика –Милена Маринковић 

Стручно веће историје и географије – Јелена Стојанов 

Стручно веће српског језика – Маја Рељић 

Стручно веће математике - Драгана Аћимовић 

Стручно веће разредне наставе – Сандра Марковић 

8.10. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1. Јелена Смиљанић – руководилац 

2. Јелена Гаврановић  

3. Сузана Лазовић 

4. Емина Пештанац 

5. Драгана Аћимовић 

6. Вера Бобинац 

7. Весна Нинић 

8. Представник Савета родитеља 

9. Представник локалне самоуправе 

10. Представник Ученичког парламента 

8.11. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

1. Анкица Дмитровић – руководилац 

2. Александра Јанка Тица 

3. Јелена Гаврановић 

4. Ивана Јокић 

5. Драгана Планић 

6. Надежда Метикош 

7. Милан Бошковић 
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8.12. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

1. Даниела Павић – руководилац 

2. Ивана Јокић 

3. Јелена Гаврановић  

4. Маја Рељић 

5. Милена Маринковић 

6. Драгана Аћимовић  

7. Александра Ирја Гријаковић 

8. Јелена Стојанов 

9. Сандра Марковић 

10. Сандра Вујић 

11. Далибор Лаловац 

12. Сузана Лазовић 

13. Александра Јанка Тица 

14. Весна Нинић 

15. Мирјана Јоргаћевић 

16. Анкица Дмитровић 

17. Јелена Смиљанић (замена Александра Видановић) 

8.13. САВЕТ РОДИТЕЉА 

1. Славица Брајковић – координатор  

2. Педагог или психолог 

8.14. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

1. Даниела Павић – руководилац 

2. Јасмина Глишић – записничар 

8.15. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

1. Јелена Живковић – координатор 

8.16. ВРЊАЧКИ ТИМ 

1. Драгана Планић – координатор 

8.17. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ 

1. Емина Милошевић – координатор 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 39 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

8.18. ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 

1. Добрила Лазић Димитријевић – координатор 

8.19. ШКОЛСКИ ОДБОР 

1. Надежда Метикош 

2. Јелица Јокић 

3. Маја Рељић  

8.20. АДМИНИСТРАЦИЈА САЈТА 

1. Анкица Дмитровић 
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9. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 

9.1. РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

Настава почиње 01.09.2021. године. На основу дописа Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја о организацији рада школе направљен је оперативни план 

рада школе за почетак школске 2021/22. године. О свим променама у организацији рада 

пратиће се упутства надлежног Министарства. 

Распоред дневних активности 

Преподневна смена 

1. час 8:00 – 8:45 

2. час 8:50 – 9:35 

Велики одмор 9:35 – 10:00 

3. час 10:00 – 10:45 

4. час 10:50 – 11:35 

5. час 11:40 – 12:25 

6. час 12:30 – 13:15 

7. час 13: 20 – 14:05 

Поподневна смена 

1. час 13:15 – 14:00 

2. час 14:05 – 14:50 

Велики одмор 14:50 – 15:15 

3. час 15:15 – 16:00 

4. час 16:05 -  16:50 

5. час 16:55 – 17:40 

9.2. РАДНО ВРЕМЕ 

Директор школе понедељак – петак     08:00 – 16:00 

Педагог школе  понедељак – петак    10:00 – 16:00 

Психолог школе понедељак – петак   08:00 – 14:00 

Секретар школе:   понедељак – петак    08:00 – 16:00 

Библиотекар школе:  понедељак, среда, петак    

уторак, четвртак    8:00 – 14:00   

Рачуноводство:   понедељак – петак    8:00 – 16:00 

Помоћно техн. особље: I смена    6:30 – 13:30 

    II смена    13:30 – 21:00 
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Одељењске старешине и остали наставници примаће родитеље у терминима планираним 

на основу распореда часова и о томе ће обавестити родитеље на родитељским састанцима. 

Распоред отворених врата биће објављен на огласној табли за родитеље и на сајту школе. 

9.3. РАСПОРЕД ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

Школска такмичења се одржавају три недеље пре календара општинских такмичења које 

прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Школа учествује на свим 

такмичењима које прописује Министарство. 

9.4. РАСПОРЕД ЧАСОВА 

Распоред часова је у Прилогу 1. Распоред часова. 

9.5. РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 

Распоред дежурстава је у Прилогу 2. Распоред дежурства 

9.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Распоред часова ваннаставних активности се уписује у есДневник.  

9.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

Број наставних дана у току школске године 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

I пол. 17 17 18 17 16 

II пол.  19 19 19 20 18 

УКУПНО: 36 36 37 37 34 

 

Због различитог броја наставних дана у току школске године, вршиће се измене школског 

календара на следећи начин: 
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9.7.1. Школски календар - табеларно 
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10. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени дневни рад након редовне преподневне наставе, продужени боравак, 

један је од модела којим се могу квалитетно и организовано решити проблеми збрињавања 

детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора 

проводи време до доласка родитеља. 

Тај је проблем изразитији у урбаним срединама где страх и брига родитеља за дете, 

током раднога дана, намећу потребу за организованом бригом о детету. Нова улога школе 

на тај јеначин максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности 

деловања усврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну 

својој породици изаједници. 

План рада продуженог боравка организован је уз поштовање свих мера 

предострожности упућених од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, током трајањаепидемије корона вируса.  

10.1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су с општим циљевима 

основног образовања: 

• Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као 

јединствене особе; 

• Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу с 

осталима како би допринела/о друштву; 

• Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити). 

10.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

• Функционисање образовања у односу на једнакост и коректност приступа у 

образовању, 

• Партнерство у образовању, 

• Улога технологије у образовању, 

• Темељна улога образовања у раном детињству, 

• Улога рада у продуженом боравку у постављању узорка за доживотно учење. 

10.3. ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

• Потпун и хармоничан развој детета, 

• Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда, 
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• Развијање радних навика код ученика, 

• Унапређивање и развијање социјално - емоционалног развоја деце, 

• Подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења, 

• Неговање и развијање стваралачких активности, 

• Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике, 

певање и музичке културе, 

• Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку, 

• Подизање нивоа здравствене културе и културе спорта, 

• Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе 

кроз 

тематско планирање активности, 

• Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима, 

• Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу, 

• Важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено, 

осигурава 

му се развој свих потенцијала), 

• Фокусирање на учење (истиче се важност онога шта дете учи и процеса којим 

усваја 

знања), 

• Измена многобројних приступа учењу, 

• Ученик се настоји оспособити за самостално учење, 

• Истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење, 

• Освестити важност учења заснованог на окружењу, 

• Писменост (језичка и математичка), 

• Развој осећаја за лични идентитет, 

• Развијање духовне димензије живота и модерног живљења, 

• Плурализам, поштовање различитости и важност толеранције. 

10.4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

• Хармоничан развој тела и духа; 

• Лакоћа процеса социјализације и комуникације; 

• Утемељење основа језичне комуникације; 

• Утемељење основа математичке, логичке и технолошке писмености; 

• Културно-уметничко подручје развоја; 

• Игре, спорт и рекреација; 

• Активности према одабиру школе; 
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10.5. НАЧИНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОБЛИЦИ РАДА 

• Индивидуални приступ, 

• интегрисано учење и подучавање, 

• мултидисциплинарни приступ (информацијско-комуникацијске технологије), 

• тимско и сарадничко учење, 

• истраживачка настава, 

• искуствено учење, 

• проблемска настава, 

• пројектна настава, 

• учење кроз игру, праксу, учење за живот, 

• факултативни програми (језици, спортске активности), 

• курсеви, 

• теренска настава, 

• ваннаставне активности. 

10.6. МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

• Дијалошка метода; 

• Истраживачка метода; 

• Анализа; 

• Синтеза; 

• Драматизација; 

• Постер техника; 

• Квиз; 

• Игре улога; 

• Мозгалица. 

 

Остваривање циљева и развој кључних подручја најуспешније ће се осликати 

усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су 

прописана Наставним планом и програмом за одређени разред, а у делу времена 

предвиђеном за васпитно-образовни рад, понављање научених садржаја, увежбавање и 

примену наученог, те израду осталих задатака. 

Слободне активности подразумевају учитељеву слободу креирања, смисао за 

стваралаштво, а уједно су и успешан подстицај за ангажовање ученика за рад ван редовне 

наставе. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом боравку у договору с учитељем 

који ради у настави, па је изузетно важно све активности планирати како би се постигла 

кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност рада међу учитељима. 
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Време предвиђено за реализацију осталих подручја треба реализовати у складу с 

претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и 

могућности детета. 

Креативност, иновативност и учитељска способност максимално ће доћи до изражаја при 

одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати 

захтевеза развој социјалних, комуникацијских и радно-техничких компетенција. Посебну 

пажњу треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно 

оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним 

вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 

10.7. ПОДРУЧЈА И ПЛАН АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ 

БОРАВКУ 

ПОДРУЧЈА АКТИВНОСТИ 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ (препоручено 
време у току једне недеље изражено у 

постотку) 

1. Језичко – комуникацијско 15% 

2. Математичко – логичко 10% 

3. Социјализација, однос према себи,    

     здрављу, околини и радним  

     обавезама 

25% 

4. Културно – уметничко 15% 

5. Игре, спорт и рекреација 25% 

6. Према одабиру школе (у складу са  

    локалним и школским планом) 

10% 

 

10.8. ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

Часови обавезних предмета често се користе како би се у групама остварила већа 

повезаност и сарадња. Том се приликом деца боље социјализују што у каснијем раду 

нарочито долази до изражаја. Како би садржаји које учитељице продуженог боравка 

спроводе били квалитетнији, богатији и креативнији, те тиме заинтересовали децу, важно 

је континуирано пратити разну стручну и пригодну литературу. 

Деца у продуженом боравку на различите начине показују своју креативност и склоност 

изражавања разноврсним ликовним техникама. Ове године у раду ће користити оловку, 
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дрвене бојице, фломастере, водене боје, темпере, туш, колаж-папир, глину, глинамол, 

пластелин, боје за стакло и свилу, као и различите комбинације наведених ликовних 

техника. 

Како би њихова креативност још више дошла до изражаја, ученици ће у раду користити 

амбалажу и друге материјале које помоћу маште и спретности могу врло лепо обликовати 

и прерадити. Тиме ћемо утицати на перманентан развој еколошке свести код деце. 

Ликовни проблеми који ће се постављати пред ученике биће разноврсне линије (њихов 

облик и карактер), локалне боје, мешање боја, композиција, ритам и низ, развијање 

осетљивости за осећај волумена, контраста, пропорције... 

У продуженом ће боравку ученици током школске године, уз понављање песмица које 

учена часовима музичке културе, научити и низ нових песмица, развијати осећај за ритам 

учећи бројалице, почетне плесне кораке и користећи једноставне музичке инструменте 

(разне удараљке, триангл, чинеле...). Да би ученици у продуженом боравку развили своје 

моторичке способности, координацију покрета и брзину, део ће времена проводити на 

школскоме игралишту где ће све наведено развијати у организованим облицима физичке 

активности. Томе ће допринети и повремене тематске шетње, излети... Наставна средства 

и помагала која ћемо користити су разноврсна. 

На крају треба нагласити како ћемо се посветити корелацији с другим наставним 

предметима, а то је и специфичност рада у продуженом боравку. Током школске године 

посебним ће активностима бити обележени сви значајнији датуми као и празници. 

10.9. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Слободне активности 

• Креативне радионице 

• Ликовна секција 

• Музичка секција 

• Драмска секција 

• Литерарна секција 

• Спортска секција 

• Ритмичка секција 

• Еколошка секција 

 

Рекреативне активности 

• Шетње у оквиру насеља (Стојчино брдо, стадион... ) 

• Посета школским приредбама. 

• Посета школској библиотеци 
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Обележавање значајних датума и догађаја 

• Обележавање државних и школских празника 

• Прославе рођендана 

 

Слободно време 

• Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима 

кретања,елементарне игре, игре с реквизитима, игре на снегу) 

• Цртани филм 

• Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке) 

• Самостално читање дечје литературе и штампе 

 

Самосталан рад ученика-часови учења 

• Израда  домаћих задатака 

• Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика) 

• Довршавање ликовних радова 

• Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета, музичка култура 

 

Просторно - технички услови реализације 

• Наменски одређен простор за реализацију активности (просторија за продужени 

боравак) 

• Учионица у којој се обавља самосталан рад ученика и часови учења 

• Библиотека 

• Школско двориште 

 

Опремљеност наставним средствима 

• Аудиовизуелна наставна средства (тв, двд, цд плејер, рачунар), ЦД-ови и касете 

са дечијим песмама, филмовима и причама 

• Спортски реквизити 

• Потрошни материјал (папир, колаж, пластелин, маказе, фломастери, лепак...) 
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Распоред активности 

ПРВА СМЕНА 

7:00 – 8:00 Долазак ученика, јутарња гимнастика 

8:00 – 8:45 Израда домаћих задатака 

8:45 – 9:00 Прање руку, ужина 

9:00 – 10:00 Вежбање и утврђивање стечених знања 

10:00 – 11:40 Слободне активности 

11:40 – 12:30 Слободно време 

12:30 – 13:00 Прање руку, ужина 

13:00 – 13:45 Припремање за часове 

ДРУГА СМЕНА 

11:40 – 12:30 Долазак ученика, слободно време 

12:30 – 13:00 Прање руку, ужина 

13:00 – 14:10 Израда домаћих задатака 

14:10 – 14:40 Одмор, цртани филм 

14:40 – 15.30 Вежбање и утврђивање стечених знања 

15:30 - 16:30 Слободне активности 

16:30 – 17:00 Долазак родитеља и преузимање деце 
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11. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ 

ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА, 

ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА 

11.1. ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ 

РАЗРЕДИМА 

Предмет 
Разреди 

Свега 
1. 2. 3. 4. 

Српски 540 540 540 540 2160 

Страни јез. 216 216 216 216 864 

Прир.и друш. - - 216 216 432 

Свет око нас 216 216 - - 432 

Математика 540 540 540 540 2160 

Ликовна култ. 108 216 216 216 756 

Музичка култ. 108 108 108 108 432 

Физичко васп.    324 324 

Физич.издрав.васп. 324 324 324 - 972 

Дигитални свет 108 - - - 108 

Пројектна настава - 108 108 - 216  

Укупно 2160 2268 2160 2160 8748 
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11.2. ГОДИШЊИ ФОНД ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА 

Ред 

бр 

Изборни 

наставни 

Предмети 

I раз. II раз. III раз. IV раз. 

нед Год нед Год нед год Нед Год 

1 Верска настава 1 108 1 108 1 108 1 108 

2 Грађанско 

Васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3 Народна 

традиција 

      1 72 

4 Рука у тесту - - - - - - - - 

5  Чувари природе        1 36 

6  Лепо писање         

7 Од играчке до 

Рачунара 

  - -     

 Укупно  144  144  144  252 

 

11.3. OБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА 

СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Р.бр. Облик образовно 

васпитног рада 

I раз. II раз. III раз. IV раз. 

  нед год нед год нед год нед год 

1 Редовна настава 21 2268 22 2376 22 2376 22 2376 

2 Допунска настава 1 108 1 108 1 108 1 108 

3. Додатни рад - - - - - - 1 108 

 Укупно 22 2376 23 2484 23 2484 24 2592 
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11.4. ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

 1. раз 2. раз 3. раз 4. раз Укупно  

Страни језик 6 6 6 6 24 

Укупно 6 6 6 6 24 

 

11.5. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ У ВИШИМ 

РАЗРЕДИМА 

Техничко 

образовање 

Физичко 

васпитање 

изабрани 

спорт 

Страни језик Информатика Цртање, 

сликање  и 

вајање 

Свега 

Разред Бр. 

Г 

Разред Бр. 

Г 

Разред Бр. 

Г 

Разред Бр. 

Г 

разред Бр.г Разред Бр. 

Г 

5. 6 5.  5. 3 5. 6 5.  5. 15 

6. 6 6.  6. 3 6. 6 6.  6. 15 

7. 6 7.  7. 3 7. 6 7.  7. 15 

8. 6 8.  8. 3 8. 6 8.  8. 15 

Уку 24    12  24    60 
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11.6. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ НАСТАВЕ У ВИШИМ 

РАЗРЕДИМА 

Предмет Разреди Свега 

5. 6. 7. 8. 

Српски језик 540 432 432 408 1812 

Страни јез. 1. 216 216 216 204 852 

Страни јез. 2. 216 216 216 204 852 

Ликовна култ. 216 108 108 102 534 

Музичка култ. 216 108 108 102 534 

Историја 108 216 216 204 744 

Географија 108 216 216 204 744 

Физика - 216 216 204 636 

Математика 432 432 432 408 1704 

Биологија 216 216 216 204 852 

Хемија - - 216 204 420 

Тех.и технол. 216 216 216 204 852 

Физичко и 

здравствено вас 

324 324 324 204 1176 

офа 162 162   324 

 Информатика и 

рачунарсто 

108 108 108 102 324 

Укупно 3078 3183 3240  3060 12561 
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11.7. ДОПУНСКА НАСТАВА И ДОДАТНИ РАД - РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 

Предмет Разреди Свега 

1. 2. 3. 4. 

Допунски рад      

Српски језик 108 108 108 108 432 

Математика 108 108 108 108 432 

Укупно 216 216 216 216 864 

Додатни рад      

Српски језик - - - 144 144 

Математика - - - 144 144 

Укупно - - - 288 288 

Укупно  1152 

11.8. ДОПУНСКА НАСТАВА И ДОДАТНИ РАД - 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Предмет Разреди Свега 

5. 6. 7. 8. 

Допунски рад      

Српски језик 36 36 36 34 142 

Страни јез.1. 36 36 36 34 142 

Страни јез.2. 36 36 36 34 142 

Историја 36 36 36 34 142 

Биологија 36 36 36 34 142 
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11.9. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Дељење 
Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

народна 

традиција 

чувари 

природе 

од 

играчке 

до 

рачунара 

лепо 

писање 

1/1 16 8     

1/2 11 11     

Математика 36 36 36 34 142 

Физика - 36 36 34 106 

Хемија - - 36 34 70 

Укупно 216 252 288 272 1028 

Додатни рад      

Српски језик 36 36 36 34 142 

Страни јез.1. - - 36 34 70 

Страни јез.2. - - 36 34 70 

Историја 36 36 36 34 142 

Географија - - 36 34 70 

Математика 36 36 36 34 142 

Физика - 36 36 34 106 

Хемија - - 36 34 70 

Биологија 36 36 36 34 142 

Укупно 144 180 324 306 954 

Укупно  1982 
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1/3 17 7     

укупно 

први 

разред 

44 26     

2/1 20 1     

2/2 19 2     

2/3 20 3     

укупно 

други 

разред 

59 6    

 

3/1 24 6     

3/ 2 18 9     

3/3 19 8     

укупно 

трећи 

разред 

61 23     

4/1 20 5 25    

4/2 18 6 24    

4/3 21 5  26   

укупно 

четврти 

разред 

59 16 49 26   

       

УКУПНО 223 71 49 26   
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11.10. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ПО 

РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

одељење 
 Верска 

настава 
Грађанско 

васпитање 

  Цртањ. 

Сликање 

вајање 

 Свак. 

Живот 

у про. 

Изабрани спорт 

Немачки 

језик 

Инфор.и 

рач. 

Хор и 

оркестар Фудбал Одбојка 

5/1 13 13 26 26 11 9 6 12 14 

5/2 23 3 26 26 15 11  12 14 

5/3 8 18 26 26 4 8 14 10 16 

УКУПНО 44 34 78 78 30 28 20 34 44 

6/1 21 3 24 24 8 7 9 15 9 

6/2 16 8 24 24 9 8 7 12 12 

6/3 2 21 23 23 12 6 5 14 9 

УКУПНО 39 32 71 71 29 21 21 41 30 

7/1 20 6 26 26 7 10 9 14 12 

7/2 10 14 24 24 8 9 7 13 11 

7/3 8 15 23 23 11 4 8 14 9 

УКУПНО  38 35 73 73 26 
23 24 

41 32 

8/1 23  23 23 12 6 5 10 13 

8/2 4 19 23 23 10 4 9 13 10 

8/3 2 21 23 23 6 7 10 10 13 

УКУПНО 29 40 69 69 28 17 24 33 36 

СВЕГА 150 141 291 291 113 89 89 149 142 
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11.11. ПЛАН УПОЗНАВАЊА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА - IV1, IV2, IV3 СА НАСТАВНИЦИМА ПРЕДМЕТНЕ 

НАСТАВЕ 

Предмети Методска јединица Месец 

Српски језик Уочавање речи у функцији 

допуне глагола-објекат (обрада) 

Маја Рељић 

Октобар 

 

Домаћа лектира Бела Грива 

(обрада) 

Снежана Лукић 

Март 

Математика Јединице за површину (обрада) 

Мирјана Јоргаћевић, Драгана 

Аћимовић, Милан Бошковић 

Новембар 

Множење и дељење 

вишецифрених бројева 

(утврђивање) 

Април-мај 

Природа и друштво Групе биљака и животиња 

(обрада) 

Драган Планић 

Октобар 

Биљни и животињски свет 

Србије (утврђивање)/Драгана 

Планић 

Април 

Рељеф Србије (обрада) 

Анкица Дмитровић 

Септембар 

Србија кроз векове (територија 

и владари)-обрада 

Јелена Стојанов 

Април-Мај 

Ликовно Компоновање различитих 

метеријала површинског и 

тродимензионалног карактера 

Октобар-Новембар 
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(обрада) 

Основне и изведене боје 

(обрада) 

Сандра Вујић 

Март-Април 

Музичко Песма по слуху-песма за Нову 

годину (обрада) 

Децембар 

Појам интервала 

(обрада)/Душан Јовановић 

Април 

Физичко Скакање у вис прекораченом 

техником "маказице" (обрада) 

Октобар 

Летећи колут (обрада) 

Далибор Лаловац 

Фебруар 

 

11.12. КУЛТУРНЕ, СПОРТСКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Активности, носиоци активности, време реализације за културна и спортска дешавања, 

као и за слободне активности, налазе се у Годишњим плановима посебних програма. 

Евиденција о активностима се води на посебним евиденционим листовима. 

11.13. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ 

ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

САРАДНИЦИ 

септембар Свечани пријем 

првака 

приредба Учитељи и 

наставници 

септембар Учлањивање деце у 

Дечији савез 

промоција  

септембар Учлањивање деце у 

библиотеку 

промоција Представник 

библиотеке 

септембар Акција 

солидарности деца 

прикупљање 

пакетића 

Одељ.старешина, 

деца, родитељи 
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деци 

септембар Безбедност деце у 

саобраћају 

предавање МУП 

октобар Учлањивање деце у 

Црвени крст 

промоција председник Црвеног 

крста 

октобар Обележавање 

Дечије недеље 

учешће ОС и деца, сви 

учитељи и 

наставници 

октобар Сајам књига посета ОС, библиотекар 

децембар Сајам науке посета ОС, предметни 

наставници 

децембар Новогодишњи 

вашар/маскенбал 

Продајна изложба 

дечјих 

радова/представљање 

маски 

ОС, деца 

јануар Школска слава 

Свети Сава 

приредба сви 

фебруар Обележавање Дана 

државности 

едукација сви 

фебруар Дан школе приредба Тим за прославу 

Дана школе 

март Први дан 

пролећа/Литерарно-

ликовни конкурс/ 

учешће професори српског 

језика, ОС, деца и 

проф.ликовне 

културе 

април Распевана 

одељењска 

заједница 

учешће одељенских 

заједница 3. и 4. 

разреда на 

такмичењу 

ОС, деца 

април Ускршњи базар изложба дечијих 

радова 

Учитељи, деца 

април Обележавање 

Светског Дана 

здравља 

едукација сви 

април Читалачка значка учешће представници 
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библиотеке, деца 

април Међународни дан 

дечије књиге 

промоција Песници, 

књижевници 

мај Пролећни вашар Продајна изложба 

дечијих радова 

 

прво полугодиште Посета позоришту одлазак у позориште ОС 

друго  полугодиште Посета позоришту одлазак у позориште ОС 

прво полугодиште Посета биоскопу одлазак у биоскоп ОС 

друго  полугодиште Посета биоскопу одлазак у биоскоп ОС 

прво, друго 

полугодиште 

Посета музејима посета ОС 
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12. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

12.1. ПОДАЦИ О БРОЈУ ДЕЧАКА И ДЕВОЈЧИЦА 

Разред 
1 2 3 Укупно 

м. ж. ук. м. ж. ук. м. ж. ук. м. ж. ук. 

Први разред 15 8 23 14 9 23 13 10 23 42 27 69 

Други разред 12 12 24 11 11 22 12 13 25 35 36 71 

Трећи разред 11 11 22 12 9 21 12 12 24 35 32 67 

Четврти разред 17 13 30 15 12 27 16 12 28 48 37 85 

Пети разред 14 11 25 13 13 26 11 16 27 38 40 78 

Шести разред 12 14 26 12 14 26 10 16 26 34 44 78 

Седми разред 15 9 24 13 12 25 13 10 23 41 31 72 

Осми разред 15 12 27 14 11 25 14 9 23 43 32 75 

УКУПНО НА НИВОУ ШКОЛЕ:                                                                   316    279     595 
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12.2. ПОДАЦИ О УСЛОВИМА СТАНОВАЊА, ОБРАЗОВНОМ 

СТАТУСУ РОДИТЕЉА, РАДНОМ СТАТУСУ РОДИТЕЉА И 

КОМПЛЕТНОСТИ ПОРОДИЦЕ 

Разред 

Образовни статус 

родитеља - мајке 

Образовни статус родитеља - 

оца 
Радни статус 

родитеља/ старатеља 

Комплетност 

породице 

бе

з 

о

ш 

о

ш 

сш 

III 

с 

Сш 

IV с 

вш

ш 

в

ш 

бе

з 

о

ш 

о

ш 

сш 

III 

с 

сш     

IV с 

вш

ш 

в

ш 

мајке оца са 

родит

е-

љима 

са 

ма

јко

м 

са     

о

це

м 

ос

та

ло 
з нз з нз 

1. разред 1 5 2 39 2 19 0 3 7 44 2 9 50 19 60 6 65 3 1 / 

2. разред 0 5 10 38 5 11 0 5 18 32 3 10 52 17 62 6 61 8 / / 

3. разред 1 7 8 38 9 5 5 9 15 25 10 8 55 13 64 4 63 5 0 / 

4. разред 3 4 9 42 10 13 3 4 14 46 4 8 53 26 65 13 74 7 / / 

5. разред 2 4 17 44 1 6 1 3 25 36 2 8 47 28 66 9 70 3 1 / 

6. разред / 7 18 32 8 6 / 6 30 21 8 4 29 38 52 15 67 5 1 / 

7. разред 2 4 15 25 7 5 2 4 20 25 3 6 38 20 47 11 63 2 / / 

8. разред 2 8 21 31 4 6 1 3 34 28 2 6 44 33 64 16 69 3 2 / 

УКУПНО: 11 44 100 289 46 71 12 37 173 257 34 59 368 194 480 80 532 36 5 / 
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13. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

13.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

Упознавање са годишњим 

плана рада Наставничког 

већа за школску 2021/2022. 

годину   

 

Разматрање Годишњег 

извештаја о раду школе за 

школску 2020/2021. годину 

 

Разматрање Годишњег 

извештаја о раду директора 

школе за школску 

2020/2021. годину 

 

Разматрање Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину 

 

Упознавање са Годишњим 

планом  рада Педагошког 

колегијума за школску 

2021/2022. годину 

 

Усвајање распореда часова 

обавезне наставе и 

ваннаставних активности, 

контролних, писмених 

задатака и отворених врата 

за родитеље, дежурства 

наставника 

 

Избор области за 

самовредновање рада школе 

 

Разматрање плана и 

програма извођења 

екскурзија, наставе у 

Подношење 

извештаја 

 

Анализа плана 

 

Разговор 

 

Предлози 

 

Договор 

 

Директор школе 

 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Руководиоци 

Стручних већа, 

тимова и актива 

 

Тим за 

самовредновање 

 

ПП служба 

 

ОС првог разреда 
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природи и излета ученика у 

школској 2021/2022. години 

 

Анализа структуре одељења 

првог разреда 

Октобар 

Организација активности 

поводом одржавања Дечје 

недеље 

 

Идентификација ученика за 

допунску и додатну наставу, 

ИОП 

 

Разматрање плана 

одржавања школских 

такмичења 

 

Разматрање плана 

одржавања угледних и 

огледних часова 

 

Разматрање плана стручног 

усавршавања запослених 

Договор 

 

Предлози 

 

Анализа плана 

Одељењска већа 

 

Тим за инклузивно 

образовање 

 

Руководилац Тима 

за професионални 

развој 

 

Чланови 

Наставничког већа 

Новембар 

Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

Разматрање извештаја о 

реализацији ваннаставних 

активности 

Подношење 

извештаја 

ПП служба 

 

Чланови 

Наставничког већа 

Децембар 

Разматрање плана стручног 

усавршавања наставника за 

време зимског распуста 

 

Подела задужења поводом 

организације школске славе 

Свети Сава 

 

Анализа плана 

 

 Договор 

 

Предлози 

Руководилац Тима 

за професионални 

развој 

 

Директор школе 

Јануар 

Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

ученика на крају првог 

полугодишта 

 

Анализа реализованих 

наставних и ваннаставних 

активности 

Подношење 

извештаја 

 

Анализа плана 

 

Договор 

ПП служба 

 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Тим за 

самовредновање 
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Подношење полугодишњих 

извештаја стручних већа, 

тимова и актива 

 

План организације 

школских такмичења 

 

Извештавање о 

реализованим активностима 

самовредновања и 

вредновања рада школе 

 

Извештавање о 

реализованим активностима 

ШРП-а 

 

Утврђивање задужења 

поводом организације Дана 

школе 

Тим за школско 

развојно планирање 

 

Директор школе 

Март 

Извештај директора школе о 

праћењу остваривања 

Годишњег плана рада и 

инструктивно- педагошког 

рада са наставницима 

 

Доношење одлука о 

уџбеницима који ће се 

користити у школској 

години 2021/2022. 

 

Извештај о реализацији 

допунске и додатне наставе 

 

Разматрање реализације 

плана професионалне 

оријентације и 

информисање ученика 8. 

разреда 

 

Разматрање уписа ученика у 

1. разред 

 

Организација пробног 

завршног испита 

 

Договор 

 

Анализа плана 

Директор школе 

 

ПП служба 

 

Чланови 

Наставничког већа 

Април Разматрање извештаја о Подношење ПП служба 
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успеху и дисциплини 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

извештаја 

 

Разговор 

 

Одељењске 

старешине 

Мај 

Разматрање постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима свих нивоа 

 

Анализа резултата са 

пробног завршног испита 

 

Организација завршног 

испита 

Подношење 

извештаја 

 

Договор 

Директор школе 

 

Координатор за 

завршни испит 

Јун 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика 8. 

разреда 

 

Доношење одлуке о избору 

Ученика генерације 

 

Додела похвала и награда 

ученицима 8. разреда за 

постигнуте резултате  

 

Извештај о реализованим 

екскурзијама ученика 

 

Организација припремне 

наставе, формирање 

комисија за полагање 

поправних и разредних 

испита 

Подношење 

извештаја 

 

Договор 

Директор школе 

 

ПП служба 

 

Чланови 

Наставничког већа 

Јул 

Анализа успеха и владања 

ученика од 1. до 7. разреда 

 

Додела похвала и награда 

ученицима од 1. до 7. 

разреда за постигнуте 

резултате   

 

Извештај о реализованој  

настави  у природи 

 

Реализација наставног плана 

и програма за школску 

2021/22. годину 

 

Подношење 

извештаја 

 

Договор 

Директор школе 

 

ПП служба 

 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Руководиоци 

Стручних већа, 

Тима за ШРП, Тима 

за самовредновање 
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Анализа рада Стручних 

већа, Тима за ШРП, Тима за 

самовредновање рада школе 

 

Предлог поделе часова, 

одељењских старешинстава, 

одељења за школску 

2022/2023. годину 

 

Именовање чланова и 

руководиоца стручних већа, 

тимова и актива 

 

Припреме за израду ГПРШ 

за школску 2022/23. 

Август 

Распоред полагања 

поправних и разредних 

испита 

 

Анализа поправних и 

разредних испита 

 

Извештај о успеху ученика 

на крају школске године 

 

Организација свечаности 

поводом пријема првака и 

свечаног  отварања школе 

 

Информисање о 

опремљености школе 

наставним средствима и 

начин коришћења 

 

Израда глобалних и 

оперативних планова рада 

обавезне наставе, допунске, 

додатне и ваннаст. 

активности 

 

Усвајање распореда часова 

обавезне наставе и 

ваннаставних актиивности 

 

Упознавање са календаром 

образовно-васпитног рада за 

Подношење 

извештаја 

 

Договор 

Директор школе 

 

Предметни 

наставници 

 

ПП служба 
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2022/23. годину 

 

Подношење годишњих 

извештаја стручних већа, 

тимова и актива 

 

Израда Годишњег извештаја 

о раду Наставничког већа за 

школску 2021/2022. годину 

 

Израда годишњег плана рада  

 

13.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

- Конституисање Педагошког 

колегијума и упознавање са 

годишњим планом рада за 

школску 2021/2022. 

- Разматрање Годишњег плана 

рада школе за 2021/2022. годину 

- Разматрање плана рада Тима за 

самовредновање, Актива за 

школско развојно планирање, 

Тима за професионални развој, 

Тима за пројектно планирање, 

Ученичке задруге 

- Усвајање распореда контролних 

и писмених задатака, термина 

одржавања отворених врата за 

родитеље 

- Усвајање распореда часова 

обавезне наставе, допунске, 

додатне наставе и секција 

- Усвајање плана и програма 

извођења екскурзија, наставе у 

природи и излета ученика у 

школској 2021/2022. години 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји 

 

Предлози 

 

Договор 

 

Дискусија 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школe 

 

Наставници 

задужени за 

израду појединих 

програма 
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- Утврђивање термина 

класификационих периода и 

датума одржавања Наставничких 

већа и родитељских састанака 

- Организовање педагошко-

инструктивног увида и надзора 

Октобар 

- Усвајање ИОП-а за ученике 

који имају проблеме у учењу за 

текућу школску годину  

- Анализа реализације 

образовно-васпитног рада током 

септембра у складу са 

предложеним планом рада 

сходно епидемиолошкој 

ситуацији 

- Усвајање распореда одржавања 

угледних и огледних часова 

- Усвајање плана одржавања 

школских такмичења 

- Предлог набавке стручне 

литературе 

 

 

 

Извештаји 

 

Предлози 

 

 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школе 

Новембар 

- Разматрање извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

првог класификационог периода 

и предлози мера за унапређење 

образовно-васпитног рада 

- Реализација ваннаставних 

активности  

- Праћење рада приправника и 

ментора 

Извештаји 

 

Анализа планова 

 

Анализа 

педагошке 

документације 

Дискусија 

Стручна 

литература 

 

 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школе 

Јануар 

- Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

полугодишта и предлози мера за 

унапређење образовно-васпитног 

Извештаји 

 

Анализа 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 
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рада 

- Подношење полугодишњих 

извештај тимова, стручних већа и 

актива 

- Реализација школских програма 

и пројеката и Ученичке задруге 

- Извештај о опсервацији наставе 

у току првог полугодишта 

- Професионална орјентација 

ученика 

- Организовање активности 

поводом Дана школе и Светог 

Саве 

- Упознавање са календаром 

одржавања такмичења 

педагошке 

документације 

 

Предлози 

 

Директор школе 

 

Март 

- Организовање активности 

поводом ускршњих празника 

- Усвајање одлуке о коришћењу 

уџбеника за 2022/2023. годину 

- Организација пробног завршног 

испита 

Извештаји 

 

Анализа 

педагошке 

документације 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школе 

 

Април 

- Разматрање извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

трећег класификационог периода 

и предлози мера за унапређење 

образовно-васпитног рада 

- Осврт на сарадњу са 

родитељима и ваншколским 

институцијама 

Разговор 

 

Дискусија 

Договор 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

Директор школе 

 

 

Мај 

- Резултати са такмичења 

- Анализа пробног завршног 

испита 

- Организација завршног испита 

Договор 

 

Извештај 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школе 
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Јун 

- Утврђивање успеха и 

дисциплине ученика од 1. до 8. 

разреда 

- Организација завршног испита 

- Подела предмета на 

наставнике, подела одељењског 

старешинства 

- Извештај о опсервацији наставе 

на крају другог полугодишта 

- Усвајање извештаја Тима за 

самовредновање, Актива за 

школско развојно планирање, 

Тима за професионални развој, 

Тима за пројектно планирање, 

Ученичке задруге 

Извештај 

 

Договор 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Директор школе 

Август 

- Утврђивање успеха и 

дисциплине ученика од 1. до 7. 

разреда на крају школске године 

- Разматрање Годишњег 

извештаја о раду школе у 

школској 2021/2022. години 

- Формирање тимова, стручних 

већа и актива 

- Разматрање оперативног плана 

рада школе за почетак школске 

године 

- Усвајање распореда часова 

обавезне наставе, изборних 

предмета и слободних 

активности 

- Израда годишњег Извештаја о 

раду Педагошког колегијума за 

школску 2021/2022. 

Израда годишњег плана рада 

 

 

 

 

 

Извештаји 

Предлози 

Договор 

 

 

 

 

 

 

ПП служба 

Директор школе 

Сви чланови 

Педагошког 

колегијума 
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14. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

14.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНО-

СТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Усаглашавање плана и програма рада 

Одељењског већа са школским 

програмом. 

Чланови већа,  Тим 

за развој школског 

програма 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
 О

д
ељ

ењ
ск

о
г 

в
ећ

а
 

учионица 

август 

Примопредаја наставних средстава и 

договор о опремању учионица 

чланови већа, 

директор 

Договор о планирању рада на нивоу 

месеца и недеље 

одељ.стар, чланови 

већа 

Распоред часова и коришћење 

наставних средстава 
чланови већа 

Договор о организацији и начину 

реализације изборних предмета 

чланови већа 

 

Предлог плана и програма екскурзије, 

наставе у природи за први разред 
чланови већа 

Избор дечје штампе  чланови већа, 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
О

д
ељ

ењ
ск

о
г 

в
ећ

а
 

учионица 

септембар 

Договор о сарадњи са родитељима  - 

изабрани дан и време о посети 

чланови већа 

 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином (акције о безбедности деце у 

саобраћају, Црвени крст...) 

чланови већа 

Сарадња са Тимом за заштиту деце у 

вези са организацијом Дечје недеље 

чланови већа, Тим 

за развој школског 

програма 
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Како подићи на виши ниво безбедност 

и сигурност ученика током боравка у 

установи 

чланови већа 

  
Како научити ђаке да уче чланови већа 

 

Сарадња са друштвеном средином 
чланови већа 

Лични и социјални развој ученика чланови већа 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
 О

д
ељ

ењ
ск

о
г 

в
ећ

а 

учионица 

октобар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином (предавање ) 
чланови већа 

Планирање сарадње са тимом за 

примену протокола о заштити ученика 

чланови већа, Тим 

за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
 

О
д

ељ
ењ

ск
о
г 

в
ећ

а 

учионица 

децембар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

полугодишта 
чланови већа 

Задаци већа на побољшању успеха који 

проистичу из закључака Наставничког 

већа 

чланови већа 

Р
аз

го
в
о
р
н

а 
се

д
н

и
ц

и
 

О
д

ељ
ењ

ск
о
г 

в
ећ

а
 

учионица 

март 

Анализа сарадње са Тимом за примену 

протокола о заштити ученика и 

предлагање мера 

чланови већа, Тим 

за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Посета позоришту чланови већа 
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Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
 

О
д

ељ
ењ

ск
о
г 

в
ећ

а 

учионица 

април 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Спортски дан чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Р
аз

го
в
о
р
 н

а 
се

д
н

и
ц

и
О

д
ељ

ењ
ск

о
г 

в
ећ

а
 

учионица 

јун 

Путујућа учионица чланови већа 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

наставне године 
чланови већа 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Резултати остваривања задатака у 

васпитном раду и осталим програмима 
ОС 

Р
аз

го
в
о
р
н

а 
се

д
н

и
ц

и
 

О
д

ељ
ењ

ск
о
г 

в
ећ

a 

учионица 

јун 

Анализа квалитета рада одељењског 

већа   
чланови већа 

Предлози за рад одељењског већа за 

следећу годину 
чланови већа 

14.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНО-

СТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Усаглашавање плана и програма рада 

Одељењског већа са школским 

програмом. 

Чланови већа, Тим 

за развој школског 

програма 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

учионица 

Август 
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Примопредаја наставних средстава и 

договор о опремању учионица 

чланови већа, 

директор 

већа 

Договор о планирању рада на нивоу 

месеца и недеље 

одељ.стар чланови 

већа 

Распоред часова и коришћење 

наставних средстава 
чланови већа 

Договор о организацији и начину 

реализације изборних предмета 

чланови већа 

 

Предлог плана и програма екскурзије 

за други разред 
чланови већа 

Усаглашавање планова рада чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

септем-

бар 

Организација допунске  и 

ваннаставних активности 

чланови већа 

 

Сарадња са Тимом за заштиту деце у 

вези са организацијом Дечје недеље 

чланови већа, Тим 

за развој школског 

програма 

Договор о сарадњи са родитељима  - 

изабрани дан и време о посети 
чланови већа 

Како подићи на виши ниво безбедност 

и сигурност ученика током боравка у 

установи 

чланови већа 

 

ИОП 
чланови већа 

Лични и социјални развој ученика 

чланови већа 

 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

октобар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

класификационог периода 
чланови већа 
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Анализа сарадње са родитељима ОС 

Планирање сарадње са тимом за 

примену протокола о заштити ученика 

чланови већа, Тим 

за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Kaко помоћи ученицима који имају 

проблем у учењу 

 

чланови већа 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

jaнуар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

полугодишта 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Задаци већа на побољшању успеха који 

проистичу из закључака Наставничког 

већа 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

март 

Анализа сарадње са Тимом за примену 

протокола о заштити ученика и 

предлагање мера 

чланови већа, Тим 

за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Планирање сарадње са друштвеном 

средином 
чланови већа 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

април 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 3. 

класификационог периода 
чланови већа 
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Анализа сарадње са родитељима ОС 

Анализа остваривања циљева, задатака 

и садржаја образовно-васпитног рада 
чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већа 

учионица 

јун 

Путујућа учионица чланови већа 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и оцене 

из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

наставне године 
чланови већа 

Анализа изведене екскурзије ОС 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Разговор на 

седници 

Одељењског 

већa 

учионица 

јун 

Резултати остваривања задатака у 

васпитном раду и осталим програмима 
ОС 

Анализа квалитета рада одељењског 

већа   
чланови већа 

Предлози за рад одељењског већа за 

следећу годину 
чланови већа 

14.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Планирање наставних и 

ваннаставни активности 

чланови већа,  

Тим за развој 

школског 

програма 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

Август 
Примопредаја наставних средстава 

и договор о опремању учионица 

чланови већа,д 

иректор 
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Договор о планирању рада на 

нивоу месеца и недеље 

 

Планирање посета позориштима у 

току шк. год. 

ОС, чланови 

већа 

Утврђивање распореда часова 

редовне наставе и ваннаставних 

активности за време пандемије 

чланови већа 

Договор о организацији и начину 

реализације изборних предмета  у 

времену ванредног стања 

чланови већа 
 

Предлог плана и програма 

екскурзије за трећи разред 
чланови већа 

Усаглашавање планова рада 
 

чланови већа 

 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

Септембар 

Организација допунске наставе и 

ваннаставних  активности за време 

пандемије 

чланови већа 
 

Настава математике у III разреду-

корелација са предметним 

наставницима 

чланови већа, 

наставници 

математике 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином (акције о безбедности 

деце у саобраћају, Црвени крст...) 

чланови већа 

Сарадња саТимом за заштиту деце 

чланови већа,  

Тим за развој 

школског 

програма 

Договор о сарадњи са 

родитељима  - изабрани дан и 

време о посети  
 

чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 
 

чланови већа Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

Октобар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 
чланови већа 
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оцене из владања 
 

Утврђивање општег успеха на 

крају првог класификационог  

периода 
 

чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 
 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

Децембар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на 

крају полугодишта 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 
 

ОС 

Утврђивање сарадње са дечјим 

диспанзером 
чланови већа 

Задаци већа на побољшању успеха 

који проистичу из закључака 

Наставничког већа 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

Март 

Предлог уџбеника за наредну 

школску годину 
 

чланови већа, 

стручно веће 

за разредну 

наставу, 

представник 

родитеља 

Анализа сарадње са Тимом за 

примену протокола о заштиту 

ученика и предлагање мера 

чланови већа, 

Тим за примену 

протокола о 

заштити 

ученика 

Договор о сарадњи са 

родитељима  - изабрани дан и 

време о посети 
 

чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-
чланови већа Разговор на 

седници 
Наставничка 
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васпитног рада Одељењског већа канцела- 

рија 

Април 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

чланови већа 

Утврђивање опште  успеха на 

крају 3. класификационог периода 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 

Планирање посета позориштима 
ОС 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

учионица 

Јун 

Анализа реализације фонда часова чланови већа 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 
 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на 

крају наставне године 
 

чланови већа 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином 
чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

учионица 

Јун 

Анализа изведене екскурзије ОС 

Анализа сарадње са родитељима ОС 

Анализа сарадње са дечјим 

диспанзером 
чланови већа 

Доношење предлога о похвалама и 

наградама 
чланови већа 

Резултати остваривања задатака у 

васпитном раду и осталим 

програмима 

чланови већа, 

ОС 

Анализа квалитета рада 

одељењско гвећа 
чланови већа 

Предлози за рад одељењског већа 

за следећу годину, 

 

чланови већа 
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Усаглашавање ставова око израде 

Годишњег плана за наредну 

годину 

14.4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

НАЧИН 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Усаглашавање плана и програма 

рада одељенских већа - разредне 

настеве са школским програмом. 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 

учионица 

Август 

Примопредаја наставних средстава 

и договор о опремању учионица 

чланови већа 

 

Распоред часова и коришћење 

наставних средстава 
чланови већа 

Договор о организацији и начину 

реализације изборних предмета и 

секција,додатне и допунске наставе 

чланови већа, 

 

Предлог плана и програма 

екскурзије, наставе у природи, 

посета позоришту и др. посета 

чланови већа 

Сарадња са друштвеном средином ( 

Дечји савез, Црвени 

крст,безбедност деце у саобраћају...) 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 
сепетембар 

Договор о сарадњи са родитељима  - 

изабрани дан и време о посети 
чланови већа 

Израда ИОП-а чланови већа 

  

Избор дечје штампе и радних 

свезака које купују ученици 
чланови већа 

Организација и припрема 

активности за  Дечју недељу 
чланови већа 

Анализа иницијалних тестова чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 

учионица 

октобар 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

класификационог периода 
чланови већа 
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Анализа сарадње са родитељима чланови већа 

Анализа сарадње са друштвеном 

средином 
чланови већа 

Планирање сарадње са тимом за 

примену протокола о заштити 

ученика 

чланови већа, 

Тим за 

примену 

протокола о 

заштити 

ученика 
Састанци, 

седнице 
Новембар 

Утврђивање календара такмичења чланови већа 

Kaко помоћи ученицима који имају 

проблем у учењу 
чланови већа 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 

Учионица                     

децембар 
Утврђивање општег успеха на крају 

полугодишта 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима чланови већа 

Задаци већа на побољшању успеха 

који проистичу из закључака 

Наставничког већа 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 

учионица 

март 
Анализа сарадње са Тимом за 

примену протокола о заштити 

ученика и предлагање мера 

чланови већа, 

Тим за 

примену 

протокола о 

заштити 

ученика 

Резултати такмичења чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Састанци, 

седнице 

учионица 

април 

Утврђивање успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

чланови већа 

Утврђивање општег успеха на крају 

3.класификационог периода 
чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима чланови већа 

Припрема за прославу Дана школе чланови већа 
Састанци, 

седнице 

Учионица 

мај Анализа одржаних посета, 

екскурзија, наставе у природи 
чланови већа 
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Посета вртићима у окружењу чланови већа 

Анализа остваривања садржаја 

образ.васп. рада чланови већа 

Састанци, 

седнице 

Учионица 

јун 
Анализа сарадње са Тимом  за 

заштиту деце и постигнути 

резултати 
чланови већа 

Утврђивање успеха из појединих 

наставних предмета и оцена из 

владања те утврђивање општег 

успеха ученика на крају другог  

полугодишта 

чланови већа  

14.5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
МЕСТО  

ВРЕМЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Конституисање Одељењског већа 5. 

разреда 

-Упознавање чланова Одељењског већа 

са планом рада ОВ 

-Усклађивање недељног распореда 

часова 

-Утврђивање распореда писмених 

задатака и других писаних провера 

знања из свих предмета 

-Утврђивање термина одржавања 

отворених врата 

-Упознавање са структуром одељења 

5.разреда 

-Планирање и извођење додатне и 

допунске наставе, слободних 

активности 

зборница 

септембар 

Одељењско веће 

5. разреда 

ПП служба 

учитељице 

Дискусија, 

договор, писана 

форма планова 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода 

-Анализа адаптације ученика 5. разреда 

зборница 

новембар 

 

Одељењско веће 

Разговор, 

дискусија 
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на предметну наставу 

-Израда ИОП-а за ученике са 

тешкоћама у учењу  

-Праћење  напредовања ученика који 

имају тешкоћа у  учењу и понашању, 

идентификација за корективни рад и 

допунску наставу 

-Реализација планова рада редовне, 

допунске и додатне наставе 

-Идентификација надарених ученика и 

утврђивање мера за њихову 

афирмацију 

ПП-служба 

Тим за ИОП 

Тим за заштиту 

ученика 

-Утврђивање успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта 

-Праћење напредовања ученика који 

раде по ИОП-у 

-Реализација планова рада наставних, 

ваннаставних активности и изборних 

предмета 

-Анализа мера индивидуализације за 

инклузивно образовање 

-Анализа сарадње са родитељима 

-Организовање школских такмичења 

зборница 

јануар 

Одељењско веће 

ПП-служба 

Упознавање кроз 

усмено излагање, 

разговор на 

седници ОВ 

-Анализа успеха и дисциплине накрају  

трећег класификационог периода 

-Реализација планова рада наставних, 

ваннаставних активности и изборних 

предмета 

-Анализа сарадње са родитељима 

-Анализа резултата са такмичења 

зборница 

април 

Одељењско веће 

ПП-служба 

Разговор  на 

седници ОВ 

дискусија, 

усмена излагања 

-Утврђивање успеха и дисциплине на 

крају школске године 

-Доношење одлуке о похвалама и 

наградама ученика као и 

зборница 

јун 

Одељењско веће 

ПП-служба 

Разговор, усмена 

излагања 
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дисциплинским мерама 

-Реализација планова рада наставних, 

ваннаставних активности и изборних 

предмета 

 

14.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Конституисање већа 

чланови већа,  

Тим за развој  

Школског 

програма 

 Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Учионица 

(наставнич

ка 

канцелариј

а) 

 

септембар 

Распоред писмених провера чланови већа 

Распоред отворених врата чланови већа 

Утврђивање бројчаног стања ученика 

који раде по ИОП –у и 

индивидуализованом програму 

чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине 

ученика и владања 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Учионица 

(наставнич

ка 

канцелариј

а) 

 

новембар 

Предлагање ученика за  

индивидуализовани образовани 

програм 

чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Предлагање ученика за допунски, 

додатни рад и ИОП -3. 

чланови већа 

Планирање сарадње са тимом за 

примену протокола о заштити 

ученика 

чланови већа, 

Тим за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Анализа сарадње са родитељима 

чланови већа 

Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика из појединих наставних 

предмета и оцене из владања 

чланови већа Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Учионица 

(наставнич

ка 
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Утврђивање општег успеха и 

дисциплине на крају полугодишта 

чланови већа канцелариј

а) 

 

јануар 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 
чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине 

ученика и владања 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Учионица 

(наставнич

ка 

канцелариј

а) 

 

април 

Предлагање ученика за  

индивидуализовани образовани 

програм 

чланови већа 

Анализа  успеха ученика из 

појединих наставних предмета и 

оцене из владања 

 

чланови већа 

Предлагање ученика за допунски, 

додатни рад и ИОП -3. 

чланови већа 

Планирање сарадње са тимом за 

примену протокола о заштити 

ученика 

чланови већа, 

Тим за примену 

протокола о 

заштити ученика 

Анализа сарадње са родитељима 

 

 

ОС 

Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика из појединих наставних 

предмета и оцене из владања 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Учионица 

(наставнич

ка 

канцелариј

а) 

 

јун 

Утврђивање општег успеха и 

дисциплине на крају полугодишта 

чланови већа 

Анализа остваривања циљева, 

задатака и садржаја образовно-

васпитног рада 

чланови већа 

Извештај са изведене екскурзије 
ОС 

Доношење предлога о похвалама и 

наградама 

чланови већа 

Утврђивање успеха после поправних 

и разредних испита 

чланови већа  август 

 

14.7. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 88 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

- Планирање редовне 

наставе и ваннаставних 

активности.  

- Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних вежби. 

- Прихват новодошлих 

ученика.  

- Праћење физичког, 

здравственог, 

емоционалног и 

социјалног стања 

ученика 

Одељењске старешине, 

руководилац већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор,   

писана форма 

планова 

Наставничка 

канцеларија 

септембар 

- Анализа успеха и 

дисциплине. - 

Реализација плана и 

програма. 

- Упознавање са 

талентованим ученицима 

и онима којима је 

потребна помоћ. 

Одељењске старешине, 

руководилац већа, 

педагог и психолог 

 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор 

Наставничка 

канцеларија 

новембар 

- Утврђивање успеха и 

дисциплине. 

- Реализација плана и 

програма.  

- Прослава Нове године и  

дана Светог Саве. 

Одељењске старешине, 

руководилац већа, 

чланови Одељењског 

већа, педагог и 

психолог, помоћник 

директора, директор 

 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор 

Наставничка 

канцеларија 

децембар 

јануар 

- Анализа успеха и 

дисциплине.  

- Реализација плана и 

програма.  

- Анализа рада додатне, 

допунске наставе и 

слободних активности. - 

Одељењске старешине, 

руководилац већа, 

чланови Одељенског 

већа, педагог и 

психолог, помоћник 

директора, директор 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор 

Наставничка 

канцеларија 

април, мај 
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Квалитет понуђених 

програма за подршку 

ученицима у процесу 

учења 

- Утврђивање општег 

успеха на крају наставне 

године 

- Извештај  са изведене 

екскурзије 

- Доношење предлога о 

похвалама и наградама 

Чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор 

Наставничка 

канцеларија 

јун 

- Утврђивање успеха 

после поправних и 

разредних испита 

Чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

дискусија, договор 

Наставничка 

канцеларија 

август 

 

 

 

14.8. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ВРЕМЕ 

Доношење и усвајање плана 

рада Одељењског већаVIII 

разреда 

руководилац већа, 

ОС 

О
д
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ењ

ск
о
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о
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п
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к
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: 

д
о

 1
5
. 
0
9
. 

План одељењског старешине ОС 
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План рада одељењске 

заједнице 
ОС, чланови већа 

Састанак са члановима Тима 

за развој школског програма, 

Тима за самовредновање и 

Тима за ШРП у вези 

наставних и ваннаставних 

активности 

руководилац већа 

чланови већа, 

чланови тима за 

развој школског 

програма 

Састанак са Црвеним крстом 
чланови већа, 

чланови ЦК 

Сарадња са ђачким 

парламентом 
чланови већа 

Договор о пријему родитеља 

- „Дан отворених врата“ 
чланови већа 

Предлог релације за 

извођење екскурзије 8. 

разреда 

чланови већа, 

педагог 

Именовање ученика за 

додатни и допунски рад 
чланови већа 

Договор о обележавању 

Дечје недеље 
чланови већа 

Утисци са реализоване 

екскурзије 
чланови већа 

Разговор на 

седници ОВ, 

писани извештај 

вође пута, 

разговор на 

седници 

Одељењског већа, 

дискусија, 

договор, 

усвајање 

предлога 

Н
ас

та
в
н

и
ч
к
а 

к
ан

ц
ел

ар
и

ја
 

П
о
ч
ет

ак
 н

о
в
ем

б
р
а 

Анализа успеха и 

дисциплине  ученика у првом 

класификационом периоду 

чланови већа, 

педагог 

Реализација планова рада  

редовне, допунске и додатне 

наставе и ваннаставних 

активност 

чланови већа 

Анализа активности у поводу 

полагања завршног испита у 

овом временском периоду 

Актив српског 

језика и математике 

Договор о прослави Дана 

школе  
чланови већа 
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Анализа успеха и 

дисциплине  ученика на крају 

првог полугодишта 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 

јануар 

Реализација планова рада чланови већа 

Анализа активности у поводу 

полагања завршног испита у 

првом полугодишту 

чланови већа 

Професионална орјентација –

куда после основне школе 

чланови већа, 

психолог 
Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Презентације 

школа, 

организовање 

посета 

Наставничка 

канцеларија 

фебруар 

Акција: Упознавање деце са 

могућностима избора 

будућег занимања 

чланови већа, 

психолог 

Успостављање сарадње са 

средњошколским установама 

и планирање презентације 

школа (план да сачини ПП 

служба ) 

чланови већа, 

психолог 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа, 

упознавање кроз 

усмено излагање 

Наставничка 

канцеларија 

март 

Реализација здравственог 

васпитања у образовно-

васпитном раду 

чланови већа 

Анализа активности у поводу 

полагања завршног испита на 

крају трећег 

класификационог периода 

Актив српског 

језика и математике 

Организовање пробног теста 

из Српског језика и 

математике 

Актив српског 

језика и математике 

Договор о припрема ученика 

за пријемни испит 

чланови већа, 

наставници српског 

језика и математике 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа 

Наставничка 

канцеларија 
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Предлози за прославу 

Другарске вечери 
чланови већа 

мај 

Договор о изради школског 

програма за следећи разред 
чланови већа 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

наставне године 

чланови већа 

Разговор на 

седници 

Одељењског већа, 

договор, 

разматрање и 

усвајање 

предлога 

Наставничка 

канцеларија 

јун 

Реализација планова рада 

редовне, допунске и додатне 

наставе и ваннаставних 

активности 

чланови већа, 

педагог 

Резултати такмичења: 

• Ученици носиоци 

Вукове и специјалних 

диплома 

• Ученик генерације 

чланови већа, 

комисија, 

предметни 

наставници 

 

 

 

15. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТА 

15.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНO-

ТЕХНИЧКИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности  
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Конституисање већа  

Израда и усвајање плана и 

програма рада већа за 

2021/2022. годину 

Састанак чланова већа Чланови 

стручног већа 

 

С
еп

т
ем

б
а
р

, 
о
к

т
о
б
а
р

 2
0
2
1
. 

   

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

 Утврђивање образовних 

стандарда за поједине 

категорије ученика 

 

Састанак чланова већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 Усаглашавање ставова у 

изради годишњих, месечних, 

недељних планова, израда 

планова за ученике који раде 

по ИОП-у. 

 

 Усаглашавање образовних 

стандарда за 5, 6, 7. и 8. 

разред 

 

 Организација рада допунске, 

додатне наставе и слободних 

активности 

 

Састанак чланова већа 

 

Одређивање списка ученика 

за допунску и додатну 

наставу, индивидуализација 

наставе 

Чланови 

стручног већа 

Педагог 

 Аспекти индивидуализације 

наставе, ваннаставне 

активности 

 

Анализа иницијалног теста. 

 

Договор око распореда 

контролних задатака и 

тестова, утврђивање 

критеријума 

 

Усаглашавање облика 

стручног 

усавршавања 

чланова стручног већа 

 

 

Консултовање са члановима 

тима за инклузију 

Договор чланова актива и 

руководиоца секција 

Руководиоци 

секција Чланови 

актива 

Чланови тима за 

инклузивно 

образовање 

Размена 

искустава 
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Сарадње са осталим 

стручним 

већима и утврђивање 

корелације наставних 

садржаја 

Анализа реализованих часова 

 

Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

Анализа успеха из 

појединих предмета 

Предлог решавања 

проблема у сарадњи са ПП 

службом са динамиком 

решавања 

Седница већа 

 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

 

Н
о
в

ем
б
а
р

 2
0

2
1
. 

  

Угледни часови чланова 

стручног већа у складу са 

плановима личног 

професионалног развоја 

Непосредно извођење 

часова 

Анализа часова са  

члановима већа 

 

Чланови 

стручног већа 

Анализа школског програма 

и годишњег плана рада 

школе 

Консултације и појединачне 

анализе чланова већа 

Састанак чланова стручног 

већа 

Чланови 

стручног већа 

 

Укључивање деце са 

лошијим успехом у 

ваннаставне активности 

 

Консултовање са члановима 

тима за инклузију 

Договор чланова актива и 

руководиоца секција 

Руководиоци 

секција Чланови 

актива 

Чланови тима за 

инклузивно 

образовање 

 

Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта и 

мере за побољшање  

Разговор чланова већа 

Уклањање уочених 

недостатака 

Седница већа 

 

Чланови 

стручног већа 

Д
ец

ем
б
а
р

2
0
2
1

 /
 ј

а
н

у
а
р

 

2
0
2
2
. 

Припрема ученика за 

предстојећа 

такмичења 

Разговор чланова већа Чланови 

стручног већа 
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Организација школских 

такмичења 

Угледни часови у складу са 

личним плановима 

професионалног развоја 

Непосредно извођење 

часова 

Анализа часова са 

члановима већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 

Укључивање деце са 

лошијим успехом у 

ваннаставне активности 

 

Консултовање са члановима 

тима за инклузију 

Договор чланова актива и 

руководиоца секција 

Руководиоци 

секција Чланови 

актива 

Чланови тима за 

инклузивно 

образовање 

Припреме за општинска 

такмичења 

Договор чланова већа са 

ученицима 

Расподела разних задатака 

Чланови 

стручног већа 

 

Реализација 

општинских 

такмичења 

 

Договор чланова актива 

Извођење ученика на 

такмичења 

 

Чланови 

стручног већа 

Ф
еб

р
у
а
р

, 
м

а
р

т
 2

0
2
2
. 

Анализа допунске и додатне 

наставе 

Индивидуализација наставе 

Наставне посете 

 

Угледни часови чланова 

стручног већа у складу са 

плановима личног 

професионалног развоја 

Договор чланова актива 

Заједничка анализа са 

руководиоцима секција 

Консултације са тимом за 

инклузију. 

Непосредно извођење 

часова 

Анализа часова са 

члановима већа 

 

Чланови 

стручног већа 

Избор уџбеника за наредну 

школску годину 

Планирање посета скуповима 

на којима се представаљају 

уџбеници 

Предлози предметних 

наставника 

Чланови 

стручног већа 
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Анализа успеха ученика на 

крају трећег тромесечја 

Разговор чланова већа 

Седница већа 

Уклањање уочених 

недостатака 

 

Чланови 

стручног већа 

А
п

р
и

л
 2

0
2
2
. 

 

 

Анализа резултата ученика 

на такмичењима 

 

Анализа пробног 

комбинованог теста и мере 

за побољшање 

Анализа резултата Разговор 

чланова актива План 

активности за следећу 

школску годину 

 

Чланови 

стручног већа 

  А
п

р
и

л
, 
м

ај
 2

0
2
2
. 

Угледни часови чланова 

стручног већа у складу са 

плановима личног 

професионалног развоја 

Непосредно извођење 

часова 

Анализа часа са члановима 

већа 

 

Чланови 

стручног већа 

А
п

р
и

л
, 
м

а
ј 

2
0
2
2
. 

Мотивација ученика у 

завршном периоду 

Сарадња са члановима 

других актива, 

родитељима и ПП 

службом 

Разговор са члановима 

других актива 

Разговори са одељенским 

старешинама и ПП службом 

 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

Анализа успеха на крају 

другог полугодишта за 

ученике 8. разреда и 

ученика 

који су радили по ИОП-у 

 

Разговор, дискусија, 

сугестије чланова 

већа 

 

Чланови стручног 

већа 
Ј
у
н

 2
0

2
2
 –

 А
в

г
у
ст

 2
0
2
2

. 

Угледни часови чланова 

стручног већа у складу са 

плановима личног 

професионалног развоја 

Непосредно извођење часа 

Анализа часа са члановима 

већа 

 

Чланови 

стручног већа 
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 Анализа реализације редовне 

наставе. 

 

 Анализа успеха ученика од 5. 

до 7. разреда и ученика који су 

радили по ИОПу. 

 

 Анализа завршног испита, 

комбинованог теста 

 

Разговор, дискусија чланова 

Стручног већа 

 

Анализа успеха из 

природно'техничких 

предмета 

 

 

 

Чланови стручног 

већа 

Анализа реализације плана 

рада Стручног већа 

 

Израда извештаја о раду 

Стручног већа о предходној 

школској години 

Разговор чланова актива 

Уклањање уочених 

недостатака 

Писмени подносци, 

сугестије и предлози 

Седница већа 

Чланови 

стручног већа 

Председник 

актива 

Израда плана активности за 

следећу школску годину 

Писање предлога и њихово 

усвајање 
Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

15.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕСТЕТСКИХ 

ПРЕДМЕТА И ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

 

 

 

Конституисање већа 
договор 

Руководилац већа 

Сандра Вујић 

Чланови већа: 

Душан Милићевић 

Далибор Лаловац 

Душан Јовановић 

ав
гу

ст
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Израда плана и програма 

стручног већа за школску 

2021/22 годину 

договор 

-измене и допуне 

прошлогодишњег  

плана већа 

 

Чланови већа 

Израда глобалних и 

оперативних планова за шк. 

2021/22. год. 

-договор о начину израде                               

-увид у Просветни преглед 

 

Чланови већа 

Израда планова рада 

слободних активности- 

Подела одељења и 

сл.активности на 

наставнике 

-разговор 

-израда плана рада секције 

.договор 

Чланови већа 

 

Набавка опреме и 

реквизита 

-договор, прављење листе 

потребних реквизита 

Чланови већа                                                                                                                                       

с
еп

те
м

б
ар

 

Договор о уједначеном 

критеријуму оцењивања 

- консултација Правилника 

о оцењивању -договор 

Чланови већа                                                                                                                                       

Распоред такмичења -договор Чланови већа  

Договор о уједначеном 

критеријуму оцењивања 

Уређење кабинета, 

формирање хора и 

оркестра, формирање 

секција у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом 

-Разговор 

-пред. мера за 

побљ.уређења кабинета  

- изабрани ученици за хор и 

оркестар и талентовани 

ученици за ликовну секцију 

 

Чланови већа 

 

Договор о реализацији 

стручних тема 

-договор 

-избор тема 

-вид самоусавршавања 

 

Чланови већа 

о
к
то

б
ар

 

Договор о реализацији 

угледних часова чланова 

стручног већа у складу са 

плановима личног 

професионалног развоја 

 

-договор 

-избор тема 

-вид самоусавршавања 

 

 

Договор о избору семинара 

Посете изложбама и 

концертима, естетско 

уређење школе и 

одржавање хигијене, 

организовање изложби у 

школи, спортских 

такмичења, музичких 

наступа 

-избор из каталога 

-разговор 

- договор 

- самостални рад ученика 

Чланови већа 

Ученици 
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Анализа успеха ученика у 

припреми ликовних радова 

поводом Дечије недеље 

Пробе школског хора  

Договор о употреби 

реквизита за физичко и 

здравствено васпитање 

Планирање припрема 

ученика за такмичења из 

области спорта 

договор                                                             

-расподела дужности 

 

 

 

 

 

Анализа рада Већа на крају 

првог класификационог 

периода. 

-разговор 

-отклањање уочених 

недостатака 

-предлог мера за 

побљшавање резултата рада 

                                                                 

Чланови већа                              

н
о

в
ем

б
ар

 

Припрема ученика за 

ликовне конкурсе. 

Пробе и вежбање хора и 

оркестра за предстојеће 

манифестације ,ако буде 

нормализован рад због 

пандемије.Планирање 

спортских манифестација 

-договор                                                             

-расподела дужности 

 

 

Чланови већа 

 

Анализа рада Већа на крају 

првог полугодишта 
-разговор                                                              

Чланови већа                                                                    

д
ец

ем
б

ар
 

Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

Усклађивање критеријума 

оцењивања 

Афирмација родитеља да 

помогну раду школе 

-разговор 

- предлог мера за 

побољ.резултата 

-разговор 

 

Чланови већа                                                                    

Припреме и учешћа на 

такмичењима,припреме за 

школску славу, генералне 

пробе за приредбу 

-договор и анализа 

Чланови већа 

 

 

 

 

ја
н

у
ар

 

Ангазовање бољих ученика 

у самом процесу извођења 

наставе, као помоћ 

ученицима са слабијим 

резултатима 

-расподела дужности 

 Чланови већа 

Сарадња чланова Већа са 

одељењским старешинама 

 

-посета одељ. стареш. часу                                 

-анализа и разговор о часу 

Одељењске 

старешине 

Чланови већа 

Анализа успеха ученика на 

крају трећег 

-разговор о успеху ученика 

-отклањање уочених 

 

Чланови већа                                                                   ап р и л
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класификационог периода. недостатака 

-предлог мера за побoљ-

шавање резултата рада 

Анализа рада слободних 

активности 

-разговор                                                            

-анализа рада 

Чланови већа                                                                   

Анализа рада Већа на крају 

трећег класификационог 

периода 

 

-договор                                                                    

-писање извештаја 

 

Чланови већа                                                                   

Угледни часови чланова 

већа у складу са плановима 

личног професионалног 

развоја 

Непосредно извођење 

часова 

Чланови већа    

ПП 

служба,наставници.                                                                
 

Анализа такмичења у овој 

школској години 

-анализa 

-сумирање резултата                                                                                

-писање извештаја 

 

-Чланови већа  

Анализа реализације плана 

и  програма 

-анализирање 

-сумирање резултата 

-писање извештаја 

 

Чланови већа  

                                       

јун 

Анализа успеха на крају 

школске године 

-анализирање 

-разговор о успеху                                                             

-писање извештаја 

 

Чланови већа  

Анализа реализација 

планова рада слободних 

активности 

-анализирање 

-сумирање резултата 

-писање извештаја 

 

Чланови већа 

                                      

Анализа остварености 

плана и програма стручног 

већа 

-разговор, разматрање 

-анализа 

Чланови већа 

јул 

Писање извештаја о раду 

стручног већа у шк.год. 

2021/22.годину 

-разговор 

-писање извештаја 

Чланови већа 

 

Договор о изради Школског 

програма за ликовну и 

музичку културу и физичко 

и здравствено васпитање 

-разговор и договор 

Чланови већа                                                                 

15.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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AВГУСТ 

- Конституисање Већа 

-Израда плана и 

програма Већа за 

школску 2021/2022. 

-Усвајање плана рада 

Већа за школску 

2021/22. 

-Допуне 

прошлогодишњег плана 

Већа 

- Израда оперативних и 

глобалних планова 

- Договор око распоредa 

писмених вежби и 

задатака 

-Анализа посећених 

семинара и летњих 

школа и одабир нових 

- Договор око 

иницијалних тестова 

-Договор око правила 

понашања у школи 

током трајања 

пандемије  

-Састанак и договор, 

измене, предлози, подела 

задужења 

 

-Упознавање са 

разредима, размена 

искустава, предлози 

ученика за ИПП 

 

- Усаглашавање у изради 

глобалних и оперативних 

планова, усаглашавање 

термина писм.задатака и 

контролних вежби 

 

-Увид у каталоге семинара 

 

-Усаглашавање области, 

обима и метода тестирања 

Милена 

Maаринковић, 

наставник 

немачког језика 

и руководилац, 

 

 

Бојана 

Теофиловић, 

наставник 

енглеског језика 

 

Душица Илић, 

наставник 

енглеског 

језика, 

 

Горан Малеш, 

наставник 

енглеског језика 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Организовање и 

задужења наставника за 

рад додатне и допунске 

наставе и израда ИОП-а 

-Договор о избору 

метода и облика рада у 

настави 

- Утврђивање 

критеријума оцењивања 

- Договор о одржавању 

угледних часова 

-Договор о раду допунске 

и додатне наставе  

 

- Договор о  избору 

ученика за учешће у раду 

секција 

 

- Начин осмишљавања 

структуре часа 

- Договор око утврђивања 

критеријума оцењивања 

-Припрема одржавања 

угледног часа, размена 

Сви чланови 

Већа, педагог 
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искустава са угледних 

часова 

ОКТОБАР 

- Сарадња са другим 

стручним већима 

- Утврђивање 

корелација међу 

сродним предметима 

 - Одабир сродних 

предмета, уочавање 

могућности усаглашавања 

- излагање стручне теме, 

анализа, коментари 

Сви чланови 

већа 

 

НОВЕМБАР 

- Анализа успеха 

ученика на крају првог 

класификационог 

периода 

-изложба и презентација 

ученичких радова и 

пројеката 

- Разговор о успеху 

ученика, отклањање 

уочених недостатака, 

начини мотивисања 

Сви чланови 

већа, 

педагог 

ДЕЦЕМБАР 

- Договор о припреми 

ученика за такмичење 

- Анализа рада и 

укљученост деце у рад 

додатне и допунске 

наставе 

Угледни час у настави 

енглеског језика, 

четврти разред 

- разговор, усаглашавање 

термина 

- мере за подстицање 

укључивања у рад  

допунске и додатне 

наставе 

- реализација, анализа, 

коментари 

 

Сви чланови 

већа,  

Педагог 

 

 

Душица Илић, 

реализатор 

педагог 

ЈАНУАР 

- Анализа успеха и 

постигнутог знања на 

крају првог 

полугодишта 

 

 

 

-Упоређивање резултата 

са два класификациона 

периода 

-Предлог мера за 

побољшање знања и 

успеха 

-излагање, анализа, 

дискусија 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

- Организовање 

школског такмичења 

- Одржавање 

општинског такмичења 

-договор, подела 

задужења, утврђивање 

критеријума, израда 

тестова 

излагање, анализа, 

Сви чланови 

већа  
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Угледни час у настави 

енглеског језика 

дискусија 

 

Горан Малеш, 

реализатор, 

педагог 

МАРТ 

- Анализа резултата 

тестова са општинског 

такмичења 

- Учешће ученика на 

окружном такмичењу 

- Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину 

- Угледни час у настави 

енглеског језика 

 

-разговор и сумирање 

резултата са општинског 

такмичења 

 

-разматрање понуде 

издавача 

 

-излагање, анализа, 

дискусија 

 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

Бојана 

Теофиловић, 

реализатор 

педагог 

АПРИЛ 

- Успех ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

- Анализа резултата са 

окружног такмичења и 

учешће на републичком 

такмичењу 

Угледни час у настави 

енглеског језика, 

четврти разред 

Упоређивање резултата у 

односу на прво 

полугодиште,  

предлог мера за 

побољшање знања и 

успеха 

-разговор о резултатима са 

окружног такмичења 

реализација, анализа, 

коментари, 

 дискусија,излагање 

Сви чланови 

већа, 

 

 

Душица Илић, 

реализатор 

педагог 

МАЈ 

-Угледни час у настави 

немачког језика 

 

- реализација, анализа, 

коментари, 

 дискусија,излагање 

Педагог,  

Милена 

Maринковић, 

реализатор часа 

 

ЈУН 

- Aнализа остварености 

планова и програма 

стручног већа 

- Реализација планова и 

програма редовне, 

допунске, додатне 

 

 

Анализа, извештај, 

договор 

Сви чланови 

већа 
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наставе и секција 

- Анализа успеха на 

крају школске године 

- Израда извештаја о 

раду стручног већа 

- Извештаји са семинара 

15.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ 

ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

АКТИВНОСТИ 
МЕСТО 

ВРЕМЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

Конституисање већа 

 

Израда плана и програма рада 

већа за школску годину 

2021/2022. 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

 

Утврђивање образовних 

стандарда за поједине 

категорије ученика 

 

Одабир облика и метода рада у 

редовној настави 

 

Усаглашавање ставова у изради 

годишњих, месечних, недељних 

планова, израда планова за 

ученике који раде по ИОП-у. 

 

Усаглашавање образовних 

стандарда за 5, 6, 7. и 8. разред 

 

Расподела задужења 

наставницима за рад допунске, 

додатне наставе и слободних 

активности 

 

Израда плана рада за допунску, 

додатну наставу и слободних 

Просторије 

школе 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак. договор, 

записник; 

Измене и допуне 

прошлогодишњег 

плана рада 

стручног већа 
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активности 

 

Анализа иницијалног теста 

 

Договор око распореда 

контролних задатака и тестова 

и утврђивање критеријума за 

исте 

 

Сарадње са осталим стручним 

већима и утврђивање 

корелације наставних садржаја 

Наставничка 

канцеларија  

октобар 

Сви чланови већа,  

Руководиоци свих 

стручних већа 

Разговор, договор, 

дискусија усвајање 

предлога. 

Иновације у настави-

осавремењавање и 

унапређивање часова историје 

и географије кроз 

мултимедијални и 

истраживачки рад 

 

Настава орјентисана на исходе 

по новом плану и програму за 

5.  6.  7.  и 8. разред. 

 

Разматрање теме за угледне 

часове 

 

Стручно усавршавање 

наставника-одабир семинара 

Просторије 

школе 

новембар 

 

сви чланови већа 

Истраживачки рад, 

фотографисање, 

анализа историјски 

извора, 

прикупљање 

информација и 

самосталан рад 

ученика  

увид у каталог 

програма стручног 

усавршавања и 

одабир заједничким 

договором 

Анализа реализованих часова 

 

Остварени резултати у оквиру 

васпитно-образовног рада у 

току првог класификационог 

периода 

 

 

Просторије 

школе 

Новембар 

Сви чланови већа 

ПП - служба 

Упознавање кроз 

писане извештаје и 

усмено излагање 

Уочавање 

недостатака и 

потешкоћа, 

дискусија. 

Анализа успеха и постигнутог 

знања на крају првог 

полугодишта и мере за 

побољшање 

 

Анализа рада и укљученост 

ученика у рад додатне и 

допунске наставе 

 

Договор о припреми ученика за 

Наставничка 

канцеларија 

Децембар  

 

Сви чланови већа 

ПП - служба 

Разговор, 

упоређивање 

резултата са два 

класификациона 

периода, предлог 

мера за побољшање 

знања и успеха 

Представљање 

календара 

такмичења, размена 
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предстојећа такмичења искустава. 

Организација школског 

такмичења 

 

Праћење рада допунске и 

додатне наставе 

 

Успостављање сарадње са 

активом наставника разредне 

наставе 

Планирање посета скуповима 

на којима се представаљају 

уџбеници 

Учешће на општинском 

такмичењу 

 

Просторије 

школе 

Фебруар / 

март 

Руководиоци  већа 

са члановима већа 

Разговор, усвајање 

предлога, дискусија 

индивидуална 

припрема ученика 

кроз додатну и 

допунску наставу, 

израда тестова, 

анализа и сумирање 

оствариних 

резултата 

Договор. 

Анализа успеха ученика на 

крају трећег тромесечја 

 

Учешће ученика на окружном 

такмичењу 

 

Анализа пробног комбинованог 

теста и мере за побољшање 

Наставничка 

канцеларија 

Април 

Сви чланови већа,  

ПП-служба 

Дискусија. 

Разговор и 

сугестије 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта за ученике 8. 

разреда и ученика који су 

радили по ИОП-у  

 

Наставничка 

канцеларија 

Јун 

Сви чланови већа 
Дискусија, разговор 

и сугестије 

Анализа реализације редовне 

наставе 

 

Анализа угледних часова 

 

Анализа успеха ученика од 5. 

до 7. разреда и ученика који су 

радили по ИОП-у из области 

предмета историја и географија 

на крају наставне године 

 

Анализа завршног испита 

Наставничка 

канцеларија  

Јун 

Сви чланови већа 

 

 

Руководиоци већа 

Сумирање 

резултата и 

разговор о успеху и 

постигнућима 

 

Састанак 
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(комбиновани тест) 

 

Анализа реализације плана рада 

Стручног већа. 

 

Извештај о раду Стручног већа 

Израда плана активности 

Стручног већа за следећу 

школску годину 

 

Просторије 

школе 

Август 

сви чланови већа 

Састанак и договор, 

Дискусија. 

Писмени извештај 

руководиоца већа. 

 

15.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа остварености 

плана Стручног већа 

за школску 2020/2021. 

годину и избор новог 

руководиоца 

- процена остварености 

плана  

-писање извештаја 

-предлози за савладавање 

потешкоћа уочених 

анализом 

Чланови Већа: 

Маја Рељић-

руководилац, 

Светлана Ђокић, 

Снежана Лукић 

 

август 

Израда плана рада 

Стручног већа за 

школску 2021/2022. 

годину 

-договор о садржају и 

начину реализације плана 

-увид у извештај анализе 

рада прошлогодишњег 

плана  

чланови Већа 

Израда глобалних и 

оперативних планова 

за школску 2021/2022. 

годину 

- договор о начину израде 

-увид у законску 

рагулативу 

 

чланови Већа 

педагог 

психолог 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања; 

формативно 

оцењивање 

- презентација са 

стручног семинара 

- размена искуства 

-договор о начину 

чланови Већа 

педагог 

психолог 
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усаглашавања 

Планирање стручног 

усавршавања за 

школску 2020/ 2021. 

-увид у Каталог семинара 

- предлози за избор 

семинара 

педагог 

психолог 

чланови Већа 

тим за стручно 

усавршавање 

наставника 

директор 

Планирање угледних 

часова и стручних 

тема у школској 

2020/2021.год. 

 

-договор  

-предлози 

чланови Већа 

Организовање и 

задужења наставника 

у раду ваннаставних 

активности 

-договор  

-подела задужења 
чланови Већа 

септембар 

Коришћење 

дигиталних уџеника и 

наставних средстава 

-размена искуства 

- предлози за ефикаснију 

примену нових 

технологија у раду 

чланови Већа 

Прављење 

иницијалних тестова 

за ученике  

 

 

-договор о прављењу 

тестова 

-договор о реализацији 

чланови Већа 

Прилагођавање 

материјала и 

активности за ученике 

који имају тешкоће у 

савладавању програма 

 

-договор чланова већа 

-избор и израда 

материјала 

чланови Већа 

 

октобар 

Израда ИОП-а  

-процена и одређивање 

ученика за ИОП 

- анализа претходних 

планова и размена 

искустава   

чланови Већа 
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-договор о изради ИОП-а 

Анализа резултата 

иницијалног теста  

 

 

-разговор и анализа 

резултата 

-доношење мера за 

побољшање успеха 

-писање извештаја 

чланови Већа 

педагог 

психолог 

Анализа Завршног 

испита  

-доношење мера за 

побољшање успеха  чланови Већа октобар 

Анализа успеха 

ученика из српског 

језика и реализације 

наставних и 

ваннаставних 

активности на првом 

класификационом 

периду 

 

- анализа ученичких 

постигнућа  

- доношење мера за 

побољшање успеха 

 

 

чланови Већа 
новембар 

Анализа реализације 

ИОП-а 

-анализа постигнућа 

ученика 

-усвајање нових 

стратегија у раду са 

ученицима који раде по 

ИОП-у 

 

чланови Већа 

тим за инклузивно 

образовање 

новембар 

Угледни час 

 

-припрема 

-сарадња са Стручним 

већем друштвених наука 

-реализација 

-дискусија 

-евалуација 

чланови Већа 

 
децембар 

 

Анализа успеха 

ученика на крају I 
- анализа постигнућа чланови Већа јануар 
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полугодишта 

 

ученика 

-мере за побољшање 

успеха 

Извештаји са 

посећених семинара 

-подношење извештаја 

-дискусија 
чланови Већа 

фебруар 

   

Обележавање јубилеја 

књижевника   

-изложба ученичких 

радова 

-књижевно вече 

чланови Већа 

тим за културну 

делатност 

библиотекар 

 

Школска такмичења 

из језика и 

књижевности 

-израда тестова 

-реализација такмичења 

чланови Већа 

фебруар 

Угледни час 

-реализација часа 

-дискусија 

-размена искустава 

-евалуација 

чланови Већа март 

Пробно тестирање за 

ученике осмог разреда 

и анализа резултата 

- информисање ученика 

-реализација 

-анализа пробног 

тестирања 

-доношење мера за 

побољшање успеха 

 

чланови Већа март 

Месец књиге: 

Међународни дан 

књиге, 23. април и Дан 

дечије књижевности, 

4. април 

-израда паноа за ромоцију 

читања 

-школски сајам књига 

 

 

 ученици 

 чланови Већа 

библиотекар 

 

 

април 
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Угледни час 

-реализација часа 

-дискусија 

-размена искустава 

-евалуација 

чланови Већа април 

Израда годишњих 

тестова за ученике од 

5. до 8. разреда 

-договор о прављењу 

тестова 
чланови Већа 

 

 

мај 

Организовање 

припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

-израда плана рада 

- утврђивање распореда 

рада 

чланови Већа 

 

мај 

Сумирање резултата 

рада допунске и 

додатне наставе као и  

ваннаставних 

активности 

-размена искустава 

-писање извештаја 

чланови Већа 

Вредновања ИОП-а -размена искуства 

-предлози 

-нове стратегије 

чланови Већа 

 
  

Анализа остварености 

плана и програма рада  

у школској 2021/2022. 

год. 

-анализа рада 

-писање извештаја 
чланови Већа јун 

 

• Прославе школске славе и Дана школе, као и посете позоришту биће накнадно 

планиране и  реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

15.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 
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АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана рада 

Стручног већа  
договор чланова Већа  

Чланови Већа: 

- Драгана 

Аћимовић 

(руководилац) 

- Мирјана 

Јоргаћевић 

- Милан Бошковић 

Септембар 

Опремање кабинета 
договор чланова Већа 

са директором школе 

чланови Већа 

директор школе 

Утврђивање распореда 

писмених задатака, 

контролних вежби и 

тестова 

договор чланова Већа чланови Већа 

Иницијално тестирање 

ученика 

израда и реализација 

иницијалних тестова   
чланови Већа 

Планирање стручног 

усавршавања 

увид у Каталог 

семинара, предлози за 

избор семинара, 

договор 

чланови Већа, тим 

за стручно 

усавршавање 

наставника 

Организација допунске 

и додатне наставе 

договор чланова 

Већа, одређивање 

ученика за допунску 

и додатну наставу 

чланови Већа 

Планирање угледних 

часова 
договор чланова Већа чланови Већа 

Анализа резултата са 

иницијалних тестова 

анализа, дискусија, 

предлог мера 

чланови Већа, 

педагог, психолог 

Октобар 

Израдa  ИОП-а 

процена и 

одређивање ученика 

за ИОП 

чланови Већа, тим 

за инклузивно 

образовање 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

класификационог 

периода 

 

анализа ученичких 

постигнућа, 

доношење мера за 

постигнуће успеха 

чланови Већа, ПП 

служба 

Новембар 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма на крају 

првог класификационог 

периода 

анализа, дискусија чланови Већа 

Школско такмичење 

организација и 

реализација 

такмичења, анализа 

резултата 

чланови Већа 
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Анализа допунске и 

додатне наставе 
консултације, договор чланови Већа 

Децембар 

 
Општинско такмичење 

организација учешћа 

на такмичењу, 

анализа резултата 

чланови Већа 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

 

анализа ученичких 

постигнућа, 

доношење мера за 

постигнуће успеха 

чланови Већа, ПП 

служба 

Јануар Анализа реализације 

наставног плана и 

програма на крају 

првог полугодишта 

анализа, дискусија чланови Већа 

Извештај са посећених 

семинара 

подношење 

извештаја, дискусија 
чланови Већа  

Фебруар  

Избор уџбеника и 

приручника за 

2022/2023. годину 

договор чланови Већа 

Окружно такмичење 

организација учешћа 

на такмичењу, 

анализа резултата 

чланови Већа 

Март 

Такмичење Мислиша 

организација и 

реализација 

такмичења 

чланови Већа 

Пробно тестирање 

ученика осмог разреда 

за полагање Завршног 

испита 

прегледање тестова чланови Већа 

Одређивање минимума 

знања за ученике који 

слабије савладавају 

наставне садржаје 

дискусија, договор чланови Већа 

Анализа пробног  

тестирања ученика 

осмих разреда за 

полагање Завршног 

испита 

анализа резултата, 

мере за побољшање 
чланови Већа 

Април 
Анализа успеха 

ученика на крају трећег 

класификационог 

периода 

 

анализа ученичких 

постигнућа, 

доношење мера за 

постигнуће успеха 

чланови Већа, ПП 

служба 

Анализа реализације 

наставног плана и 
анализа, дискусија чланови Већа 
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програма на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

Анализа  постигнутих 

резултата  са 

такмичења 

 

анализа ученичких 

постигнућа 
чланови Већа 

Посета манифестацији 

“Мај месец 

математике“ 

организација посете чланови Већа 

Мај Припремна настава за 

ученике осмог разреда 

за полагање Завршни 

испита 

утврђивање 

распореда рада 
чланови Већа 

Извођење припремне 

настава за ученике 

осмог разреда за 

полагање Завршни 

испита 

реализација 

припремне наставе 
чланови Већа 

Јун 

Анализа остварености 

плана и програма рада 

за школску  годину 

анализа, писање 

извештаја 
чланови Већа 

Анализа успеха 

ученика на крају другог 

полугодишта 

анализа ученичких 

постигнућа 
чланови Већа 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма на крају 

другог полугодишта 

анализа, дискусија чланови Већа 

Подела часова 

математике за следећу 

школску годину 

договор чланови Већа 

Анализа резултата са 

Завршни испита из 

математике 

анализа чланови Већа 

Август 

Припремна наставе и 

полагање Поправног 

испита из математике 

организација и 

реализација 
чланови Већа 

Анализа остварености 

плана Стручног већа за 

школску  годину  

анализа , договор чланови Већа 

Избор руководиоца за 

наредну школску 

годину 

договор чланови Већа 
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-Угледни часови 

-Часови  упознавања 

наставника математике 

са ученицима четвртог 

разреда 

-Присуство 

Архимедесовим 

математичким 

трибинама 

 

чланови Већа Током године 

15.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

Израда и усвајање Програма рада 

Стручног већа  

Подела послова и осталих задужења 

Набавка прибора за рад, уџбеника и 

наставних средстава 

Припреме за пријем првака 

Организација рада у Продуженом 

боравку 

Предлагање дестинација једнодневних 

излета и наставе у природи 

Избор дечјег часописа који ће ученици 

примати у току школске године 

Текућа питања 

договор, 

предлог, 

подела 

задужења; 

 

Чланови већа, 

педагог, директор 
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С
еп

те
м

б
ар

 

Стручно упутство о начину вођења 

педагошке документације  

Анализа опертивних планова и 

програма и њихово усаглашавање 

Индивидуализација наставе и ИОП – 

начин евидентирања 

Планирање угледних часова, тематских 

дана и начина праћења и евидентирања   

анализе одржаних часова 

Стручно усавршавање чланова  Већа 

ради унапређивања педагошко-

дидактичке  праксе у школи   

Договор о начину  обележавања  Дечје 

недеље 

Дан здраве хране (16.октобар) 

Предавање 

Анализа постигнућа ученика на  

иницијалним  тестовима 

 

договор 

излагање, 

предлог 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

 

  

О
к
то

б
ар

 –
 Н

о
в
ем

б
ар

 

Поступање настваника у случајевима 

насиља 

Договор о посетама, изласцима, 

сусретима (Путујућа учионица) 

Извођење угледних часова 

Дан толеранције (16. новембар) 

Предавање  

Предлагање начина за побољшање 

успеха 

Најраспеваније одељење 

Вукови дани 

Текућа питања 

излагање 

договор 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 
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Д
ец

ем
б

ар
 

 

Интерна едукација са стручног 

усавршавања                                                                                                                

Самовредновање                                                                                                                                                                                                      

Извођење угледних часова, тематских 

дана                                                                                          

Активности поводом Нове године    

Новогодишња позоришна представа                                                                                                                                                                           

Договор  о учешћу ученика на 

такмичењима 

Договор о учешћу ученика у прослави  

Светог Саве 

Текућа питања 

извештај 

договор 

излагање 

 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

 

Ф
еб

р
у
ар

 

м
ар

т 

Извештаји са семинара 

Стручно усавршавање чланова  Већа 

ради унапређивања педагошко - 

дидактичке  праксе у школи  

Извођење угледних  часова 

Самовредновање 

Предавање      

Текућа питања 

извештај 

договор 

излагање 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 

 

А
п

р
и

л
-м

ај
 

Припрема и реализација наставе у 

природи 

Извођење и анализа  угледних часова 

Анализа реализације и функционисања 

програма по ИОП- у 

Посета обдаништау  и промовисање 

школе будућим првацима 

Извештај, 

договор 

излагање 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 
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Ју
н

 

Анализа успеха ученика и предлог мера 

за побољшање успеха 

Израда и спровођење анкете и 

организовање ваннаставних активности 

у складу са интересовањима ученика 

Писање извештаја о реализацији 

планова, пројеката, постигнућима, 

ИОП-у 

Сређивање педагошке документације 

Анализа рад Стручног већа разредне 

наставе и предлози за унапређење 

Избор руководиоца Стручног већа 

разредне наставе 

договор, 

предлог, 

подела 

Чланови већа, 

педагог, 

психолог 
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16. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Током претходне школске године Тим за самовредновање је вредновао све кључне 

области рада школе. Усвојен је и нови развојни план. Анализом резултата самовредновања 

и остварености претходног развојног плана школе и анализом екстерне евалуације, 

закључено је да је потребно унапређивати следеће области рада школе за школску 

2021/2022. годину: 

- Настава и учење 

- Подршка ученицима 

Чланови Актива за развојно планирање за школску годину 2021/22. су: 

1. Јелена Смиљанић, учитељица - координатор Тима (замена: Александра Видановић) 

2. Јелена Гаврановић, психолог 

3. Драгана Аћимовић, наставник  

4. Емина Пештанац, библиотекар 

5. Весна Нинић, учитељица 

6. Сузана Лазовић, учитељица 

7. Вера Бобинац - учитељица 

8. Представник Савета родитеља 

9. Представник локалне самоуправе 

10. Представник Парламента 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Област : Настава и учење 

Циљ1. Подизање квалитета наставе увођењем савремених метода и облика рада. 

Задаци Активност Носиоци/од

говорна 

особа 

Начин 

реализац

ије 

Евалуа

ција 

активно

сти 

Време 

реализаци

је 

Праћење 

реализације 

иновативних 

часова 

- план реализације 

иноватовних часова 

- реализација часова 

- ажурирање података са 

Педагошки 

колегијум, 

задужени 

наставници 

библиотекар, 

анкете, 

пријаве за 

иноватив

ни час 

Списков

и 

извештај

и 

Током 

године 
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базе припремама 

иновативних часова 

- процена задовољства 

ученика иновативним 

часовима 

- процена успешности и 

тешкоћа у реализацији 

часова 

психолог 

Обука 

наставника о 

специфичности

ма деце са 

тешкоћама у 

развоју 

• избор адекватног 

предавања/семинар 

• припрема 

предавања/семинара 

• организација 

предавања/семинара 

• евалуација 

предавања/семинара 

 

Педагошки 

колегијум 

извођење 

семинара 

евиденц

ија о 

присуст

ву 

Током 

године 

Обука 

наставника о 

специфичности

ма рада са 

децом из 

маргинализова

них група 

(ромском 

децом) 

• евиденција наставника 

који нису имали обуку 

са овом тематиком 

• избор семинара 

• евалуација семинара 

Педагошки 

колегијум 

извођење 

семинара 

евиденц

ија о 

присуст

ву 

Током 

године 

Уважавање 

принципа 

поступности 

при 

постављању 

питања и 

давања 

задатака 

ученицима. 

- Проблем тематски обрадити 

на стучнима већима 

- Пример добре праксе 

- Посета часовима (педагошко-

инструктивни рад) 

Сручна већа, 

наставници, 

ПП служба 

директор 

школе 

Припрема 

и приказ 

часа 

Одржан 

час 

Школска 

2021/2022. 

и свака 

наредна 

школска 

година 
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Оснажити 

наставнике да 

примењују 

медоде којима 

се повезује 

садржаји са 

примерима из 

свакодневног 

живота 

- Тематско планирање 

- Угледни час 

Наставници Припрема 

и 

реализац

ија часа 

Одржан 

час 

Школска 

2021/2022. 

и свака 

наредна 

школска 

година 

Мотивисати 

наставика да 

учи ученике 

како да 

повезују 

садржаје из 

различитих 

области  

- Угледни час као пример добре 

праксе 

- Употреба ИКТ 

- Размена искустава на 

стручним већима  

- Перманентно стручно 

усавршавање наставника 

Наставници Припрема 

и 

реализац

ија часа 

Одржан 

час 

Школска 

2021/2022. 

и свака 

наредна 

школска 

година 

Едуковати 

наставнике о 

формативном 

праћењу (како 

да ученик 

постави себи 

циљеве учењу) 

- Коришћењем метода 

формативног праћења (шта 

знам, шта желим да научим и 

шта сам научио) уз јасно 

постављене захтеве обучити 

ученике да реално процене свој 

напредак 

- Размена искуства са школама 

у Словенији 

Натсавничко 

веће, 

стручна већа 

Обука 

наставни

ка 

Примена 

у 

настави,

извештај

и 

Школска 

2021/2022. 

година  

Наставник 

користи 

различите 

постуке за 

мотивацију 

ученика 

- Похвале за напредак и то 

бележи у педагошкој 

документацији 

- Честа промена наставних 

активности 

Наставници Припрема 

и 

реализац

ија 

разноврс

них 

активност

и у току 

часа 

Припре

ма, 

евиденц

ија 

У току 

школске 

године 

 

Циљ 2. Повећање квалитета планирања и припремања наставе  

Задаци Активност Носиоци/од Начин Евалуа Време 
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говорна 

особа 

реализац

ије 

ција 

активно

сти 

реализаци

је 

 Упознавање 

са 

иновацијама у 

области 

припремања и 

планирања 

наставе-

инклузија и 

стандарди 

- размена нових 

информација на већима 

- договор о начину 

примењивања иновација  

- примена измењених и/или 

коригованих образаца у 

настави 

- праћење примене  

директор,пс

ихолог, 

наст. 

Струч.већа,

психолог 

наставници 

 

 

психолог 

Предав. 

дискусије

, 

по 

потреби 

измена 

образаца 

за 

планир. и 

ИОП/е 

планови, 

припрем

е 

током 

године 

Планирање 

наставе кроз 

вођење рачуна 

о 

специфичност

има предмета 

одељења и 

детета 

 

- идентификација ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

- пилагођавање наставних 

садржаја ученицима и/или 

групи ученика 

- дговор о начину уношења 

прилагођавања у 

припреме и планове 

Тим за ИО 

психолог 

наставници, 

руководиоц

и стручних 

већа 

упитници 

по 

потреби 

измена 

образаца 

планови, 

припрем

е 

ИОП/и 

током 

године 

Евалуација и 

кориговање 

припрема 

- вођење евиденције у 

припремама о запажањима 

по завршеном часу 

- корекција припрема на 

основу запажања са часа 

 

 

наставници, 

Стручна 

већа 

израда 

припрема

, 

извођење 

корекција 

евалуац

ија, 

самоева

луација 

часа 

током 

године 

Циљ 3. Унапредити размену искустава наставника у области планирања и припремања наставе 

 

Задаци Активност Носиоци/од

говорна 

Начин 

реализац

Евалуа

ција 

Време 

реализаци
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Циљ 5: Прилагођавање метода и техника учења индивидуалним способностима ученика 

Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализац

ије 

Евалуац

ија 

програм

Време 

реализ

ације 

особа ије активно

сти 

је 

Вођење базе 

припрема 

иновативних 

часова 

 

- прикупљање припрема 

након изведеног часа 

- ажурирање постојеће базе 

- могућност добијања 

фотокопије жељене 

припреме 

библиотека

р 

вођење и 

ажурира

ње базе 

извештај Током 

године 

Приказ добре 

припреме уз 

приказ ИОП-а  

 

- избор најсавременијих 

припрема 

- избор припрема и ИОПа 

који ће се приказивати на 

стручним већима 

 

наставници 

психолог 

Тим за ИО 

приказ 

припрема 

записни

к 

Током 

године 

Циљ  4. Примена НТЦ методе учења 

Задаци Активност Носиоци/од

говорна 

особа 

Начин 

реализац

ије 

Евалуа

ција 

активно

сти 

Време 

реализаци

је 

 Упућивање 

ученика у  

различите 

технике учења 

 

- Упознавање наставника са 

значајем упућивања 

ученика у технике учења 

- Одвајање дела часа на 

предавње о томе како се 

учи 

- Радионице за ученике 

петог и осмог разреад у о 

техникама учења 

психолог, 

наставници 

Предав. 

израда 

паноа 

самоева

луција 

Током 

године 
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а 

Прилагођаваљ

е садржаја 

могућностима 

ученика 

- Диференцијација и 

прилагођавање наставе, рад по 

групама сличних способности, 

пажљиво праћење остваривања 

образовних стандарда. 

Наставниц

и, разредне 

старешине 

Припрем

а 

диференц

ираних 

задатака 

Праћењ

е 

остваре

ности 

стандар

да 

У току 

школс

ке 

године 

Прилагођавањ

е темпа рада 

различитим 

потребама 

ученика 

- Убрзавање или успоравање код 

обраде нових садржаја 

- Давање задатака различитих 

нивоа тежине, предметно 

компактирање за ученике који 

брже напредују, организација 

диференциране редовне и 

допунске наставе 

Наставниц

и, разредне 

старешине 

Припрем

а и 

диференц

ијација 

задатака 

Праћењ

е 

остваре

ности 

стандар

да 

У току 

школс

ке 

године 

Наставник 

прилагођава 

материјал 

индивидуални

м 

карактеристик

ама ученика 

- Израда личних планова рада у 

којима ће акценат бити на: 

иницијалном тестирању 

- Прилагођавању оперативних 

планова рада 

- Прилагођавање дневне 

припреме ученику 

- Израда прилагођених 

материјала који одговарају 

ученику 

Наставниц

и 

Припрем

а и 

израда 

индивиду

алних 

задатака 

Прећењ

е 

остваре

ности 

стандар

да 

У току 

школс

ке 

године 

Активност и 

радови 

ученика 

показују да су 

разумели 

предмет 

учења на часу 

- Креирати наставне ситуације 

на часовима у којима ученици 

процењују тачност својих 

решења или образлажу поступке 

којима су дошли до решења. 

Наставниц

и 

Припрем

а 

задатака 

и 

материјал

а за 

ученике 

Радови 

ученика 

У току 

школс

ке 

године 

Коришћење 

различитих 

извора знања 

- Набавка наставних средстава 

- оОрганизовање стручних 

предавања са гостујућим 

предавачима 

Директор, 

стручна 

већа 

Коришће

ње 

различит

их 

наставни

Учениц

и 

користе 

различи

те 

У току 

школс

ке 

године 
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- Часови у библиотеци ради 

коришћења доступних извора 

знања 

- Увођење интернета у учионице  

- Обука наставника о 

релевантним сајтовима  

- Укључивање наставника у 

програм обуке преко МПНТТ 

х 

средстава 

изворе 

знања 

ЦИЉ 6: Повратна информација и самоевалуација ученика 

 

Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализац

ије 

Евалуац

ија 

активно

сти 

Време 

реализ

ације 

Давање 

повратне 

информације 

ученицима у 

сврху 

решавања 

задатака и 

унапређивања 

процеса учења 

- Обезбеђивање јасне и 

континуиране повратне 

информације о степену и 

квалитету знања ученика од 

стране наставника. 

Наставниц

и 

Припрем

а мини 

тестова 

Учениц

и знају 

колико 

знају 

У току 

школс

ке 

године 

Научити 

ученике да 

процене 

тачност својих 

одговора. 

- Увођење метода формативног 

праћења (шта знам, шта желим 

да знам и шта сам научио) 

- Увођење полупрограмираних 

материјала и проблемског 

приступа наставним јединицама 

- Пример добре наставне праксе 

Наставниц

и 

Припрем

а и 

оспособљ

авање 

ученика 

за 

самоевал

уацију 

Процен

а 

ученика 

У току 

школс

ке 

године 

Ученици знају 

да образложе 

како су дошли 

до решења. 

- Креирати наставне ситуације 

на часовима у којима ученици 

приказују начине на које су 

дошли до решења. 

Наставниц

и 

Оспособ

љавање 

ученика 

за 

поступно 

образлож

ење 

Праћењ

е 

ученика 

У току 

школс

ке 

године 
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решења 

Коришћење 

хоризонталног 

учења на часу 

- Коришћење ученичких питања 

и идеја 

- Проблематизација коментара 

ученика који се стрављају у 

функцију рада на часу 

- Рад у пару и групама на 

проблемским задацима 

Наставниц

и 

Припрем

а групних 

облика 

рада на 

часу, 

размена 

идеја 

Праћењ

е 

У току 

школс

ке 

године 

Проверавање 

остварености 

циља часа 

- Креирање активности у 

завршном делу часа која ће 

имати за циљ проверавање 

остварености циља часа 

 

Наставниц

и 

Припрем

а мини 

тестова 

Праћењ

е 

остваре

ности 

У току 

школс

ке 

године 

Наставник 

оцењује у 

складу са 

правилником 

о оцењиваљу 

- Доследна примена правила о 

оцењивању 

- Едукација наставника о 

Правилнику о оцењивању 

- Истакнути Правилник на јасно 

место у зборници и на сајту 

школе 

- Дискусије на стручним већима 

Наставниц

и и 

педагого 

Упознава

ње са 

правилни

ком  

Оцене У току 

школс

ке 

године 

Давање 

потпуне 

повратне 

информације 

о раду 

ученика 

- Активним и константним 

праћењем, ученицима прво 

саопштити шта се од њих 

очекују и дати им јасне 

информације о томе шта су 

постигли и како да унапреде свој 

рад (коришћењем петоминутних 

провера, анкете, квизовИ...) 

- Анкетирање 

Наставниц

и 

Праћење 

ученика 

и давање 

повратне 

информа

ције 

након 

сваког 

урађеног 

задатка 

Информ

исаност 

ученика 

о знању 

У току 

школс

ке 

године 

 

ОБЛАСТ: Подршка ученицима 

Циљ 1. Развој социјалних вештина код ученика 
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Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализаци

је 

Евалуац

ија 

активно

сти 

Врем

е 

реали

зациј

е 

Примена 

радионица за 

ненасилно 

решавање 

конфликата у 

оквиру ЧОС 

 

- Идентификација 

одељења у којима ће се 

примењивати радионице 

- Договор о динамици и 

начину реализације 

- Праћење ефеката 

радионица 

одељенске 

старешине, 

психолог 

извођење 

активност

и 

Евиденц

ија у 

дневици

ма 

септ. 

 

октоб 

 

 

токо

м 

год. 

Циљ 2. Неговање демократског духа, толерантности и проактивног става ученика 

Задаци Активност Носиоци/о

дговорна 

особа 

Начин 

реализац

ије 

Евал

уациј

а 

акти

вност

и 

Време 

реализа

ц. 

 

 

 

 

Унапређивањ

е рада 

Ученичког 

парламента 

 

• Избор ученика за 

Ученички парламент 

• Упознавање ученика са 

начином рада 

парламента 

ОС,коорди

натор рада 

УП, 

ученици 

састанци запис

ници 

Септемб

. 

• Формирање Секцију за 

посредовање у сукобима 

при парламенту 

• Обука ученика за рад у 

Секцији 

• Реализација плана 

ОС,коорди

натор рада 

УП, 

ученици 

извођење 

радиониц

а и 

активност

и 

упитн

ик  

Октобар 
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активности Секције 

• Процена задовољства и 

успешности укључених 

у рад секције 

 

 

 

мај 

Промоција и 

презентација 

рада 

Ученичког 

парламента  

 

 

- Договор о начину 

представљања и 

промовисања рада 

парламента 

- Одређивање 

простора/паноа где ће се 

ученици информисати о 

раду парламента 

- Одређивање ученика 

који ће бити члан Тима 

за интернет презентацију 

рада школе 

- Договор о начину 

презентације Ученичког 

парламента на сајту 

школе и фејсбуку 

- Одабир садржаја који ће 

се постављати на сајту и 

интернету 

Тим за 

интернет 

презентаци

ју школе, 

чланови 

УП, 

координато

р УП 

поставља

ње паноа, 

поставља

ње 

садржаја 

на 

интернет 

изве

штај, 

запис

ници 

јун 

   Циљ 3. Неговање духа солидарности и прихватања 

Задаци Активност Носиоци/о

дговорна 

особа 

Начин 

реализ

ације 

Евалуа

ција 

активн

ости 

Време 

реализа

ције 

Организовањ

е вршњачке 

помоћи у 

учењу на 

нивоу 

одељења 

 

- Разредним старешинама 

представити идеју и 

начин рада 

- Усклађивање термина у 

распореду часова 

- Представити ученицима 

ОС,наставн

ици, 

ученици 

 

докуме

нтација, 

дневн. 

евиден

цучени

ка, 

током 

године 
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идеју и начин рада 

- Осмислити начин на 

који ће ученици 

помагачи бити 

награђени и 

промовисани 

Циљ 4.Пружање подршке ученицима при избору даљег образовања у складу са 

сопственим способностима и потребама 

Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализа

ције 

Евалуа

ција 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

 

Усклађивање 

програма 

професион. 

оријентације 

са потребама 

ученика 

- Професионална 

оријентација у сарадњи 

са Националном 

службом за 

запошљаваље 

- Тестирање свих ученика 

осмог разреда у НСЗ 

- Идентификовање 

ученика којима је 

потребна детаљнија 

професионална 

оријентација и 

психолошко тестирање 

 

психолог 

ОС, НСЗ 

измена 

прогтра

ма 

Докуме

нтација

, 

евиден

ција,  

Новемб. 

- Идентификовати 

ученике који ће 

завршити осми разред по 

индивидуализацији или 

ИОПу 

- Направити 

индивидуалне програме 

професионалне 

оријентације за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

Тим за 

проф. 

оријентациј

у 

ОС, 

Тимови за 

ДП(додатн

у подршку) 

иденти

фикациј

а, 

прилаго

ђавање 

прогр. 

докуме

нтација 

октобар 

 

 

јануар 
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- Праћење реализациј 

програма 

 

Циљ 5. Подршка даровитим ученицима 

Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализа

ције 

Евалуа

ција 

активно

сти 

Време 

реализа

ције 

Организовањ

е додатне 

наставе 

 

 

 

Организовањ

е и 

реализација 

различитих 

секција 

- задовољење ширих 

интересовања на часовима 

додатне наставе 

- истраживачки радови 

наставници Припре

ма и 

држање 

часова 

додатне 

наставе 

Докуме

нтација

, 

евиден

ција,  

У току 

школске 

године 

- задовољење ширих 

интересовања на секцијама  

- истраживачки радови 

- упућивање и помоћ у 

реализацији идеја 

наставници Припре

ма и 

одржав

ање 

часова 

секције 

докуме

нтација 

У току 

школске 

године 

Организација 

прирпема за 

такмичења 

 - припрема за такмичења наставници Припре

ма и 

одржав

ање 

посебн

их 

часова 

припре

ме 

Докуме

нтација

, 

резулта

ти на 

такмич

ењима 

У току 

школске 

године 

Организовањ

е припреме за 

наступе 

 - припремање за наступе 

- одржавање приредби 

- одржавање музичког 

такмичења и такмичења у 

рецитовању 

наставници Припре

ма и 

извође

ње 

приред

би, 

такмиче

Резулта

ти на 

наступи

ма 

У току 

школске 

године 
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ња 

ИОП 3 - идентификовање даровитих 

ученика 

- израђивање посебног 

програма  

Наставниц

и, 

психолог, 

тим за 

ИОП 

евиденц

ија 

Резулта

ти, 

изештај  

У току 

школске 

године 

Циљ 5. Информисаност о врстама подршке 

Задатак Активност Носиоци 

активности  

Начин 

релизац

ије 

Евалуа

ција 

активн

ости 

Време 

реализа

ције 

Информисати 

ученике о 

врстама 

подршке у 

учењу које 

школа пружа 

- Врсте подршке у учењу које 

школа пружа поставити на сајт 

школе, на огласну таблу у холу 

школе, прочитати ученицима 

на ЧОС, информисати 

родитеље на родитељском 

састанку 

Администр

атор сајта, 

одељенске 

старешине, 

ПП служба 

Информ

ације 

постави

ти на 

сајт, 

огласну 

таблу,  

Инфор

мисано

ст 

родите

ља и 

ученик

а - 

упитни

к 

Почетак 

школске 

2021/20

22. и 

сваке 

наредне 

Циљ 6. Рад са децом из осетљивих група 

Задатак Активност Носиоци 

одговорнос

ти 

Начин 

реализа

ције 

Евалуа

ција 

активн

ости 

Време 

реализа

ције 

Уписати већи 

број  деце из 

осетљивих 

група 

- Рад на промоцији праксе у 

раду са децом из осетљивих 

група. 

Тим за 

медијску 

промоцију, 

Тим за 

праћење 

учења и 

напредова

ње ученика 

из 

осетљивих 

Приказа

ти 

начин 

рада са 

децом 

из 

осетљив

их 

група, 

групне 

Број 

уписан

е деце 

2021/20

22. и 

свака 

наредна 

школска 

година 
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група радиони

це са 

децом и 

родите

љима 

Индивидуалн

и приступ/ 

индивидуалн

и образовни 

планови за 

ученике из 

осетљивих 

група 

- Израда индивидуалних 

образовних планова за све 

учених из осетљивих група, по 

потреби укључити их у 

корективно-превентивни рад са 

стручњацима из ОШ „Бошко 

Буха“ 

Тим за 

ИОП, 

предметни 

наставници

, ПП 

служба, 

разредне 

старешине 

Израда 

програм

а и рад 

по 

посебно

м 

програм

у 

Извешт

аји, 

постиг

нућа 

У току 

школске 

године 
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17. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ЕВАЛУАЦИЈА 

СЕПТЕМБАР, 

ОКТОБАР 

- Израда Годишњег плана 

рада Актива. 

- Увид у одабране изборне 

предмете и слободне 

активности 

- Увид у одабране активности 

за „Обогаћен једносменски 

рад“ 

- Усаглашавање критеријума 

оцењивања  

 

 

Чланови Актива 

 

 

Анализа на 

стручним 

састаницима 

 

 

НОВЕМБАР, 

ДЕЦЕМБАР 

- Праћење реализације 

планова рада одељенских 

већа 

- Праћење реализације рада 

стручних већа 

- Праћење реализације 

посебних програма 

- Праћење реализације 

пројектне наставе 

 

Чланови Актива 

 

Анализа извештаја 

стручних тимова  

Анализа на 

стручним 

састаницима 

ЈАНУАР, 

ФЕБРУАР 

 

- Анализа успеха у првом 

полугодишту 

 

- Анализа одржаних часова у 

првом полугодишту 

 

- Анализа планова слободних 

активности 

 

- Извештаји посебних 

програма  

 

 

 

 

Чланови Актива 

Анализа на 

стручним 

састаницима  

 

Анализа извештаја 

стручних тимова 

  

 

МАРТ, АПРИЛ 
- Анализа структуре и 

реализације ИОП-а 

Чланови Актива и 

стручни тимови 

Анализа на 

стручним 
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- Анализа реализације 

наставних планова и 

програма  

састаницима 

МАЈ, ЈУН 

- Анализа реализације 

образовно-васпитних 

активности предвиђених 

Школским програмом  

- Израда новог Школског 

програма  

- Анализа рада стручног 

актива за развој школског 

програма у 2021/22. години 

 

Чланови Актива 

 

Анализа на 

стручним 

састаницима 

АВГУСТ - Израда плана рада Актива 

за школску 2022/2023. годину 

Чланови Актива Израда плана 

 

17.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Подручје 

вредновања 
Стандарди Активности 

Време 

реализације 

 

 

 

 

 

 

Област 2 

 

Настава и учење 

 

 

 

 

 

 

2.1. Наставник ефикасно 

управља процесом учења на 

часу. 

 

2.2.  Наставник прилагођава 

рад на часу образовно-

васпитним потребама 

ученика. 

 

2.3. Ученици стичу знања, 

усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на 

часу. 

 

2.4.Поступци вредновања су 

у функцији даљег учења. 

 

2.5. Сваки ученик има 

прилику да буде успешан 

 

Израда и примрна 

упитника за 

наставнике 

ученике и 

родитење 

 

Посета часовима 

 

Анализа педагошке 

документације 

 

Обрада 

прикупљених 

података 

 

Подношење 

извештаја 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 4.1. У школи функционише Израда и примрна  
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Област 4 

 

 

 

Подршка 

ученицима 

 

 

 

 

 

 

систем пружања подршке 

свим ученицима 

 

4.2. У школи се подстиче 

лични, професионални и 

социјални развој ученика 

 

4.3. У школи функционише 

систем подршке ученицима 

из осетљивих група и 

ученицима са изузетним 

способностима 

упитника за 

наставнике 

ученике и 

родитење 

 

Анализа педагошке 

документације 

 

Обрада 

прикупљених 

података 

 

Подношење 

извештаја 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

17.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање чланова Тима са 

Планом рада тима за текућу 

школску годину 

Почетак септембра 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

координатор Тима, 

ПП служба 

Процена безбедности на 

нивоу школе 

Праћење поштовања мера 

уведених због епидемије 

корона вируса 

Анализа стања, анализа 

распореда дежурства 

наставника, разматрање 

могућности ангажовања 

ноћног чувара 

септембар 

 

Увид у распоред 

дежурства 

 

Чланови тима 

директор 

Активности у случајевима 

појаве насиља када се 

укључује Тим 

током школске 

године 

Поступање по 

пријави насиља 
Тим за заштиту 

Израда Плана подршке за 

ученике који чине насиље, 

као и за ученике који су 

изложени насиљу 

 

током школске 

године  

 

Тимски рад на 

изради 

документа 

Заједнички рад 

свих чланова Тима 

и одељењског 

старешине 
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Праћење реализације 

планираних активности из 

Програма заштите ученика 

од насиља, занемаривања и 

злостављања 

током школске 

године 

 

Континуирано 

праћење 

 

Чланови Тима 

 

Вођење документације о 

случајевима насиља у школи 
током школске 

године 

Евидентирање 

случајева 

насиља 

 

Тим 

Анализа безбедносне 

ситуације 

На 

класификационим 

периодима 

Увид у 

документацију 
Тим 

Деловање у складу са 

националном платформом за 

превенцију насиља у 

школама "Чувам те" 

током школске 

године 
Онлајн обука  Вршњачки тим 

Писање  годишњег  

извештаја о раду Тима и 

реализованим активностима 

из Програма заштите 

ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Јануар- јун 

Писање 

извештаја 

увидом у 

документацију 

Тим 

 

17.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда годишњег 

плана рада Тима за 

професионални 

развој 

Договор чланова Тима 

 

чланови Тима 

 

Август, 

септембар 

Анализа 

појединачних  

(личних) планова 

стучног усавршавања 

запослених и избор 

семинара од значаја 

за све запослене 

Увид у каталог програма 

стручног усавршавања и 

одабир договором чланова 

Тима са директором школе  

наставниции 

стручни 

сарадници,чланови 

Тима идиректор 

школе 
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Израда формулара за 

праћење стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе 

Размена мишљења и договор 

чланова Тима 
чланови Тима 

Праћење остваривања 

личних планова 

стучног усавршавања 

у установи и ван 

установе 

Увид у постојећа документа, 

попуњавање евиденционих 

листа 

наставници и 

стручни сарадници, 

чланови Тима 

Октобар, 

новембар, јануар  

Реализација 

изабраних семинара 

Анализа остварености циљева 

реализованих семинара 
чланови Тима 

Писање извештаја о 

професионалном 

развоју запослених 

током првог 

полугодишта 

школске 2020/2021. 

године 

Писањеполугодишњег 

извештаја 

руководилац и 

чланови Тима 

Праћење остваривања 

личних планова 

стучног усавршавања 

у установи и ван 

устнове 

Увид у постојећа документа, 

попуњавање евиденционих 

листа 

наставници и 

стручни сарадници, 

чланови Тима Фебруар, март 

Реализација 

изабраних семинара 

Анализа остварености циљева 

реализованих семинара 
чланови Тима 

Праћење остваривања 

личних планова 

стучног усавршавања 

у установи и ван 

устнове 

Увид у постојећа документа, 

попуњавање евиденционих 

листа 

наставници и 

стручни сарадници, 

чланови Тима 

Април, мај, јун  

Реализација 

изабраних семинара 

Анализа остварености циљева 

реализованих семинара 
чланови Тима 

Писање годишњег 

извештаја о 

професионалном 

развоју запослених 

током школске 

2020/2021. године 

Писање годишњег извештаја 
руководилац и 

чланови Тима  
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17.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ инклузивног образовања је остваривање права на индивидуални образовни план 

(ИОП), његову примену и вредновање у школи, ради оптималног развоја ученика. 

17.4.1. План рада са децом којима је потребна додатна подршка у раду 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа извештаја о раду Тима у 

школској 2019/20. 

Конституисање Тима за школску 

2020/2021.  

Разматрање и усвајање плана рада 

Тима за школску 2020/21. 

 

 

Чланови Тим-а Август 

Прикупљање података од наставника 

који су идентификовали нове ученике 

за које је неопходна израда 

индивидуално-образовног плана (ИОП) 

Укључивање у рад по потреби и 

стручњаке из ОШ „Бошко Буха“ 

 

Чланови Тим-а, одељењске 

старешине, родитељи 

Тим за подршку ученицима 

из осетљивих група 

 

У току школске 

године 

 

Састанак и договор са тимом 

дефектолога ОШ ”Бошко Буха” о 

начинима подршке деци и 

наставницима у школској 2020/21. 

години 

 

Чланови Тим-а, дефектолози 

ОШ “Бошко Буха“ 

У току  

септембра 

Израда планова индивидуализације за 

ученике којима је потребна подршка, а 

до сада нису радили по ИОП-у 

Израда нових ИОП-а 

Тим за пружање додатне подршке 

саставља профил ученика 

 

Чланови Тим-а, одељењске 

старешине, наставници 

разредне и предметне 

наставе 

У току школске 

године 

Ревизија постојећих ИОП-а за ученике 

од 2-8. разреда 

Синтеза података кроз састанке СТИО 

са стручњацима ОШ „Бошко Буха“ и 

наставницима разредне и предметне 

наставе 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

психолог, педагог, логопед, 

олигофренолог 

Након добијања 

мишљења ИРК  

од октобра и 

током године 
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Узимање сагласности од родитеља 

ученика који ће радити по ИОП-у 

Састанак са родитељима 

 

 

Чланови Тим-а, родитељи, 

одељењске старешине 
У току године 

Упућивање родитеља деце са сметњама 

на ИРК 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

 

Чланови Тим-а, дефектолози 

ОШ „Бошко Буха“ 

У току школске 

године 

Евалуација постигнућа ученика који 

раде по ИОП-у на крају 

класификационог периода 

Наставници разредне и 

предметне наставе, 

психолог, педагог 

На крају 

класификационих 

периода 

Учешће чланова Тим-а у организацији 

пробног завршног испита за ученике 

који раде по ИОП-у 

Израда прилагођених тестова за 

ученике који раде по ИОП-у 2  

Прилагођавање простора за рад и 

обезбеђивање асистента 

 

 

Директор школе, одељењске 

старешине, предметни 

наставници, чланови Тим-а 

Април 

Учешће чланова Тим-а у организацији 

завршног испита за ученике који раде 

по ИОП-у  

Прилагођавање простора за рад и 

прилагођени тестови 

 

Директор школе, одељењске 

старешине, предметни 

наставници, чланови Тим-а 

Јун 

Упознавање Савета родитеља са 

анализом успеха и напредовања 

ученика који раде по ИОП-у на крају 

првог и другог полугодишта  

Састанак руководиоца или неког од 

чланова Тим-а са Саветом родитеља 

 

 

Руководилац Тим-а 

 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Евалуација рада Тим-а у школској 

2020/21.години 

Израда извештаја о раду Тим-а у 

школској 2020/21. години 

 

Чланови Тим-а Јун 
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17.4.2. План рада са даровитим ученицима 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификација даровитих ученика од стране 

наставника или на предлог родитеља 

Попуњавање упитника од стране одељењског 

старешине и предметног наставника за 

ученике који су идентификовани као даровити 

Попуњавање упитника од стране родитеља 

Интервју са ученицима 

Анализа постигнућа и педагошке 

документације 

Тестирање 

Одељењски 

старешина,психолог, 

педагог, ученици 

У току школске 

године 

Опсервација и праћење ученика који се 

припремају за ИОП-а 3 

Предметни 

наставници 

Три месеца од 

идентификације 

Израда ИОП-а 3 Предметни 

наставници, 

родитељи, ПП 

служба 

У току школске 

године 

Укључивање даровитих ученика,у зависности 

од њихових интересовања, у ваннаставне и 

додатне активности, као и такмичења на нивоу 

школе, општине... 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ученици 

У току школске 

године 

Сарадња са Регионалним центром за таленте  

Укључивање ученика у активности Центра 
Предметни наставник 

У току школске 

године 

Евалуација ИОП-а 3 

 
Тим за израду ИОП-а 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Размена искустава и позитивних примера из 

праксе 

Стручно усавршавање наставника и ПП 

службе ради пружања што ефикасније 

подршке ученицима који раде по ИОП-у 3 

Наставници, ПП 

служба, стручњаци 

ван установе 

Током школске 

2012021. године 
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17.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ 

ДЕЛАТНОСТ, МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ И ЕСТЕТСКО-

ЕКОЛОШКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

 

септембар 

 

Уређење школског 

дворишта, хола, учионица 

и паноаповодом свечаног 

пријемапрвакаОрганизаци

ја и праћење пријема 

првака 

Утврђивање 

постојећег стања, 

корекција и 

допуна 

Директор, Тим, 

домар, помоћно 

особље, учитељи и 

наставници 

Припрема за реализацију 

програма обележавања 

„Дечје недеље“  

Уређење 

простора 

Чланови Тима са 

стручним већима 

наставника разредне 

наставе 

Функционално опремање 

хола и ходника за 

презентацију рада секција 

Обезбеђивање 

сталака, паноа и 

другог за 

поставку 

експоната 

Ликовна секција 

старијих и млађих 

разреда 

Одабир ученика за еко- 

патролу 

Унапређивање 

хигијене 

школског 

простора, 

вршњачка 

едукација 

Одељењске 

старешине  и 

ученици 

Хигијена учионице Едукација на 

чосу 

Одељењске 

старешине  и 

ученици 

Подела задужења за 

израду сајта школе 

учешће Тим,наставници 

 

 

Обележавање Дечије 

недеље. Праћење учешћа 

ученика школе на дечијој 

недељи. 

учешће ОС и деца, сви 

учитељи и 

наставници 
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октобар 

 

 

 

Акција солидарности 

,,Деца деци“ 

хуманитарна 

акција 

Тим и деца 

Дан здраве хране 

16.октобар 

Промоција“Здрав

а ужина“ 

Наставници и 

ученици 

Еколошка 

акција(Унапређење 

животне 

средине,едукација 

ученика у области 

екологије); 

Учешће свих 

одељења-

такмичарски дух 

Наставници и 

ученици 

Прикупљање архивске 

грађе са фотографијама 

ради објављивања 

монографије школе. 

учешће свих 

одељења 

Наставници и 

ученици 

 

 

 

 

новембар 

Дан науке 

7. новембар 

Изложбе и 

презентације 

ученичких 

радова 

Наставници и 

ученици 

Естетско уређење 

ентеријера школе и 

опремање слика. Набавка 

паноа 

учешће Чланови тима 

 

 

 

 

децембар 

Радионице ,,Живот без 

насиља за свако дете“ 

учешће наставници и 

ученици 

Новогодишњи 

вашар/маскенбал 

Договор око 

Новогодишње приредбе 

Продајна 

изложба дечјих 

радова/представ

љање маски 

ОС, деца 

Припрема и поставка 

тематске изложбе поводом 

новогодишњих и 

божићних празника и 

украшавање јелке у холу 

школе 

Избор и поставка 

најуспешнијих 

ликовних 

остварења на 

тему 

новогодишњих и 

божићних 

празника; киђење 

јелке 

Тим, учитељи, 

вероучитељи 
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јануар 

 

Обележавање дана борбе 

против сиде 

Предавање Наставници 

Школска слава Свети 

Сава 

Припрема 

простора 

сви 

Евалуација рада Тима на 

крају првог полугодишта 

закључци Чланови Тима 

 

 

 

 

фебруар 

 

Обележавање Дана 

државности 

учешће Ученици  разредне и 

предметне наставе 

Дан школе учешће директор,тим,наставн

ици,ученици 

 

Презентација монографије 

школе. 

учешће новинар 

 

 

 

 

март 

Први дан 

пролећа/Литерарно-

ликовни конкурс/ 

учешће професори српског 

језика, ОС, деца и 

проф. ликовне 

културе 

Посета предшколаца 

нашој школи 

учешће Учитељи, наставници 

Изложба дечјих 

карикатура Мали Пјер 

учешће наставници,ученици 

 

 

 

 

април 

Међународни Дан дечје 

књиге 

Сва одељења, 

награда  за 

најбоље 

Тим и ученици 

Ускршњи базар изложба дечијих 

радова 

Учитељи, деца 

Обележавање Светског 

Дана здравља 

7. април 

едукација сви 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 144 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

Приказивање резултата  

такмичења у сакупљању 

секундарних сировина 

Похвала и 

награда за 

најбоље 

тим 

Златна сирена учешће наставници,ученици 

Припрема изложбе 

поводом Васкрса 

учешће Наставници, учитељи 

 

 

 

 

мај 

-посета позоришту; 

-посета музејима 

Ученици имају 

задатак да 

нацртају или 

направе лептира 

из своје маште, 

тим одабира 

најуспешније 

радове и 

поставља у холу  

школе 

наставници,ученици 

 

 

 

 

јун 

Светски дан заштите 

животне средине 

5.јун 

 

-Стоп насиљу-спортски 

фер плеј турнир 

Угледни час: 

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине,наставни

к географије и 

биологије 

Наставник географије 

и биологије,одељење 

8. разреда 

Евалуација рада Тима на 

крају другог полугодишта 

закључци Чланови Тима 

 

август 

Формирање Тима за 

следећу школску годину, 

доношење годишњег 

плана 

састанак Директор, Тим 

Уређење учионица, хола и 

школског дворишта 

Утврђивање 

постојећег стања, 

корекција и 

допуна 

Директор, Тим, 

домар, помоћно 

особље, учитељи и 

наставници 
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17.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

АКТИВНОСТ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање и 

усвајање годишњег 

плана рада тима 

Почетак септембра 
Састанак свих 

чланова 
Чланови тима 

Договор око 

покретања нових 

пројеката, како у 

школи,  у циљу 

подршке постојећим, 

тако и кроз сарадњу 

са другим школама и 

установама у земљи 

и иностранству 

Септембар Састанак тима 
Чланови тима 

 

Сарадња са 

Одељењем за 

друштвене 

делатности ГО 

Звездара у вези 

реализације пројекта 

у области 

унапређивања 

безбедности ученика 

у школама 

Септембар Договор 

Директор ОШ 

„Драгојло Дудић“, 

директор ОШ 

„Стеван Синђелић“, 

шефица Одељења за 

друштвене 

делатности општине 

Звездара, шефица 

Одсека за 

образовање, културу 

и спорт и педагог 

школе 

Наставак 

реализације пројекта 

са школом Сладки 

Врх из Словеније 

Током године Договор и састанци 

Директор ОШ 

„Драгојло Дудић“, 

директор ОШ 

„Стеван Синђелић“, 

шефица Одељења за 

друштвене 

делатности општине 

Звездара, шефица 

Одсека за 

образовање, културу 

и спорт и чланови 

Тима за ПП школе 

„Драгојло Дудић“ 

Наставак 

реализације пројекта 

са школом из Руша 

из Словеније 

Током године Договор и састанци 

Чланови Тима за 

ПП, 

директор школе  



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 146 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

Осмишљавање и 

аплицирање за 

пројекте у којима би 

школа учествовала  

Током године 
Састанак свих 

чланова 

Тим за пројектно 

планирање, 

директор школе 

Сарадња са 

Удружењем 

„Завичај“ на 

пројекту Моја 

домовина; 

Сарадња са 

удружењем "Дах"; 

Реализација пројекта 

Српске школе у 

Базелу и наше школе 

Током године 

Састанак свих 

чланова и 

реализација 

активности 

предвиђених 

пројектом 

Школе које 

учествују у пројекту,  

удружења „Завичај“ 

и „Дах“ 

 

Реализација пројекта 

Министарства 

правде  

Током године 

Набавка средстава 

предвиђених 

пројектом 

Управа школе, тим 

за пројектно 

планирање 

 

Реализација пројекта 

НИС  
Током године 

Набавка средстава 

предвиђених 

пројектом 

Управа школе, тим 

за пројектно 

планирање 

 

Анализа 

остварености плана 

и писање извештаја 

о раду тима 

Јун Састанак тима Чланови тима 
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17.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ЦИЉ АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОТИ 

ИНСТРУМЕНТ 

ПРАЋЕЊА 

 

Формирање 

тима и подела 

задатака 

 

Одабир 

наставника 

који ће чинити 

тим 

 

Одабир на 

основу анализе 

успешности 

учешћа 

наставника на 

семинарима за 

међупредметне 

компетенције 

и 

предузетништво, 

као и анализе 

професионалних 

компетенција 

 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Записници са 

састанка 

педагошког 

колегијума 

 

Израда плана 

рада 

 

Операционали 

зација рада 

 

Дефинисање 

активности 

које ће тим 

реализовати у 

овој школској 

години 

 

Тим и психолог 

 

Записник са 

састанка тима, 

мејл 

комуникација 

Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

Креирање базе    

припрема за 

час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције 

Одабир најбољих 

припрема са 

семинара за 

развој 

међупредметних 

компетнција које 

су похађали 

наставници 

општеобразовних 

предмета и 

објављивање базе 

на сајту школе 

 

Тим 

 

Сајт школе, 

записник 
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Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

 

Евалуација 

рада тима 

 

Анализа 

спроведених 

активности и 

учешћа 

чланова тима 

 

Тим и психолог 

 

Записник и 

упитници 

17.8. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Тима  

Израда Годишњег плана рада тима  

Анализа извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/21. годину 

Анализа  Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/22. годину 

 

Чланови Тима 

Директор 

 

Септембар 

Координација активности тимова, 

стручних већа и актива 

Анализа усклађености рада стручних 

већа, тимова, актива, органа и тела 

задужених за ефикасно 

функционисање рада школе 

Коришћење савремених наставних 

средстава у циљу обезбеђивања 

квалитета наставе  

Праћење примене прописа у 

обезбеђивању квалитета и развоја 

школе 

Предлагање, израда и праћење 

реализације пројеката 

 

Чланови Тима 

Координатор тима за 

професионални развој 

 

Континуирано током 

школске године 

Анализа резултата самовредноване 

области у текућој школској години 

Предлагање мера и унапређивање 

квалитета рада установе  у сарадњи 

са Наставничким већем и 

 

 

Чланови Тима 

Директор школе 

 

 

Децембар 

Јануар 
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Педагошким колегијумом  

Анализа стручног усавршавања 

запослених 

Израда полугодишњег извештаја о 

раду Тима 

Координатор тима за 

самовредновање 

 

Праћење примене иновативних 

метода у настави и примера добре 

праксе 

Анализа Извештаја о обављеном 

редовном годишњем инспекцијском 

прегледу, уколико буде и израда 

акционог плана 

Сарадња са другим институцијама 

Праћење укључености родитеља у 

конкретне активности за побољшање 

квалитета рада школе 

Сагледавање стања осипања ученика 

и деловања у смислу задржавања 

истих 

 

Руководиоци стручних 

већа 

 

Март 

Април  

Анализа резултата такмичења 

ученика 

Анализа резултата пробног завршног 

испита 

 

Чланови тима 
Мај 

Јун 

Анализа резултата завршног испита 

Разматрање припремљености школе 

за наредну школску годину 

Израда годишњег извештаја о раду 

Тима 

Израда оперативног плана рада 

школе 

Чланови Тима 

Директор школе 
Август 

 

 

 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 150 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

17.9. ПЛАН ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Часови одељењског старешине посвећени 

психолошкој припреми ученика за завршни 

испит 

одељењске старешине 

Индивидуални разговори педагога и 

психолога са ученицима осмог разреда 

педагог, психолог 

Правовремено информисање ученика о 

завршном испиту 

одељењске старешине, ПП служба 

Правовремено информисање родитеља о 

припремама за завршни испит 

одељењске старешине 

Прилагођавање редовне, додатне и 

допунске наставе захтевима завршног 

испита 

наставници 

Припремна настава за завршни испит наставници 

Пробни завршни испит наставници 

Анализа резултата ученика на пробном 

завршном испиту и информисање родитеља 

о њиховим постигнућима 

одељењске старешине 
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18. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И 

РУКОВОЂЕЊА 

18.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор ОШ „Драгојло Дудић“ је именован Решењем Скупштине града Београда 

број 112-686717- С од 26.09.2017.год, на период од четири године, чији мандат тече од 

26.09.2017.године и то у следећем саставу: 

1. Станко Радовановић, члан- локална управа 

2. Богдан Бановић, члан-локална управа (Школски одбор је донео одлуку и упутио 

захтев надлежном органу за разрешење)                                                                                                                                                                           

            3.   Љубомир Булатовић, члан-локална управа 

4.   Јелица Јокић, члан из редова школе                                               

5.   Рељић Маја, члан из редова школе школе 

            6.   Метикош Надежда, члан из редова школе 

            7.   Станковић Саша, члан-Савет родитеља  

            8.   Стошић Слобода, члан-Савет родитеља 

            9.   Динић Слађан, члан-Савет родитеља  

 

На првој седници Школског одбора од 26.10.2017. године конституисан је Школски 

одбор, за председника је изабран Станко Радовановић, а за заменика председника 

Љубомир Булатовић.  

 

Седницама Школског одбора без права одлучивања присуствују: директор школе, 

представник репрезентативног синдиката запослених, два представника Ученичког 

парламента и секретар школе који води записник. Седницама у зависности од тема 

разматрања присуствује шеф рачуноводства, представник ПП службе и друга лица. 

Седницом руководи председник Школског одбора, а у његовом одсуству заменик 

председника. 

Школски одбор (надлежности): 

1. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на 

акт о организацији и систематизацији послова. 

2. Доноси школски програм, развојни план и годишњи план рада и усваја извештаје о 

њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. 

3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике. 

4. Доноси финансијски план школе, у складу са законом. 

5. Усваја извештаје о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи. 

6. Расписује конкурс и бира директора. 
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7. Разматра поштовање општих принципа, оствривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно-васпитног рада. 

8. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом 

остваривању. 

9. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора. 

10. Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ/ 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

- Анализа успеха ученика на 

крају школске године 

- Усвајање Извештаја о раду 

школе  

- Усвајање Извештаја о раду 

директора школе 

- Усвајање Извештаја о 

самовредновању  

- Усвајање Извештаја о раду 

Актива за школско развојно 

планирање  

- Усвајање Извештаја о 

професионалном развоју 

наставника 

- Усвајање Извештаја о раду 

Ученичке задруге 

- Доношење Плана за 

самовредновање  

- Доношење плана рада 

Актива за школско развојно 

планирање 

- Доношење Плана 

професионалног развоја 

запослених 

- Доношење плана рада 

Ученичке задруге 

- Доношење Годишњег плана 

рада школе 

- Анализа реализације 

програма посебних облика 

извођења образовно- 

 

Септембар 

 

Седница  

Школског одбора 

 

 

Писмени  

извештај 

директора 

 

Директор 

ПП служба 
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васпитног рада (екскурзије, 

настава у природи, излети и 

др.) 

- Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

- Усвајање извештаја о 

извршеним инспекцијским 

прегледима 

- Анализа кадровске 

структуре и организација рада 

у школи 

-  Упознавање  о предвиђеним 

активностима за школско 

развојно планирање 

- Упознавање са активностима 

Тима за заштиту ученика од 

насиља и активностима 

вршњачког тима 

Новембар 

Седница 

Школског одбора 

 

Извештај 

педагошког 

колегијума 

Представници  

Директор 

Секретар 

- Информација о организацији 

прославе Светог Саве и Дана 

школе 

- Доношење Финансијског 

плана за 2022. годину 

- Доношење Плана јавних 

набавки за 2022. годину  

- Именовање комисије за 

попис 

Децембар 

 

Седница 

Школског одбора 

 

Усмени извештај 

директора школе 

Директор 

Секретар 

Шеф 

рачуноводства 

- Реализација школског 

програма за прво 

полугодиште 

- Реализација рада Актива за 

школско развојно планирање 

и развој школског програма, 

Тима за самовредновање, 

Тима за професионални развој 

и Ученичке задруге 

- Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта  

- Усвајање Извештаја о раду 

школе и директора у првом 

полугодишту  

- Усвајање извештаја о 

финансијском пословању 

школе  

- Усвајање извештаја пописне 

 

 

Јануар 

 

 

 

Седница 

Школског одбора 

 

Директор 

Шеф 

рачуноводства 

Секретар 
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комисије о извршеном попису  

- Разматрање безбедности 

школе 

- Информација о припремама 

за полагање пробног завршног 

испита за ученике 8. разреда 

- Информација о избору 

издавача за уџбенике  

Фебруар 

Март 

Седница 

Школског одбора 

Акциони план 

тима (извештај о 

досадашњим 

активностима) 

Директор 

Секретар 

- Анализа успеха и владања 

ученика  на крају трећег 

класификационог периода                                                         

- Информација о 

професионалним 

интересовањем ученика осмог 

разреда 

- Информација о припремама 

за полагање завршног испита 

- Информација о резултатима 

пробног завршног испита са 

предлогом мера за 

побољшање успеха ученика 

Април 

Мај 

Седница  

Школског одбора 

 

Усмени извештај 

 

ПП служба 

Директор 

 

- Анализа успеха ученика 

осмог разреда  

- Разматрање и доношење 

Анекса Школских програма  

- Информације о резултатима 

ученика на такмичењима 

- Извештај о реализацији 

завршног испита 

- Информације о завршетку 

осмогодишњег школовања и 

упис у средње школе 

- Информације о упису 

ученика у први разред 

 

 

Јун  

Јул 

 

Седница 

Школског одбор 

 

Писмени извештај 

ПП службе 

 

 

Директор 

ПП служба 

Секретар 
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18.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Директор школе:  

- Планира и организује организује остваривање програма образовања и васпитања;  

- Стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;  

- Стара се о остваривању развојног плана установе;  

- Остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника;  

- Планира стручно усавршавање наставника;  

- Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника 

као и у случају недоличног понашања запослених и њиховог негативног утицаја на децу;  

- Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа; 

Сазива и руководи седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума, без права 

одлучивања; - Усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;  

- Сарађује са родитељима ученика и са другим организацијама;  

- Редовно подноси извештаје о свом раду Школском одбору;  

- Одлучује о избору наставника и стручних сарадника, по прибављеном мишљењу 

Школског одбора, и доноси решења о заснивању радног односа;  

- Потписује сведочанства, дипломе, уверења и друга акта везана за пословање школе;  

- Одлучује у складу са законом и општим актима о питањима из радних односа заполених 

у школи; - Доноси општа акта, уколико то није надлежност Школског одбора;  

- Обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са законом и 

општим актом школе. 

M САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ 

IX Организација рада у новој школској години 

Извештај о раду Школе 

Извештај о раду директора и Плану рада за нову школску 

годину (подношење Извештаја Наставничком већу, 

Савету родитеља и Школском одбору)  

Увид у планове рада наставника Увид у материјално-

Педагог, психолог 

Рачунополагач,  

Учитељи 
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финансијско  пословање  

Пријем првака Припрема прославе Дана Школе 

Посета часовима – евалуација наставног часа 

Планирање и организација изборних предмета и 

факултативних активности Припрема за седницу 

Педагошког колегијума   

X Остваривање увида у организацију редовне наставе, 

продуженог боравка, целодневне наставе и прирпремног 

предшколског програма  

Праћење реализације наставних садржаја и оцењивања 

ученика  

Припрема и организација прославе Дана Школе  

Припрема за седницу Педагошког колегијума  

Посета часовима – евалуација наставног часа 

ПП служба  

 

ПП служба  

 

 

 

XI Анализа успеха и владања ученика на крају I тромесечја 

Припрема и реализација састанка Савета родитеља Школе 

поводом резултата са I тромесечја  

Праћење оцењивања ученика Посета часовима – 

евалуација наставног часа 

Припреме за седницу Педагошког колегијума 

ПП служба, Даниела 

Павић 

XII Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта  

Праћење слободних активности, додатног и допунског 

рада  

Припреме за израду завршног рачуна  

Припреме за организацију школске славе  

Организовање пописа и инвентара у Школи  

Информација о семинарима за наставнике Јануарски дани  

Припрема за седницу Педагошког колегијума 

ПП служба Задуж. 

наставник 

I Помоћ у припремању прославе посвећене Св.Сави  

Подношење извештаја Савету родитеља о успеху и 

владања ученика на крају I полугодишта   

Организовање стручног усавршавања наставника за време 

зимског распуста 

Даниела Павић 
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Припрема за седницу Педагошког колегијума 

II Праћење реализовања плана и програма  

Припреме за такмичење ученика  

Анализа рада стручних већа и актива, слободних 

активности и ученичких организација 

Анализа квалитета вођења педагошке документације 

(дневници, документација о раду стучних тела...)  

Припреме за почетак уписа у први разред  

Припрема за седницу Педагошког колегијум 

Педагог ПП служба 

Руководиоци СВ 

Задуж. наставн.  

III Анализа успеха и владања ученика на крају III тромесечја 

Припрема организације уписа првака  

Праћење рада редовне наставе и слободних активности  

Помоћ у припремама за смотре и такмичења  

Организација такмичења (Школа домаћин)  

Припрема за седницу Педагошког колегијума 

Педагог ПП служба  

Задуж.наставници 

IV Подношење извештаја Савету родитеља о успеху и 

владању ученика на крају III тромесечја   

Припрема за организацију излета, посета и екскурзија 

Праћење такмичења и извештај о резултатима  

Припрема за спровођење завршног испита за ученике VIII 

разреда 

Припрема за седницу Педагошког колегијума 

Комисија ПП служба 

Комисија за завршни 

испит 

V Анализа успеха и владања ученика VIII разреда на крају 

другог полугодишта 

Утврђивање теза за План рада Школе Сумирање резултата 

смотри и такмичења  

Организација уписа ученика VIII разреда у средње школе 

– сарадња са одељенским старешинама VIII разреда 

Припрема и матурска прослава ученика VIII разреда  

Припрема за седницу Педагошког колегијума 

Педагог  

 

Психолог 

 

Комисија 

VI Анализа успеха и владања ученика I-VII разреда на крају 

II  полугодишта  

Подела предмета и разредних старешинстава  

 

 

ПП служба и 
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Припремање Извештаја о раду Школе и Плана рада 

Школе за следећу школску годину 

Спровођење завршног  ипита за ученике VIII разреда 

Извештај Савету родитеља Школе о успеху на крају II 

полугодишта, резултатима са квалификационог испита 

ученика VIII разреда и такмичењима ученика  

Припрема за седницу Педагошког колегијума 

предм.наставници 

Комисија. 

Задуж.наставници  

VIII Организација припремне наставе и поправних испита 

Припреме за почетак школске године 

Израда Годишњег плана рада Школе и Извештаја о раду 

Школе  

Припрема за седницу Педагошког колегијум 

ПП служба 

 

18.3. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

/МЕСТО 

• Конституисање  Савета 

родитеља 

• Избор председника и заменика 

председника, представника и 

заменика чпредставника у 

општински Савет родитеља ГО 

Звездара 

• Избор представника за тимове 

и актив школе 

(самовредновање, заштита 

ученика од насиља, школски 

развојни план) 

• Разматрање Извештаја о раду 

Савета родитеља за школску 

2020/2021. годину 

• Разматрање Извештаја о раду 

школе за школску 2020/21. 

годину 

• Разматрање Извештаја о раду 

директора школе за школску 

2020/2021. годину  

• Разматрање Извештаја о раду 

тимова (самовредновање, 

професионални развој и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Председник 

Савета родитеља 

 

ПП служба 

 

Секретар школе 

 

 

 

 

 

Седница Савета 

родитеља 

 

Јавно гласање 

 

Упознавање 

чланова Савета 

родитеља са 

реализованим 

активностима у 

претходној 

школској години 

и организације 

рада школе у 

новој школској 

години 

 

Извештаји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Зборница 

или 

учионица 
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школско развојно планирање) 

за школску 2020/21. годину 

• Разматрање извештаја о успеху 

ученика на крају школске 

2020/2021. године 

• Разматрање извештај о 

реализацији екскурзија и 

наставе у природи за школску 

2020/21. годину 

• Извештај о резултатима 

ученика осмог разреда након 

полагања завршног испита  

• Разматрање Годишњег плана 

рада Савета родитеља за текућу 

школску годину 

• Разматрање Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/22. 

годину 

• Информација о реализацији 

набавке уџбеника за 2020/2021. 

годину 

• Разматрање понуда за 

осигурање ученика за школску 

2021/2022. 

• План и програм извођења 

екскурзија ученика, наставе у 

природи и излета у школској 

2021/2022. години 

• Доношење одлука о висини 

дневница за наставнике 

• Физичко обезбеђење објекта 

школе и ученика 

 

 

 

• Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на крају 

првог класификационог 

периода школске 2021/2022. 

год. 

• Извештај о раду Тима за 

инклузивно образовање  

• Упознавање са предвиђеним 

активностима Тима за развојно 

планирање 

• Информација о активностима 

Тима за заштиту ученика од 

насиља 

 

 

 

Директор 

 

Председник 

Савета родитеља 

 

ПП служба 

 

Секретар школе 

 

 

 

 

Седница Савета 

Извештај о успеху 

Укључивање 

родитеља у 

планирање тима 

за примену 

Посебног 

протокола 

 

 

 

 

Новембар 

 

Зборница, 

учионица 
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• Упознавање о примени 

Посебног протокола о заштити 

ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

• Разматрање извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

• Информација о припремама 

ученика 8. разреда за завршни 

испит 

• Разматрање набавке уџбеника 

за школску 2022/23. годину 

 

Директор 

 

Председник 

Савета родитеља 

 

ПП служба 

 

Секретар школе 

 

 

 

 

Седница Савета 

 

 

 

 

Фебруар 

 

Зборница  

• Разматрање извештаја о успеху 

и дисциплини ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

• Професионално интересовање 

ученика осмог разреда 

• Информација о прослави 

матурске вечери за ученике 8. 

разреда 

• Давање предлога за изборне 

предмете за школску 2022/23. 

годину 

Директор 

 

Председник 

Савета родитеља 

 

ПП служба 

 

Секретар школе 

Седница Савета 

родитеља 

Представљање 

плана рада тима 

за професионалну 

оријентацију, 

извештавање о 

постигнутим 

резултатима, 

јавно гласање 

 

Април 

 

Зборница 

• Извештај о успеху и владању 

ученика осмог разреда 

• Извештај о успеху ученика од 

1. до 7. разреда  

• Извештај и постигнути 

резултати са такмичења 

ученика 

•  Извештај о реализованим 

екскурзијама и наставе у 

природи ученика 

Директор 

 

Председник 

Савета родитеља 

 

ПП служба 

 

Секретар школе 

Седница Савета 

Разматрање 

успеха ученика, 

извештаја са 

такмичења, 

разматрање 

извештаја вођа 

пута 

 

 

 

Јун 

 

Зборница 

 

• Израда извештаја о раду Савета 

родитеља 

Председник 

Савета родитеља 

и записничар 

Анализа састанака 

и писање 

извештаја 

Август 

 

Зборница 
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19. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

19.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА 

Садржај (област) рада 

Време 

реализације 

(месец) 

Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Учешће у изради Годишњег 

извештаја и плана рада школе  
VI ,VII, VIII 

Педагог, руководиоци 

стручних већа 

 

2.Учешће у изради оперативног плана 

рада школе за време епидемије корона 

вируса 

IX 
Тим за вредновање квалитета 

рада установе 

3. Израда плана посете часовима  IX Директор, педагог  

4. Израда годишњег плана рада 

психолога 
IX Педагог 

5. Сарадња са наставницима при 

изради плана прилагођавања и ИОП-а 

за ученике којима је потребна додатна 

подршка у образовању 

IX и током 

године 
 Тим за ИОП 

6. Учешће у изради Програма заштите 

ученика од насиља 

IX 

 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

7. Учешће у изради плана рада тима за 

самовредновање 
IX Тим за самовредновање 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у праћењу развоја и 

напредовања ученика у свим видовима 

образовно-васпитног рада  

IX-VI Педагог, наставници 

2.Учешће у праћењу остварености 

стандарда постигнућа 
IX-VI Педагог, наставници 
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3.Праћење поступака оцењивања 

ученика 
IX-VI 

Наставници, учитељи, 

педагог 

4.Праћење примене мера 

индивидуализације и индивидуалних 

образовних планова 

током године Педагог,Тим за ИО 

5. Праћење и организација активности 

на превенцији насиља 
током године 

Педагог, Тим за заштиту од 

насиља 

7.Спровођење истраживања koja se 

sprovode у оквиру самовредновања    

рада школе ради унапређивања 

образовно-васпитног рада установе  

током године 
Директор, педагог и чланови 

Тима 

8.Учешће у изради годишњег извештаја 

о раду школе 
VIII, IX Директор, педагог 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1.Упознавање наставника првог 

разреда са подацима добивеним о 

ученицима приликом тестирања и 

утврђивања спремности за полазак у 

школу 

IX Педагог 

2.Пружање помоћи у планирању и 

реализацији образовно-васпитног рада 

и прилагођавања рада потребама 

ученика (индивидуализација рада) 

IX-VI Педагог, наставници 

3.Помоћ у изради инструмената и 

критеријума за вредновање резултата 

рада (тестови знања, анкете ...) 

IX-VI Педагог, наставници 

4.Посета часовима и анализирање 

посећених часова различитих облика 

образовно-васпитног рада, предлагање 

мера за унапређење  

IX-VI 
Директор, педагог, 

наставници 

5.Јачање наставничких компетенција - 

стручне теме: „Рад одељењског 

старешине (ОС) са ученичким 

колективом“ и „Мотивација за учење“ 

IX-VI Педагог, наставници 

6.Сарадња са ОС у циљу упознавања са 

принципима групне динамике и 
IX-VI 

Одељењске старешине, 

педагог  
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социјалне интеракције, пружање 

помоћи у вођењу ученичког колектива 

и превазилажењу поремећаја у 

интерперс.односима у одељењу 

7.Подршка ОС и осталим 

наставницима у раду са родитељима 

ученика  

IX-VI 
Наставници, одељењске 

старешине 

8.Сарадња са ОС у циљу откривања 

узрока тешкоћа у понашању ученика и 

предузимања одговарајућих мера 

IX-VI 
Одељењске старешине, 

наставници, педагог 

9.Упознавање предметних наставника 

са одељењима петог разреда 
IX- X Педагог, учитељи 

10.Подршка наставницима у раду са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група, рад на развијању флексибилних 

ставова и интеркултуралне 

осетљивости   

IX- X Педагог 

11.Сарадња са наставницима у 

идентификацији даровитих ученика  

и организовање одговарајућег 

образовно-васп. рада 

IX-VI Педагог, наставници 

 12.Сарадња са наставницима у 

откривању узрока заостајања ученика у 

раду, предузимање или предлагање 

одговарајућих педагошких мера 

IX-VI Педагог, логопед, наставници 

13. Сарадња са наставницима на 

остваривању циљева професионалне 

орјентације, кроз програмске садржаје, 

сарадња у препознавању склоности и 

способности ученика, пружање помоћи 

у усмеравању проф.развоја ученика, 

помоћ ОС 7.и 8.р. у реализацији 

радионица  

IX-VI Педагог, наставници, 

14.Сарадња са наставницима у раду са 

ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка. Учешће у изради 

IX-VI Тим за ИОП  
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педагошког профила и ИОП  

 

15. Оснаживање наставника за тимски 

рад, кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака. 

IX-VI Наставници 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1.Испитивање деце уписане у школу 

ради давања препорука за даљи рад и 

провера спремности за полазак у школу 

деце узраста од 6 до 7 година  

IV, V, VI Педагог 

2.Формирање одељења првог разреда VIII Педагог 

3.Учешће у организацији пријема деце, 

праћења адаптације и подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа адаптације 

VIII, IX, X 
Педагог, учитељи првог 

разреда 

4.Праћење адаптације ученика петог 

разреда на предметну наставу  
IX, X Педагог 

5.Учешће у праћењу успеха и 

напредовања ученика у настави и 

ваннаставним активностима, 

откривање узрока заостајања и 

предузимање одговарајућих мера 

IX-VI Педагог, логопед, наставници 

6.Саветодавно – инструктивни рад са 

ученицима са тешкоћама у учењу, 

емоционалном и социјалном развоју, 

развоју и сазревању, проблемима у 

понашању и тешкоћама адаптације 

IX-VI 
Педагог, одељењске 

старешине 

7.Испитивање способности ученика, 

мотивације за учење, групне динамике 

одељења, статуса појединца у групи, 

применом стандардизованих 

инструмената и процедура процене, 

ради добијања података за реализацију 

послова у раду са ученицима, 

наставницима, родитељима и 

институцијама 

IX-VI Педагог, наставници 

8.Учешће у идентификацији ученика са 

изузетним способностима, подршка 
IX-VI Педагог, наставници 
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ученицима у даљем развоју и 

укључивању у одговарајуће активности  

9.Пружање помоћи ученицима на 

усвајању концепта целоживотног 

учења, рационалних метода учења, 

успостављању радних навика, 

мотивацији за учење 

IX-VI Педагог, наставници 

10.Учествовање у професионалном 

информисању ученика, упознавање са 

факторима успешног избора средње 

школе 

IX-VI 
Одељењске старешине и 

наставници 

11.Испитивање професионалних 

интересовања и способности ученика 8. 

разреда и професионално саветовање 

ученика 

XI, XII 

IV 

 

Одељењске старешине и 

наставници  

12.Организовање психолошко-

педагошког и здравствено-

превентивног образовања ученика, као 

и радионица психосоцијалне подршле  

IX-VI 
Педагог, наставници, 

одговарајуће установе 

13.Учешће у формирању ученичких 

колектива, подстицању позитивне 

климе у одељењу и унапређивању 

социјалних вештина  

IX-VI 
Педагог, одељењске 

старешине 

15.Идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка,  учешће у 

изради педагошког  израда  израда 

индивидуалних профила, ИОП-а, 

пружање подршке ученицима који се 

школују по индивидуализираној 

настави и ИОПу  

IX-VI 
Педагог, Тим за инклузивно 

образовање 

16.Пружање психолошке помоћи 

ученицима и одељењу у акцидентним 

кризама 

IX-VI 
Педагог, одељењске 

старешине 

17.Учествовање у појачаном васпитном 

раду са ученицима 
IX-VI 

Педагог, одељењске 

старешине, тимови 

18.Учешће у праћењу напредовања 

ученика из осетљивих друштвених 
IX-VI Тим за инклузивно 

образовање, педагошки 
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група, пружање подршке овим 

ученицима 

асистент 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

1. Прикупљање података од родитеља 

који су од значаја за упознавање 

ученика и праћење њиховог развоја 

IX-VI 
Педагог, одељењске 

старешине 

2. Саветодавно-инструктивни рад са  

родитељима деце са тешкоћама у 

адаптацији, развоју, учењу и 

понашању, у циљу превазилажења 

потешкоћа 

IX-VI 
Педагог, логопед, одељењске 

старешине 

3 .Подршка јачању родитељских 

васпитних компетенција (информисање 

о инд. психолошким карактеристикама 

ученика) у виду индивидуалних 

консултација 

IX-VI 
Педагог, одељењске 

старешине 

4. Саветодавни рад са родитељима 

ученика који врше повреду правила 

понашања и за које је потребан појачан 

васпитни рад  

IX-VI 
Педагог, одељењски 

старешина 

5. Пружање помоћи родитељима 

ученика који су у акцидентној кризи 
IX-VI 

Педагог, одељењски 

старешина 

6. Сарадња са родитељима при изради 

ИОП-а за ученике 
IX-VI 

Педагог, логопед, ОС, Тим за 

инклузију 

7. Сарадња са родитељима на 

упознавању карактеристика ученика са 

изузетним способностима и подршка у 

подстицању општег и професионалног 

развоја 

IX-VI 
Педагог, одељењски 

старешина 

8. Учествовање у различитим облицима 

сарадње школе са родитељима (општи 

и одељењски родитељски састанци, по 

потреби) 

IX-VI 

Директор, стручни 

сарадници, одељењске 

старешине 

9. Сарадња са Саветом родитеља (по 

потреби, информисање и давање 

предлога по питањима која се 

IX-VI Директор, педагог 
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разматрају)  

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

1.Учешће у припреми докумената 

школе, анализа, извештаја и сл.,  
IX-VI Директор, стручни сарадници 

2.Сарадња са директором и педагогом 

при одређивању старешинства, 

одређивању ментора и сл. 

VIII Директор, педагог 

3.Сарадња при организовању 

радионица за ученике, предавања за 

родитеље, припреми презентација, 

налаза истраживања 

IX-VI 
Директор, остали стручни 

сарадници, наставници 

4.Сарадња са педагогом и логопедом на 

припреми стручног усавршавања за 

наставнике унутар школе (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака, 

стручне теме)  

IX-VI Педагог, логопед 

5.Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика на оцену из 

предмета и владања 

по потреби Директор, педагог 

6.Планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим 

стручним сарадницима 

IX-VIII 
Педагог, логопед, 

библиотекар 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

8. Стручна помоћ у реализацији обр.-

васпитних задатака у школи 
IX-VI Педагог, наставници 

9.Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа  
IX-VI 

Директор, педагог, 

руководиоци већа 

10.Учествовање у раду наставничког 

већа (извештавање о резултатима 

анализа, прегледа, испитивања и мини 

истраживања и предлагање 

IX-VI Психолог 
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одговарајућих мера) 

11.Упознавање наставника са 

променама у законској регулативи 
IX-VI Директор, педагог 

12.Учешће у раду Тима за заштиту  

ученика од насиља 
IX-VI Чланови Тима 

13.Учешће у раду Тима за инклузивно 

образовање 
IX-VI Чланови Тимова 

14.Учешће у раду Стручног актива за 

развојно планирање 
IX-VI Чланови Актива 

15. Учешће у рад Тима за вредновање 

квалитета рада установе 
IX-VI Чланови Тимова 

15.Учешће у раду Педагошког 

колегијума 
IX-VI 

Чланови Педагошког 

колегијума 

16. Координатор Тима за 

самовредновање 
IX-VI Чланови Тима 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1.Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама које доприносе 

остваривању образовно-васпитног рада 

(МП, Школски диспанзер, ЦСР, НСЗ, 

Филозофски факултет, Институт за МЗ, 

Институт за психологију, Завод за 

психофиз. поремећаје и говорну 

патологију, Предшколска установа, 

МУП, центар Инвентива...) 

IX -VI 
Педагог, логопед, чланови 

тимова, директор 

2. Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада  

IX -VI 
Педагог, чланови тимова, 

директор 

3. Учествовање у раду стручних 

удружења 
IX -VI Педагог 

4. Сарадња са психолозима из других IX -VI Педагог 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 169 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

установа 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Вођење евиденције о свом раду: 

дневник рада психолога, психолошки 

досије ученика  

VIII-VI  

2. Вођење евиденције о извршеним 

анализама, истраживањима 
VIII-VI  

3. Вођење евиденције о психолошким 

тестирањима,  посећеним часовима, 

сарадњи са родитељима и др. 

VIII-VI  

4. Прикупљање и чување података о 

ученицима 
VIII-VI  

5. Стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе, учествовањем у 

раду актива стручних сарадника, 

похађањем семинара, разменом 

искуства и сарадњом са другим 

психолозима  

IX-VI  

6. Припрема и планирање рада са 

ученицима, наставницима и 

родитељима 

IX-VI 
Директор, остали стручни 

сарадници, наставници 

7. Припрема предавања за ученике, 

наставнике и родитеље 
IX-VI Педагог 

8. Припрема анализа,  инструмената за 

испитивања и самовредновање рада 

школе 

IX-VI 
Педагог, Тим за 

самовредновање 

9. Договор са директором, педагогом, 

тимовима и припрема реализације 

заједничких задатака 

IX-VI 
Директор, педагог, остали 

тимови 
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19.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПЕДАГОГА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБЛАСТ И САДРЖАЈ РАДА САРАДНИЦИ 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

јун - септембар 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе и 

појединих његових делова 

 

директор, психолог, 

руководиоци 

стручних и 

одељењских већа 

септембар 

током школске 

године 

Израда Годишњег програма рада и месечних 

планова стручног сарадника педагога 

психолог 

јун - септембар Учешће у изради Годишњег плана рада тима за 

инклузивно образовање 

тим за ИОП 

 

јун - септембар 

Учешће у изради Годишњег плана рада тима 

обезбеђивање квалитета рада и развој установе 

тим за обезбеђивање 

квалитета рада и 

развој установе 

август 

септембар 

Формирање одељења 1. разреда и распоређивање 

новоуписаних ученика и ученика који су упућени 

да понове разред 

секретар, психолог, 

учитељи, директор 

током школске 

године 

Сарадња са наставницима при изради плана 

прилагођавања и ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању 

Тим за ИОП, 

родитељи 

јун - септембар Подршка наставницима у изради планова рада 

одељењског старешине 

одељењске 

старешине, психолог  

током године у 

складу са РП 

Припремање и израда плана посете часовима директор, психолог  

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

током школске 

године 

Учешће у праћењу и вредновању васпитно-

образовног, односнонаставног процеса развоjа и 

напредовања деце, односно ученика 

психолог, 

наставници 

на 

класификациони

м периодима 

током школске 

Анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање 

мера за њихово побољшање 

 

директор, психолог, 

одељењске 
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године старешине 

током школске 

године 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализациjе и индивидуалног образовног 

плана  

психолог, тим за 

ИОП 

септембар – јун  Учешће у праћењу остварености стандарда 

постигнућа 

психолог, 

наставници 

август, 

септембар 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе директор, психолог, 

наставници разредне 

и предметне наставе 

током школске 

године 

Реализација различитих истраживања ради 

унапређивања образовно-васпитног рада 

директор, психолог 

током школске 

године 

Праћење динамике оцењивања ученика одељењске 

старешине, психолог 

3. Рад са наставницима 

 

септембар 

Упознавање одељењских старешина првог разреда 

са подацима добијеним тестирањем деце и 

утврђивања спремности за полазак у школу 

психолог, директор, 

одељењске 

старешине 

 

током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у реализацији 

угледних активности, односно часова и примера 

добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и родитељским 

састанцима 

 

психолог, 

наставници разредне 

и предметне наставе 
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током школске 

године  

 

 

 

 

 

 

Саветодавни рад и подршка наставницима 

усмерени ка: 

- коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената праћења деце и самоевалуације рада; 

- планирању и реализацији непосредног образовно-

васпитног рада саученицима, а нарочито у области 

прилагођавања радаобразовно-васпитним 

потребама ученика; 

- јачању наставничких компетенција (комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање сукоба, 

подршка развоју личности ученика, подучавање и 

учење); 

- индивидуализацији наставе на основу уочених 

потреба, интересовања и способности деце; 

- раду са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка; 

- формирању и вођењу ученичког колектива; 

- раду са родитељима (старатељима); 

 

 

 

 

 

 

 

психолог, 

наставници разредне 

и предметне наставе 

 

 

 

 

током школске 

године 

Саветодавни рад са наставницима давањем 

повратне информације о посећеном часу, као и 

предлагањем мера за унапређење праћеног 

сегмента образовно-васпитног процеса 

директор, психолог, 

наставници 

током школске 

године 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

креирању и избору садржајаЧОС-а 

одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Сарадња са наставницима на остваривању циљева 

професионалне орјентације 

одељењске 

старешине, психолог 

4. Рад са ученицима 

 

април, мај, јун 

 

Испитивање детета уписаног у основну школу и 

провера спремности деце за полазак у школу 

узраста од 6 до 7 година 

 

психолог  

септембар 

током школске 

Учешће у организацији пријема ученика, праћења 

процеса адаптације и подршка у превазилажењу 

психолог, одељењске 

старешине 
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године тешкоћа адаптације 

током школске 

године 

Праћење дечијег развоја и напредовања, као и 

оптерећености ученика 

ОС, наставници, 

психолог  

 

током школске 

године  

Учешће у идентификовању ученика којима је 

потребна подршка, учешће у изради педагошког 

профила, израда индивидуалних профила, ИОП-а, 

пружање подршке ученицима који се школују по 

индивидуализованој настави и ИОП-у 

 

психолог, Тим за 

инклузивно 

образовање 

током школске 

године 

Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује 

образовно-васпитни рад по ИОП-у 

Тим за инклузивно 

образовање 

током школске 

године 

Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке 

психолог, 

наставници 

током школске 

године 

Професионално информисање и саветовање 

ученика (групно и индивидуално) 

ОС, наставници 

 

током школске 

године 

Саветодавни разговори са ученицима: 

новоуписаним, ученици који су поновили разред, 

ученици који имају проблема у учењу и понашању 

ОС, наставници, Тим 

за инклузивно 

образовање, 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

током школске 

године 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 

Ученичког парламента и других ученичких 

организација 

Ученички парламент 

током школске 

године 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања у 

школи 

директор, психолог, 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

током школске 

године 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и понашању 

психолог, ученици, 

ОС 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

током школске 

године 

Прикупљање података од родитеља/старатеља који 

су од значаја за упознавање ученика и праћење 

његовог развоја 

психолог, одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Саветодавно-инструктивни рад са 

родитељима/старатељима ученика са тешкоћама у 

психолог, логопед, 

ОС 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 174 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у 

развоју, професионалној оријентацији 

током школске 

године 

Саветодавни рад и усмеравање родитеља/старатеља 

чија деца врше повреду правила понашања у школи 

и којима је одређен појачани васпитни рад 

директор, психолог, 

ОС 

током школске 

године 

Сарадња са родитељима/старатељима на пружању 

подршке ученици која се школују по ИОП-у 

психолог, логопед, 

ОС, Тим за 

инклузивно 

образовањње 

по потреби 

 

Сарадњасародитељима/старатељима кроз општеи 

групне родитељскесастанке 

директор, психолог, 

ОС 

током школске 

године 

Сарадња са Саветом родитеља(по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима коjа се разматраjу на савету) 

директор, психолог  

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

током школске 

године 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова и редовна размена 

информација 

директор, остали 

стручни сарадници, 

тимови 

током школске 

године 

јун - септембар 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заjедничком планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа и 

извештаjа о раду школе 

директор, остали 

стучни сарадници 

јун – август  Сарадња са директором и психологом на 

формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава 

директор, психолог  

током школске 

године 

Сарадња при организовању радионица за ученике, 

предавања за родитеље, припреми презентација 

директор, остали 

стручни сарадници, 

наставници 

током школске 

године 

Сарадња са дефектолозима у пружању подршке 

ученицима  за које се доноси индивидуални 

образовни план 

дефектолози, Тим за 

инклузивно 

образовање 

током школске 

године 

Сарадња са директором и психологом по питању 

приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања 

директор, психолог 
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током школске 

године 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 

послова 

директор, остали 

стручни сарадници  

7. Рад у стручним органима и тимовима 

током школске 

године 

Руковођење Тимом за инклузивно образовање и 

Тимом за обезбеђивање квалитета рада и развој 

установе 

чланови тимова 

 

 

током школске 

године 

Учествовање у раду Наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и 

других активности), Педагошког колегијума, 

Одељењских већа, Стручних већа, Актива за развој 

школског програма 

 

чланови тимова, СВ, 

ОВ, НВ, Педагошког 

колегијума, Актива 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

 

током школске 

године 

 

 

 

Сарадња саДомом здравља, Центром за социјални 

рад, основним и средњим школама, Националном 

службом за запошљавање, предшколским 

установама, ГО Звездара, МУП Звездара, 

Друштвом педагога Србије 

 

директор, психолог, 

логопед, специјални 

педагог, секретар 

школе 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

током школске 

године 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

 

 

током школске 

године 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 

листа за праћење наставе и васпитних активности  на 

нивоу школе 

 

током школске 

године 

Припрема за послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада педагога 

 

током школске 

године 

Прикупљање података о ученицима и чување 

документације која садржи личне податке о 

ученицима 

родитељи, 

одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Стручно усавршавање унутар и ван установе  
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19.3. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

1.Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике. 
септембар 

2. Израђивање годишњег и месечних планова. 

Септембар, 

током године 

за сваки месец 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци. септембар 

4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе 

потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 
септембар 

II Праћење и вредновање  

1. Вођење библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе. 
током године 

2. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-

васпитне активности. 
током године 

3. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене 

методе и резултата сопственог истраживачког рада. 
током године 

4. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености 

корисника, развијањем критичког односа према различитим информасијама и 

изворима сазнања и осећања за естетске вредности. 

током године 

III Рад са наставницима  

1.Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све 

облике образовно-васпитног рада. 

током године 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење 

разних извора информација. 

током године 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској 

библиотеци. 

током године 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире.  током године 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. током године 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим током године 
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књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези 

с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима и усмено или 

писмено приказивање појединих књига и часописа. 

IV Рад са ученицима  

1. Припрема ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње. 
током године 

2. Систематско обучавање ученика за употребу информационог библиотечког 

апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањима. 
током године 

3. Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту и другим материјалима. 
током године 

4. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме. током године 

5. Упознавање ученика са методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања. 
током године 

6. Рад са ученицима на развијању позитивног односа према читању, важности 

разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба 

лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавање претраживања и 

употребе свих извора и оспособљавање за самостално коришћење. 

током године 

7. Стимулисање навика ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку 

грађу, развијање навика долажења у школску и јавну библиотеку, као и 

узимање учешћа у њиховим културно-просветним активностима у складу са 

њиховим интересовањима и потребама. 

током године 

8. Подстицање побољшања информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа 

према различитим информацијама и изворима сазнања и осећања за естетске 

вредности. 

током године 

9. Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, као и рад на 

реализацији школских пројеката. 

током године 

V Рад са родитељима/старатељима  

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких 

и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека. 

током године 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких 

навика ученика. 
током године 

VI Рад са директором, сртучним сарадницима, педагошким асистентом и  
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пратиоцем ученика 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне 

грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке. 

током године 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци 

нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе. 

током године 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености и упућивање 

на критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора. 
током године 

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних 

пројеката, изложби, креативних радионица, организовање књижевних сусрета 

и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима 

се апострофира борба против свих облика зависности. 

током године 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску 

библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници. 

током године 

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне 

трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и 

друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за 

школу и просвету. 

током године 

7. Учешће у припремању прилога школског гласила и интернет презентације 

школе. 
током године 

VII Рад у стручним органима и тимовима  

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и 

школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – 

пројектне наставе. 

током године 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора. током године 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања 

средстава за обнову књижног фонда. 

током године 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
 

1.Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама 

на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по 

питању размене и међубиблиотечке позајмице. 

током године 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и током године 
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школе. 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама. током године 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других друштава 

у локалној самоуправи и Републици Себији. 

током године 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање током године 

1.Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци. током године 

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског 

библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године.  

током године 

3. Стручно усавршавање – учешће на семинарима,саветовањима и другим 

скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари. 

током године 
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20. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА И 

ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

Годишњи планови рада наставника и одељењских старешина основне школе „Драгојло 

Дудић“ су саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину и 

налазе се у педагошко-психолошкој служби школе у електронском облику. 

21. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТИМОВА 

21.1. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРЕ 

МЕСЕЦ ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ 

ЈУЛИ 

/АВГУСТ 

1. Анализа остварених програма и активности у школској 2020/21. години - 

израда годишњег извештаја 

2. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома, признања, 

захвалница) 

СЕПТЕМБ

АР 

1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини - основе, циљеви, 

задаци,  

реализатори програма / инструктивни састанци са васпитачима, наставницима, 

сарадницима 

2. „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ“ – под слоганом „Културно 

наслеђе за све“  

3. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања Дечје 

недеље  

4. Ликовни конкурс поводом Дечје недеље – расписивање конкурса за 

предшколце,  основце и средњошколце 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2020 (од 4. до 10. октобра 2021.г.)  

 * Програми у школама, дечјим установама, општини - Добродошлица за ђаке 

прваке 

 * "ДЕЦА ДЕЦИ" – хуманитарно-еколошка акција «Чеп у џеп» (прикупљање 

чепова са пластичне амбалаже) 

* Изложба радова са ликовног конкурса поводом Дечје недеље 
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 2. Конкурс "МАЛИ ПЈЕР" за најбољу дечју карикатуру (за основце и 

средњошколце) расписивање и спровођење конкурса - у сарадњи са 

библиотеком "Вук Караџић" 

3. Ђачка песничка сусретања 2020/21 – школски сусрети 

НОВЕМБА

Р 

1.  Организовање школских такмичења: 

       * НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

       * ЗЛАТНА СИРЕНА  (соло певачи) 

 * МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет) 

2. Општинско такмичење Ђачка песничка сусретања 2021/22 (за ученике 

основних и средњих школа) – Библиотека «Бранко Миљковић» 

3. 17. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ – 

организоване посете деце и младих фестивалским програмима 

4. Светски дан детета на Звездари – обележавање Светског дана детета у 

сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и ГО 

Звездара  

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Општинска такмичења: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2021/22 у МШ „Владимир Ђорђевић“ 

  * НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ       

2.  Општинско такмичење: 

   Дечје музичке свечаности  ДЕМУС 2021/22 у МШ „Владимир Ђорђевић“ 

  * ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)    

  * МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет) 

3. Градско такмичење: Ђачка песничка сусретања деце и младих 2021/22 – 

МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА ЈУКИЋ МАРЈАНОВИЋ“ 

ЈАНУАР 1. Бесплатни програми током зимског распуста ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ 

ИЗБОР (за основце и средњошколце) - креативне радионице  у сарадњи са 

Секретаријатом за спорт и омладину 

 

ФЕБРУАР 1. Општинска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР" - изложба најбољих радова, 

додела награда и признања у Библиотеци „Бранко Миљковић“ 
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2. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

 

МАРТ 1. Општинска такмичења 

* РЕЦИТАТОРИ  (за основце и средњошколце) - у сарадњи са библиотеком 

"Вук Караџић" 

* ДЕМУС  а)ГРУПЕ ПЕВАЧА 

                    б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ   

                    ц) ОРКЕСТРИ 

2. Градска такмичења:  (током марта) Дечји културни центар Београда 

* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи) 

* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети) 

3. УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ – расписивање ликовног конкурса  

АПРИЛ 1. Општинска такмичења: 

* У СУСРЕТ УСКРСУ - Ускршњи ликовни конкурс за предшколце, основце 

и средњошколце (Ускрс 24.4.2022.г.) - изложба, додела награда и признања 

14.4.2022.г. 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском 

стваралаштву:   

а) мале драмске форме  (предшколци, основци, средњошколци)  

2. Градска такмичења: 

*   МАЛИ ПЈЕР -  Изложба дечјих  радова са Конкурса за дечју карикатуру 

*  Градско такмичење рецитатора –  ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ 

* ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС 

      Мали инструментални састави и оркестри  

      Групе певача и хорови основних школа Београда  
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М А Ј 1.  Општинска такмичења: 

* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском 

стваралаштву:   

б) представе (основци и средњошколци) 

2. Градска такмичења: 

*  ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ - Кратке драмско–сценске 

представе (за вртиће, основне и средње школе) 

*  ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ИГАРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА – 

представе (за основне и средње школе) 

*  ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС  

      Ревија победника – Концерт музичког стваралаштва деце Београда 

3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог 

Ј У Н  1.  Свечани концерт – РЕВИЈА ПОБЕДНИКА ДЕМУС 2021/22 са доделом 

диплома и награда ученицима награђеним на општинским такмичењима у 

школској 2021/22.г. 

2. Градска такмичења: 

УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ –  изложба цртежа награђених на ликовном конкурсу 

3. Републичка такмичења/смотре: 

       ОРКЕСТРИ 

       ХОРОВИ 

4. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ - свечани програм за ученике генерације  

       основних и  средњих школа на Звездари 

5. Програмирање рада за школску 2022/2023. годину 

 

Календар програма и такмичења 2021/2022.г. је, с обзиром на актуелну 

епидемиолошку ситуацију, оквиран и подложан изменама и прилагођавањима.  

Сви програми и садржаји ће бити реализовани уз поштовање важећих мера 

превенције и заштите, а реализација програма и садржаја  је  могућа и онлајн и кроз 

непосредне активности, о чему ћемо се договарати благовремено. 

Календар програма и такмичења је усклађен са Школским календаром за школску 

2021/22. годину. Програмски садржаји су равномерно распоређени током школске године 

и део су програма рада школа у области ваннаставних активности чији се основ налази у 
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програму васпитно – образовног  рада Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и верификацији програма од јавног интереса за Град Београд.  

Реализацијом ових програма желимо да допринесемо: програмски осмишљеним и 

организованим активностима деце и младих, јачању улоге и значаја родитеља, наставника 

и васпитача у непосредном остваривању програма, свестраном и слободном развоју 

личности детета и потпунијем остваривању Конвенције о правима детета. 

Планирани програми и активности ће бити реализовани у сарадњи са Градском општином 

Звездара, основним и средњим школама, Предшколском установом Звездара, 

Библиотеком "Вук Караџић", УК "Вук Караџић", градском и републичком организацијом 

Пријатељи деце, институцијама и организацијама културе и спорта, средствима 

информисања и свима онима који желе да помогну њихову реализацију. 

Испуњење програма у највећој мери зависиће од материјалних средстава која ће се 

обезбеђивати путем конкурса из  буџета Градске општине Звездара,  буџета града 

Београда, државних органа, фондова и институција, као и од донатора/дародаваца. 

Сви програми су за децу и младе бесплатни. 

Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године. 

Пријатељи деце општине Звездара су друштвена организација од посебног значаја, која 

се бави бригом о деци и заштитом права детета. Своје активности организација 

остварује у складу са Законом о удружењима грађана, Законом о основама система 

образовања и васпитања, Конвенцијом о правима детета ОУН а намењене су деци и 

младима до 18 године. 

Организација је део мреже градске организације – Пријатељи деце Београда и републичке 

организације – Пријатељи деце Србије. 

21.2. ЦРВЕНИ КРСТ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усвајање плана рада за 

школску 2021/2022. годину 

Септембар Руководилац и ЦК 

Припрема за акције 

хуманитарног карактера 

Септембар Руководилац и ЦК 

Акција “Дечја недеља” Октобар Руководилац и ЦК 

Предавање на тему 

Наркоманија и друге болести 

зависности 

Октобар  
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Припрема за реализацију 

акције “Један пакетић, много 

љубави” 

Новембар Руководилац и ЦК 

Акција “Један пакетић, много 

љубави” 

Децембар Руководилац и ЦК 

Обука прве помоћи за ученике Јануар Руководилац и ЦК 

Учешће у књижевно - 

ликовном конкурсу “Крв 

живот значи” 

фебруар Руководилац и ЦК 

Предавање на тему “Програм 

борбе против трговине 

људима” 

март Руководилац и ЦК 

Школско такмичење из прве 

помоћи 

март  

Учешће на Градском 

такмичењу “Шта знаш о 

Црвеном крсту и давалаштву 

крви” 

март Руководилац и ЦК 

Међушколска такмичења из 

прве помоћи 

април Руководилац и ЦК 

Обука прве помоћи за 

запослене у школи 

Април-мај Руководилац и ЦК 

Учешће у летњој школи Јул - август Руководилац и ЦК 

21.3. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО/ 

ВРЕМЕ 

● Избор чланова 

Ученичког 

парламента (по два 

ученика из сваког 

одељења седмог и 

осмог разреда), 

конституисање 

парламента и избор 

председника, 

 

Предлози и избори представника 

на часу разредног старешине 

Спровођење избора руководства на 

састанку УП 

 

Одељењске 

старешине 

Координатор УП 

 

 

Просторије 

школе 
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руководства 

Парламета  

 

 

Директор школе 

Наставник - 

координатор 

Ученици – 

представници 

парламента 

 

 

 

 

Септембар 
● Усвајање годишњег 

програма рада 

Ученичког 

парламента 

Читање годишњег плана рада 

 

● давање мишљења и 

предлога стручним 

органима, 

Школском одбору, 

Савету родитеља и 

директору у вези са 

Годишњим 

програмом рада 

школе и другим 

актима школе, о 

правилима 

понашања у школи, 

слободним и 

ваннаставним 

активностима, 

спортским и другим 

такмичењима, избор 

ученика 

представника у 

стручним органима 

школе 

 

 

Читање аката школе везаних за 

одређене активности у школи и 

давање мишљења 

Гласање и бирање ученика 

представника у Школском одбору, 

Савету родитеља, Наставничком 

већу, Тиму за самовредновање, 

Тиму за заштиту деце од насиља, 

занемаривања и злостављања, 

Тиму за обезбеђивање и квалитет 

установе, Активу за школско 

развојно планирање 

 

● Обележавање 

„Дечије                 

недеље“ 

● Начини 

представљања рада 

Ученичког 

парламента 

Организација и учествовање у 

разним спортским, уметничким, 

драмским, литерарним 

активностима 

Педагог и 

психолог школе 

 

Директор школе 

 

 

 

 

Просторије  

школе 

Заједничке активности ученика и 

наставника у васпитно-образовном 

процесу, вршњачка помоћ 
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●  Обележавање 

Светског  дана 

менталног здравља -

10. октобар 

Заједничке активности ученика и 

наставника поводом обележавања 

Дана менталног здравља, израда 

паноа 

Ученици – 

представници 

парламента; 

Наставник 

координатор 

 

 

 

Октобар 
● Обележавање Дана 

Уједињених нација 

– 24. Октобар  

Израда презентације и паноа, 

упознавање осталих ученика са 

појмом Уједињених Нација, значај 

и активности 

 

● „Учионица без 

насиља“ 

Спровођење анкета 

о насилничком 

понашању у школи, 

сарадња са Тимом 

за заштиту деце од 

насиља  

 

Израда и спровођење анкете о 

насилничком понашању, анализа 

анкете и мере за смањење и 

спречавање насиља, израда плана 

подршке за ученике којима је то 

потребно, вршњачка помоћ и 

едукација 

 

Педагог школе 

 

Директор школе 

 

 

Ученици – 

предсавници 

парламента 

Одељенске 

старешине 

 

 

 

Просторије 

школе 

 

Новембар ● „Толеранција, 

разумевање, 

будућност“- 

Међународни дан 

толеранције –       

16. Новембар  

 

Представе, ликовни, литерарни 

радови на тему толеранције, израда 

паноа 

● Обележавање Дана 

Конвенције о 

правима детета – 

20.новембар 

Упознавање са Конвенцијом, 

дискусија о њеном значају, израда 

паноа са правима детета 

● Идентификација 

најтежих предмета и 

предлог мера за 

побољшање успеха 

Израда анкета са питањима који се 

односе на ову тему на седници УП 

и писање записника са предлозима 

мера 

Педагог и 

психологшколе 

Директор школе 

Ученици – 

представници 

парламента 

Наставник 

координатор 

 

 

Просторије 

школе 

 

 

Децембар 

● „Сви смо једнаки и 

сви се волимо“ – 

Светски дан особа 

са хендикепом 

(инклузија у 

настави) – 

3.децембар  

 

Активности представника УП на 

развијању свести и прихватању 

оних који су различити, примери 

добре праксе 
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● Акција „Највеселија 

учионица“ 

Активности организовања разних 

забавних садржаја, помоћ 

ученицима нижих разреда око 

уређивања учионица 

● Новогодишња 

журка 

Активности везане за организацију 

и спровођење новогодишње журке 

● Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта 

Анализа, план за побољшање, 

помоћ, вршњачки утицај 

 

Педагог школе 

Директор школе 

Ученици – 

предсавници 

парламента 

Наставник 

координатор 

 

Просторије 

школе 

 

Јануар 

● Припреме за 

прославу Светог 

Саве, школске славе 

Заједничка активност ученика и 

наставника на организовању 

школске славе 

● Учешће у 

хуманитарним 

активностима 

Активност УП које ће довести до 

масовнијег учествовања ученика у 

хуманитарним акцијама 

Педагог школе 

Директор школе 

Ученици – 

предсавници 

парламента 

Наставник 

координатор 

 

Просторије 

школе 

 

Фебруар 

● Анализа рада 

Ученичког 

парламента у 

протеклом периоду 

На састанку УП вршиће се анализа 

оквирног плана рада и остварених 

резултата 

● Преглед 

досадашњих 

активности на 

превенцији насиља 

и договор о будућим 

активностима 

На састанку УП ће се анализирати 

досадашње акције, а затим 

сачинити план и поделити 

задужења члановима (ко ће 

обавити консултације са стручним 

сарадницима, ко ће учествовати и 

како организовати трибину за 

ученике и родитеље) 

 

Наставник 

координатор 

 

Педагог школе 

 

Ученици – 

предсавници 

 

 

 

Просторије 

школе 

 

 

● Ефекат примене 

васпитно-

дисциплинских 

мера на понашање и 

рад ученика  

Разговарати о дисциплини и 

мерама које се предузимају ради 

смањења негативности у 

понашању 
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● Учешће у 

обележавању 

Међународног дана 

борбе против расне 

дискриминације (21. 

март)  

Израда презентације и паноа. 

 

парламента 

 

 

Март 

● Обележавање 22. 

марта – Дана 

планете Земље  

Израда презентације и паноа. 

 

● Обележавање 7. 

априла – Светског 

дана здравља  

Израда презентације и паноа,  

предавања и трибине 

 

Педагог  и 

психолог школе 

Директор школе 

Ученици – 

представници 

парламента 

Наставник 

координатор 

 

 

Просторије 

школе 

 

Април 

● Сређивање 

учионица и избор 

најлепше учионице 

Организовање такмичења, посебно 

код ученика нижих разреда уз 

помоћ ученика представника УП 

● Обележавање 

Светског дана 

књиге – 23. април 

Израда презентације и паноа, 

продајна изложба, размена књига, 

посета школској библиотеци, 

предавање 

● Изложба кућних 

љубимаца 

Организовање изложбе, такмичења 

и награда, ученици нижих разреда , 

помоћ ученика из УП 

Педагог школе 

 

Директор школе 

 

Наставник 

координатор 

Ученици – 

представници 

парламента 

 

 

 

Просторије 

школе 

 

Мај 

● Сумирање свих 

активности у току 

школске године  

Анализирати оствареност плана и 

програма 

● Учешће у 

организацији 

матурске вечери 

Састанак са руководством  школе и 

договор око задужења и 

прикупљања информација о 

евентуалном месту организовања 

другарске вечери; ценама, начину 

плаћања; прослеђују информације 

ученика (школска радио станица, 

огласна табла и на Одељењским 

већима). евентуално посебан 

састанак са свим ученицима осмог 

разреда - непосредна демократија. 
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21.4. ВРШЊАЧКИ ТИМ 

-Увођење ученика 5.разреда у Вршњачки тим и указивање на потребу постојања ВТ. 

-Недељно окупљање око''Кутије поверења'' и решавање проблема вршњака. 

-Указивање и подстицање вршњака на поштовање правила понашања ученика. 

-Иницирање акција које имају за циљ да промовишу вредности сарадње, међусобне 

подршке и помоћи. 

-Иницирање акција које имају за циљ промоцију здравих животних стилова, реализацију 

квалитетно проведеног  слободног  времена. 

-Размењивање искуства нашег тима са другим вршњачким тимовима на општини 

Звездара. 

-Узимање учешћа у акцијама Уницефа које промовишу ''Школу без насиља''. 

-Деловање у складу са националном платформом "Чувам те". 

-Активно учешће и конструктивни приступ при  суочавању са вршњачким насиљем. 

-Подршка вршњацима који желе да се промене а у неком тренутку су били актери насиља. 

-Узимање учешћа у хуманитарним акцијама и подстицање ученика на хуманост. 

21.5. ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 

У жељи да децу вратимо природи и да код њих развијамо љубав према природи, као и 

еколошку свест и здраве стилове живота, родила се идеја да у нашој школи оснујемо 

планинарску секцију. Ову идеју ћемо спровести у дело у сарадњи са планинарско-

смучарским друштвом „Стари храст“. 

Одвајање од породице  и боравак у новим условима представља озбиљан захтев за децу и 

зато је важно да буду добро припремљена за оно што их очекује за време боравка у 

природи. Припрема подразумева да се унапред упознају са местом у које одлазе, начином 

превоза и понашањем у току пута, као и потребним, прибором, одећом, обућом, спортским 

реквизитима које ће се собом понети. 

Циљеви и задаци ће бити реализовани кроз једнодневне акције  на терену. 

Циљеви који се постижу реализацијом програма су: 

▪ очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања деце, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 

▪ стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

▪ проширивање постојећих, стицање нових знања и искустава о непосредном 

природном окружењу; 

▪ развијање еколошке свести и подстицање на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; 
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▪ социјализација деце и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу; 

▪ промоција планинарског спорта међу ученицима 

 Задаци који се остварују реализацијом програма су: 

▪ побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности; 

▪ задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

▪ очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање 

интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

▪ развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним условима; 

▪ подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

▪ развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 

животне средине и изграђивање односа према природи; 

▪ упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости, лепоте 

места и околине у коме се борави; 

▪ упознавање са начином живота и рада људи;  

▪ упознавање разноврсности биљног и животињског света, уочавање њихове 

повезаности и променљивости; 

▪ упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање 

временских прилика; 

▪ разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

▪ оспособљавање за безбедан и правилан боравак у природи; 

▪ развијање правилних хигијенско-здравствених навика, подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи; 

▪ подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности; 

▪ формирање навика редовне и правилне исхране; 

▪ разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

▪ подстицање групног рада, договарања, сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

Програм рада планинарске секције 

Кроз теоријску и практичну обуку, чланови планинарске секције ће се обучити за безбедан 

боравак у природи. 

Теоријска обука ће бити реализовна у просторијама школе, а практична на терену кроз 

једнодневне излете уз стручну подршку чланова планинарско-смучарског друштва “Стари 

храст“. 
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Сaдржаји који ће бити реализовани: 

–шта чини планинарску опрему 

– основи орјентације 

– самопомоћ и помоћ повређенима 

– биље за исхрану, чајеве и лековито биље 

– израда импровизованих склоништа и заклона 

– како према конфигурацији терена одабрати место за подизање шатора 

– подизање шатора 

– израда различитих помагала и сигнализације за помоћ 

– где сакупљати воду и како је пречистити за пиће 

- како најлакше запалити ватру, безбедно гашење ватре пре одласка. 

Као асистент планинарско-смучарског друштва „Стари храст“ активности ће организовати 

наставницa Анкица Дмитровић. 

21.5. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА  

„Ученичка задруга Драголије Основна школа Драгојло Дудић Београд“ основана је 

одлуком Школског одбора Основне школе „Драгојло Дудић“,  усвајањем Оснивачког акта 

Задруге на седници одржаној 11.05.2021. године и добила статус активног привредног 

субјекта у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 14.05.2021. године. 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

Назив школе: Основна школа „Драгојло Дудић“ 

Назив Ученичке задруге: „Ученичка задруга Драголије Основна школа Драгојло Дудић 

Београд“ 

Школска година: 2021/2022. 

Директор Ученичке задруге: Александра Јанка Тица 

Руководилац Ученичке задруге: Александра Јанка Тица 

Циљеви Ученичке задруге: 
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- Едукација ученика о предузетништву са елементима социјалне економије кроз 

теоријски и практични рад; 

- Примена трансфера усвојеног знања у предузетничком окружењу кроз повезивање 

школског плана и програма са радом ученичке задруге; 

- Повећање васпитно-образовног капацитета ученика из области економије. 

Васпитно-образовне вредности: 

- Усвајање неопходних знања и развој вештина за самостални предузетнички рад;  

- Подстицање социјалних навика неопходних за тимски рад у реалним условима 

(одговорност, комуникативност, решавање конфликта и сл.); 

- Упознавање са социјалним предузетништвом; 

- Подстицање на креативно деловање у области предузетничких иновација; 

- Мотивација ученика да се укључе у развој школског и локалног окружења. 

Исходи: 

- Усвојена основа о предузетништву, социјалном предузетништву и тимском раду; 

- Оспособљеност за самосталну припрему здравих оброка и планирање програма 

исхране; 

- Оспособљеност за учешће у свим фазама покретања и вођења различитих делатности. 

Место извођења активности: Простор школе и објекти локалне заједнице 

Начин реализације активности: 

- Теоријска и практична обука; 

- Самосталан рад ученика; 

- Посета предузећима; 

- Учешће на јавним смотрама; 

- Организација продајних изложби, тематских приредби и прослава значајних датума. 
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22. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСТАЛИХ 

ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

22.1. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

АКТИВНОСТИ / 

ТЕМЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са школским 

педијатром у циљу 

контроле и праћења 

телесних деформитета 

код ученика, 

корективно-педагошки 

рад и допунска настава 

 

Током целе школске 

године, у договору са 

педијатрима 

 

Сарадња на релацији 

школа - дом здравља 

 

Наставници ФВ, 

педијатри, разредне 

старешине 

Промоција редовног 

вежбања на часовима 

физичког васпитања 

 

Током целе школске 

године 

 

Кроз радионице, 

трибине, јавне 

часове, турнире 

Наставници физичког 

васпитања, разредне 

старешине,    

педијатри, локална 

самоуправа, спортски 

савез Звездара 

Бесплатнa школa 

борења 

Током целе школске 

године 

У међусмени за 

ученике млађих 

разреда и из боравка 

Студенти Факултета 

спорта и физичког 

васпитања 

Промоција здравих 

стилова живота 

Од септембра до 

децембра 

 

Кроз плакате и 

презентације који 

промовишу здраве 

навике у исхрани 

физичком вежбању 

Тимови промотери 

здравих стилова 

живота, наставници 

физичког и ликовног 

васпитања, разредне 

старешине, педијатри 

локална самоуправа, 

спортски савез 

Звездара 
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Промоција здравих 

стилова живота и 

важности бављења 

физичком активношћу 

 

 

Током целе године 

Сарадња са локалном 

заједницом кроз 

програм здравственог 

васпитања,учешће на 

трибинама и 

радионицама 

Наставници физичког 

васпитања, одељенске 

старешине, локална 

самоуправа, 

Саветовалиште за 

младе Дома здравља 

Звездара, педијатри 

Трка ''We run Belgrade''  

Септембар 

Пријава за трку 

сваког ученика 

понаособ, одлазак до 

локације, уз 

сагласност родитеља 

 

 

Наставници ФВ 

Елементарне игре у 

условима епидемије 

COVID-19 

октобар Организовање игара 

на часовима редовне 

наставе за 

ученикеразредне 

наставе 

Наставници ФВ и 

разредне наставе 

 

Фестивал плеса у 

оквиру дечије недеље 

 

 

Октобар 

Пријава ученика од 

1-4. разреда који су у 

обавези да припреме 

по једну плесну 

тачку 

 

Учитељи, локална 

самоуправа 

Одлазак на значајне 

спортске 

манифестације, 

утакмице, турнире 

Током целе школске 

године 

Пријаве ученика уз 

сагласност родитеља 

и самосталан одлазак 

до локације 

Наставници физичког 

васпитања и 

разреднестарешине 

Недеља школског 

спорта, турнири у 

малом фудбалу и 

одбојци 

 

Октобар 

 

Учешће свих ученика 

школе 

 

Сви наставници 

школе 

Школска и општинска 

такмичења у рукомету 

Септембар, октобар Учешће Наставници ФВ 

Школска такмичења у 

фудбалу и одбојци 

Октобар, новембар Учешће Наставници ФВ 
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Општинска такмичења 

у одбојци 

Октобар, новембар, 

децембар 

Учешће Наставници ФВ 

Манифестација 

аматерског 

стваралаштва, смотра 

дечјих фолклорних 

ансамбала 

 

Децембар 

Пријаве код 

наставника, 

самосталан одлазак 

до локације, уз 

сагласност родитеља, 

сарадња са КУД 

Болеч 

 

Наставници школе од 

1-8. разреда 

Обавештавање ученика 

о бесплатним школама 

спорта 

 

Децембар 

Сарадња школе и 

локалне самоуправе 

Наставници школе од 

1-8. разреда 

Школска и општинска 

такмичења у атлетици 

Март, април Учешће Наставници ФВ 

Школска и општинска 

такмичења у фудбалу 

Март, април Учешће Наставници ФВ 

Дан спорта у школи Април/Мај Учешће свих ученика 

школе 

Сви наставници 

школе 

Градска и окружна 

такмичења 

Током целе године Учешће Наставници ФВ 

Промовисање успеха 

ученика 

Током целе године Кроз књигу 

обавештења 

Наставници ФВ и 

директор школе 

Обавештавање ученика 

о бесплатним школама 

спорта 

Јун Сарадња школе и 

локалне самоуправе 

Наставници школе од 

1-8. разреда 

Активности у природи, 

кросеви, летовања и 

зимовања 

Кросеви пролећни и 

јесењи, летовање и 

зимовање у току 

распуста у трајању од 

минимум недељу дана 

 

Сарадња са 

родитељима 

 

Наставници школе од 

1-8. разреда 
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22.2. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОУПОТРЕБЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

На основу анализе стања безбедности у школи, присутности различитих облика и 

интезитета насиља, злостављања и занемаривања, специфичности установе и резултата 

самовредновања, урађен је програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања.   

Циљ Програма: стварање безбедног окружења и неговање позитивне атмосфере,  ради 

унапређивања квалитета живота и рада ученика у школи. 

Програмом су дефинисане превентивне и интервентне активности, одговорна лица и 

временска динамика њиховог остваривања. 

Превенцију насиља, злоупотребе и занемаривања чине мере и активности којима се у 

школи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње уважавања и 

конструктивне комуникације. 

  

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

ОДГОВОРНА 

ЛИЦА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОСТВАРИВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Повећање осетљивости свих 

запослених, ученика, родитеља, 

локалне заједнице за препознавање и 

реаговање на насиље, путем 

едукативних програма усмерених на 

стварање и неговање климе 

прихватања, толеранције и  уважавања. 

Едукација : 

-индивидуално 

-на родитељским састанцима 

-наЧОС-у 

- Наставничком већу 

- састанцима  Савета родитеља 

- одељењским заједницама 

- стручним органима, телима и 

тимовима 

 

Доследно праћење упутстава 

Министарства просвете о реаговању у 

случајевима ширења епидемије корона 

вирусом у школи 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Одељењске 

старешине 

ПП служба 

Руководиоци 

тимова 

Сви запослени у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

2. 

Стручно усавршавање запослених 

унутар установе кроз упознавање 

чланова Наставничког већа са правном 

регулативом, Посебним протоколом о 

поступању у установи у одговору на 

 

Секретар 

 

Директор 

 

 

 

Почетак школске 

године 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 198 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

насиље, злостављање и занемаривање 

 

 

 

 

3. 

Предавања о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији у сарадњи 

са Домом здравља Звездара 

Директор у 

сарадњи са Домом 

здравља Звездара 

Почетком 

школске године 

 

 

 

4. 

 

-Формирање Тима за заштиту од  

насиља,злоупотребе и занемаривања 

 

-Формирање Вршњачког тима 

 

 

Директор 

Тим за заштиту од 

насиља,злоупотребе 

и занемаривања 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

5. 

 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака тј. 

успостављање ланца одговорности : 

руководства, чланова тима, дежурних 

наставника, предметних наставника 

одељењских старешина и осталих 

запослених у школи  

Ставити на видно место: 

- распоред дежурстава  

- процедуру  поступања у случају 

насиља  

 

 

 

Директор 

 

Тима за заштиту од 

насиља,злоупотребе 

и занемаривања 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

6. 

Утврђивање критеријума за  

препознавање ризика од насиља, 

злоупотребе и  занемаривања 

 

Евиденција ученика у ризику 

 

Тима за заштиту од 

насиља,злоупотребе 

и занемаривања 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

Током школске  

године 

 

 

7. 

Деловање у складу са националном 

платформом за превенцију насиља у 

школама "Чувам те" 

 

Вршњачки тим 

Током школске 

године 

 

 

8. 

Упознавање ученика и наставника са 

протоколом поступања у случају 

насиља 

Тим за заштиту од 

насиља,злоупотребе 

и занемаривања 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

 

9. 

Развијање и неговање богатства 

различитости, културе понашања и 

толеранције у оквиру образовно-

васпитних активности кроз: 

-теме у оквиру ЧОС-а 

-теме у настави грађанског васпитања 

-активности Ученичког парламента, 

- активности Вршњачког тима 

Одељењске 

старешине 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

Руководилац 

Ученичког 

парламента 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

10. 

Благовремено информисање  

Наставничког већа, Савет родитеља, 

Школског одбора, Ученичког 

 

 

Директор 

 

 

Током школске 
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парламента о безбедности у 

школи,ради што боље повезаности и 

узајамне сарадње у заштити од насиља 

године 

 

11. 

Сарадња са ГО Звездара на пројекту 

„Безбедност ученика у школи“ 

 

ГО Звездара Током школске 

године 

 

 

12. 

Радионице подршке и оснаживања 

ученика који су у ризику и они који су 

жртва насиља,  ради развијања 

самоодговорног и друштвено 

одговорног понашања 

Чланови Тима за 

заштиту од 

насиља,злоупотребе 

и занемаривања 

Чланови 

Вршњачког тима 

 

 

Током школске 

године 

 

13. 

Превентивна и заштитна улога 

школског спорта и спортских 

активности у заштити ученика 

Наставник 

физичког 

васпитања 

Током школске 

године 

 

14. 

Предавања МУП-а ГО Звездара на тему 

безбедности за ученике првог и шестог 

разреда 

 

МУП ГО Звездара 

Током школске 

године 

` 

 

15. 

 

Ангажовање школског полицајца 

Директор у 

сарадњи са МУП-

ом ГО Звездара 

Почетком 

школске године 

 

 

16. 

Реконструкција или изградња нове 

пасареле, коју ученици користе за 

прелазак преко улице,а која је 

небезбедна,нарочито зими 

Постављање саобраћајне сигнализације 

 

 

ЈП „Путеви Србија“ 

 

 

Почетком 

школске године 

 

17. 

Уређење школског дворишта 

Ограђивање школског простора ради 

безбедности ученика и заштите објекта 

ГО Звездара у 

сарадњи са управом 

школе 

 

У току школске 

године 

 

 

18. 

Ангажовање физичког лице за 

обезбеђење(у школи дежурају 

наставници и ученици ) 

Савет родитеља у 

сарадњи са школом 

и ГО Звездара 

Почетком 

школске године 

 

19. 

Предавања и чешће показне вежбе за 

заштиту од пожара 

Стручна лица из 

МУП-а 

У току школске 

године 

 

 

Интервенцију у одговору на насиље, злоупотребу и занемаривање чине мере и 

активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника, смањује ризик од 

понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

У школи се интервенише на насиље, злоупотребу и занемаривање кад се оно дешава или 

се догодило између: ученика и ученика(вршњачко насиље), запосленог и ученика, ученика 

и родитеља, родитеља и запосленог и кад насиље, злоупотребу и занемаривање чини треће 

лице у односу на ученика, запосленог или родитеља. 
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Школа је дужна да интервенише увек кад постоји сумња или сазнање да ученик трпи 

насиље, злоупотребу и занемаривање, без обзира где се оно догодило, где се догађа или се 

пак припрема. 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

ОДГОВОРНА 

ЛИЦА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОСТВАРИВАЊА 

 

1. 

Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља, 

злоупотребе и занемаривања 

Директор 

Тим за заштиту од 

насиља, злоупотребе 

и занемаривања 

У ситуацијма 

насиља, 

злоупотребе  

занемаривања 

 

 

 

2. 

У случају другог и трећег нивоа 

насиља сарадња са: 

- надлежним органима унутрашњих 

послова 

- центрима за социјални рад 

- здравственом службом 

- локалном самоуправом 

 

 

Директор 

ПП служба 

Тим за заштиту од 

насиља, злоупотребе 

и занемаривања 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

3. 

 

Подршка ученицима који трпе 

насиље: 

-индивидуални разговори 

- радионице на ЧОС-у 

- вршњачка подршка 

Одељењски 

старешина 

ППслужба 

Вршњачки тим 

 

Током школске 

године 

 

 

 

4. 

Рад са ученицима који врше насиље: 

-индивидуални разговори 

-радионице на ЧОС-у 

- укључивање других институција по 

потреби 

-вршњачка подршка 

- друштвено-користан рад 

 

Одељењски 

старешина 

ППслужба 

Вршњачки тим 

 

 

Током школске 

године 

 

5. 

 

Саветодавни рад са родитељима 

Одељењски 

старешина 

ППслужба 

Током школске 

године 

 

6. 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља 

 

Одељењске 

старешине 

 

и ПП служба 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

7. 

Анализа заступљености одређених 

облика и нивоа насиља, злоупотребе и 

занемаривања 

Извештавање органа установе на 

редовним састанцима о прикупљеним 

подацима 

 

ПП служба 

Тим за заштиту од 

насиља, злоупотребе 

и занемаривања 

 

 

На крају првог 

полугодишта и на 

крају школске 

године 

 

 

Прикупљање података од одељењских 

старешина и директора о: 
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8. 

- броју изречених васпитно-

дисциплинских и дисциплинских мера 

- броју покренутих дисциплинских 

поступака против ученика 

- броју покренутих дисциплинских 

поступака против запослених 

Директор 

 

ПП служба 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Током школске 

године 

 

` 

 

 

9. 

 

 

 

Анализа броја и ефеката(применом 

упитника за самовредновање): 

- вршњачке подршке у превенцији 

насиља 

- активности Ученичког парламента 

Тим за 

самовредновање 

Вршњачки тим 

Ученички парламент 

 

На крају школске 

године 

 

 

10. 

Анализа степена и квалитета 

укључености родитеља у живот школе 

путем упитника за самовредновање 

Тим за 

самовредновање 

Током школске 

године 

 

 

 

11. 

Самовредновање безбедности у 

установи (кључна област: ЕТОС) 

Подношење извештаја о резултатима 

самовредновања: Наставничком већу, 

Педагошком колегијуму, Ученичком 

парламенту, Савету родитеља, 

Школском одбору 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

На крају школске 

године 

 

 

12. 

Вођење евиденције о броју обука и 

стручном усавршавању о превенцији и 

интервенцији у случају насиља, 

злоупотребе и занемаривања 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Током школске 

године 

22.3. ПЛАН РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Годишњи планови рада слободних активности су саставни део годишњих планова рада 

наставника и налазе се у педагошко-психолошкој служби у електронској форми. 

22.4. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Континуирано праћење 

психофизичког развоја 

ученика и благовремено 

уочавање евентуалних 

аномалија 

У току школске 

године 

 

систематски 

прегледи 

 

лекари, учитељи, 

одељењске 

старешине 
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Упознавање ученика о 

подршци и видовима 

подршке ученика  Сајт школе – током 

школске године, на 

1. род. састанку и 1. 

ЧОС-у – септембар, 

огласна табла – 

током године 

Ставити на сајт 

школе, на првом 

родитељском 

састанку и на  

1.ЧОС – у 

упознати 

родитеље и 

ученике о 

подршци,  

огласна табла 

 

администратор 

сајта, одељењске 

старешине 

Подстицање 

професионалног развоја 

ученика кроз образовно-

васпитни рад  

У току школске 

године 

а) договор и 

израда плана на 

стручним већима 

б) пример добре 

праксе 

в) угледни час 

г) у припреми 

часа као циљ 

часа навести ПО 

а) руковод. 

стручних већа 

 

 

б) в) г) предметни 

наставници 

ЗА УЧЕНИКЕ I, II, III, IV РАЗРЕДА 

Упознавање 

индивидуалних 

карактеристика, 

посебности, склоности и 

интересовања ученика 

током године 

часови 

одељенског 

старешине, 

радионице 

учитељи 

'' Представљам вам мог 

тату, маму...''- 

занимање мојих родитеља новембар 

час одељенског 

старешине, 

родитељи 

представљају 

своје занимање 

учитељи, 

родитељи 

Изградња и неговање 

позитивних ставова према 

раду 

током године 

сви облици и 

подручија 

васп.обр рада 

учитељи 

Имитација основних 

радњи у појединим 

занимањима и употреба 

средстава рада везаних за 

током године 
сви облици и 

подручија рада 

учитељи, 

психолог,педагог 
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њих  

Моје жеље и снови, Волео 

бих да постанем 
децембар 

ликовна 

радионица 
учитељ 

 У здравом телу здрав дух-

формирање навика за 

бављење физичким и 

спортским активностима 

током године 
спортске 

активности 

наставник 

физичког, учитељ 

Израда, сакупљање и 

изложба литерарних, 

ликовних радова деце 

везаних за 

проф.орјентацију 

током године 

слободне, 

литерарне и 

ликовне 

активности 

учитељи, 

психолог, педагог 

ЗА УЧЕНИКЕ V-VI РАЗРЕДА 

Идентификовање деце са 

посебно израженим 

склоностима ( уметност, 

друштвене, природне 

науке ) 

током године 

сви облици и 

подручија 

васпитно 

образовног рада 

психолог, педагог, 

наставници 

Утицање на даље 

формирање навика за 

бављење физичким и 

спортским активностима 

током године 

часови 

физ.васпит., 

обавезног 

спорта, секције 

наставник 

физичког 

Помоћ ученицима који 

имају тешкоће у развоју и 

развијању интересовања у 

складу са њиховим 

спсобностима 

током године 
индивидуални 

или групни рад 

психолог, педагог 

Стицање потпунијих 

знања о занимањима кроз 

различите наставне 

предмете 

током године 

сви облици и 

подручија ОВ 

рада 

наставници, 

стручни 

сарадници 

'' Којим пословима се баве 

људи око мене“-занимања 

родитеља 
током године 

час одељенског 

старешине 

одељенске 

старешине, 

родитељи 

'' Мој будући позив...“ 
током године 

литерарни и 

ликовни радови 

носиоци секција 
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Пружање помоћи 

родитељима у подстицању 

и усмеравању 

професионалног развоја 

деце 

током године 
родитељски 

састанци 

психолог, педагог, 

библиотекар, 

наставници 

ЗА УЧЕНИКЕ VII-VIII РАЗРЕДА 

Професионално 

информисање и 

саветовање у настави 
током године 

часови одељенског 

старешине, 

разговори 

психолог, педагог, 

библиотекар, 

одељенски 

старешина 

Праћење и процена 

професионалног развоја 

ученика 

током године анкетирање 

психолог, 

одељенски 

старешина 

Помоћ ученицима у 

стицању увида у сопствене 

потенцијале и способности 
током године 

Час одељенске 

заједнице, 

индивидуални и 

групни рад 

психолог, педагог, 

одељенски 

старешина 

Информисање и 

упознавање ученика са 

појмом и значајем 

професионалне 

орјентације- пронађимо 

себе  

током године 

часови одељенског 

старешине, 

разговори 

психолог, 

библиотекар, 

одељенске 

старешине 

Испитивање 

професионалних 

интересовања, 

опредељења и 

способности ученика 

јануар, фебруар, 

март 

примена ТПИ психолог, педагог 

Организовање присуства 

„Дану отворених врата“ , 

Сајму образовања, Сајму 

науке април, мај 

организован 

одлазак на Сајам 

образовања, Сајам 

науке и 

„ Дан отворених 

врата“ 

Представници 

средњих школа, 

одељенске 

старешине 8. 

разреда, ученици 

8. разреда 

Упућивање ученика у 

коришћење различитих 

извора информација у 

процесу избора занимања 

март, април, мај 

часови одељенског 

старешине, 

предавања 

Одељенске 

старешине, 

стручни 
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и самостално тражење 

информација ( интернет, 

сајтови средњих школа...) 

 

Сарадња са средњим 

школама 

 

презентације 

појединих школа у 

складу са 

организационим и 

материјалним  

могућностима 

сарадници 

 

 

представници 

средњих школа 

Саветовање при избору 

жељене школе и занимања 

 

Помоћ у усаглашавању 

сопствених способности са 

захтевима жељеног 

занимања 

март, април 

 

 

мај, јун 

саветодавни 

интервју и 

интерпретација 

добијених 

тестовних резултата 

у зависности од 

интересовања 

ученика 

психолог, педагог 

Сусрети и сарадња са 

родитељима на плану 

професионалне 

оријентације 

други 

класификациони 

период 

индивидуални и 

групни разговори 

 

психолог, педагог 

Информисање ученика о 

Календару уписа у средње 

школе,процедури и начину 

полагања завршних испита 

и њиховим обавезама  

април,мај 

информисање одељенски 

старешина, 

психолог, педагог 

Психолошка припрема и 

подршка ученицима пред 

полагање 

квалификационих испита 

мај, токомгодине 
групни и 

индивидуални рад 

одељенски 

старешина, 

психолог, педагог 

22.5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНE ЗАШТИТE УЧЕНИКА 

*Циљеви програма:  

1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманих односа међу људима. 

2. Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују наздравље. 
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3.Остваривање активног односа и узајамне сарадње  школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређивањуздравља ученика. 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Спровођење здравствене 

заштите ученика у 

сарадњи са здраственом 

установом. Лекарски 

прегледи деце која полазе 

у 1. разред. 

У зависности од 

узрасне структуре 

ученика и плана 

рада здравствене 

установе 

Редовни лекарски 

систематски 

прегледи, 

стоматолошки 

прегледи, 

вакцинација, 

лекарски прегледи 

деце пред полазак у 

први разред 

лекари, ученици 

1-8. разред 

Здрава исхрана 

Пројекат "Загризи здраво" 

Током школске 

године на 

часовима ЧОС-а, 

биологије 

Предавање, 

радионице, панои 

наставници 

биологије, 

одељењске 

старешине 

нутрициониста 

Безбедно понашање, 

интервенције 

ЧОС, ТО, 

биологија, 

саобраћајна 

секција 

Предавања, 

радионице, стручна 

предавања 

наставници 

биологије, 

техничког 

образовања, 

одељењске 

старешине и 

ученици од 1-8. 

разреда 

Физичка активност и 

здравље 

Физичко 

васпитање, 

спортске секције 

Предавања, 

радионице, вежбање 

наставници 

физичког 

васпитања и 

наставници 

разредне наставе, 

ученици1-8. 

разреда 

Превенција болести Физичко 

васпитање, 

биологија, ЧОС 

Трибине, радионице, 

едукација, стручна 

предавања школских 

лекара 

наставници 

физичког 

васпитања и 

биологије, 

одељењске 
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старешине, 

школски лекари 

Ментална хигијена 
ЧОС  Радионица, 

консултација, 

предавање 

одељењске 

старешине, ППС, 

5-8. разред 

Хумани односи међу 

половима 

ЧОС 
Радионица, 

консултација, 

предавање 

Педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине од 1-8. 

разреда 

Пројекти програма 

здравственог васпитања 

које реализује Градска 

општина Звездара 

Током школске 

године, по 

договору 

Трибине, радионице 
одељенске 

старешине од 1-8. 

разреда, школски 

лекар 

22.6. ПРОГРАМ САРАДЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА 

ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ЗВЕЗДАРА 

Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама на 

територији своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој младих. 

У том смислу повезује институције, установе и удружења грађана да програмским 

активностима допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања 

дефинисаним Законом о основама система образовања и васпитања и другим законима и 

подзаконским актима који регулишу ову област. У току 2021/2022. године, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом, планирано је да се реализују се следећи програми: 

 

Заштита од пожара 

Програм се реализује у сарадњи са Добровољним ватрогасним друштвом Звездара, са 

циљем подизања свести код деце о важности заштите од пожара. За заинтересоване школе 

предвиђено је квалификационо квиз такмичење ватрогасног подмлатка – ученика  

основних школа са територије општине Звездара  под називом „Покажи шта знаш из  

области заштите од пожара“. 

Припреме ученика и избор представника за финално Квиз такмичење обавиће се у 

школама, а обуку ученика извршиће инструктори Добровољног ватрогасног друштава 

Звездара. 

Учешће на ликовном и литерарном конкурсу на тему „Мој ватрогасац“. 
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Безбедност у саобраћају 

Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај,  Агенцијом за безбедност 

саобраћаја и удружењима које делују у области унапређења безбедности у саобраћају у 

складу са Програмом унапређења саобраћајне безбедности на путевима ГО Звездара. 

Циљеви програма су: унапређење безбедности учесника у саобраћају, развијање и 

неговање саобраћајне културе код ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање 

активнијег учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе и неговање саобраћајне 

културе у школском амбијенту и локалном окружењу. 

Програмске активности се реализују током школске године и обухватају интерактивна 

предавања, радионице, такмичења, конкурсе, показне вежбе... за ученике различитог 

узраста, родитеље и наставнике.  

 

Програм здравственог васпитања 

У сарадњи са стручњацима Дома здравља «Звездара», Клиничко болничког центра 

Звездара, Црвеним крстом «Звездара» реализација предавања, семинара, трибина,  

округлих столова... са циљем развијања здравих стилова живота и здравствених навика.  

 

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе 

психоактивних супстанци и других облика ризичног понашања код деце и 
адолесцената) 

У оквиру Програма заштите деце од насиља, школе ће реализовати програме којим су 

конкурисале за доделу средстава. у складу са могућностима реализовати програме 

Канцеларије УН за борбу против криминала:  

- Вештине за адолесценцију који има за циљ развијање социјално-емоционалних 

вештина и одговорног понашања код деце и младих, прихватање позитивних вредности, 

ставова и понашања и превенцију злоупотребе алкохола, дувана и дрога и других облика 

ризичног понашања; 

- Оснаживање породица, са циљем да родитељи развијају технике добре комуникације у 

у породици, уводе правила и последице, негују породичне вредности и буду подршка 

својој деци, а млади стекну знања и унапреде вештине како да постављају мале и велике 

животне циљеве, како да се одупру негативним притисцима вршњака, поправе лош успех 

у школи, управљају сопственим емоцијама, разумеју родитеље и неке њихове одлуке и 

ставове;  

као и друге превентивне програме, трибине, предавања и радионице са циљем 

информисања деце и младих и унапређења њихове безбедности. 

Градска општина Звездара ће пратити реализацију посебних програма у области 

унапређења безбедности ученика, који се финансирају из буџета ГО Звездара. 
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Програми у области културе 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на 

територији Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за 

интензиван и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање културног и 

уметничког стваралаштва, као и дечијег стваралаштва.  

 

Програм школског спорта и спортских активности 

Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, организује 

школска спортска такмичења, у складу са Календаром такмичења града Београда.  Градска 

општина Звездара подржава програме спортских организација који обухватају бесплатне 

спортске активности за ученике основних школа, у складу са Законом о спорту. Програми 

ће бити реализовани у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Тима за 

ванредне ситуације РС. Пригодним активностима ће се обележити недеља школског 

спорта и обележити Дан школског спорта – 24. септембар 2021. 

Основне школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и општини 

достављају податке (назив секције, узраст и број учесника). Општина подржава годишње 

програме школа у области спорта из буџета ГО Звездара.  

 

Програм у области екологије 

Основне школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, предавања, 

конкурси, трибине, округли столови...) подстичу развијање еколошке свести код ученика и 

грађана Звездаре. Посебно се обележавају дани: 4. октобар – Светски дан заштите 

животиња, 4. новембар – Дан климатских промена, 22. март - Светски дан вода, 22. април 

– Дан планете земље, 5. јун – Светски дан заштите животне средине. 

 

Дечја недеља 

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу 

организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, 

дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално 

одржава у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на 

потребе и права деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова 

права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих 

својих потенцијала.  

 

Програм - Путујем, упознајем душу планете 

Програм који доприноси реализацији циљева образовања и васпитања и обогаћивању 

садржаја ваннаставних активности ће реализовати заинтересоване школе.  

Општи циљ програма:  
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• Развијање свести о расној, националној, верској и културној равноправности, развој 

толеранције и уважавања различитости кроз подизање нивоа знања о различитим 

деловима Србије, другим земљама, нацијама, религијама и културама  

Специфични циљеви програма: 

• Развој критичког мишљења код ученика 

• Развој истраживачког духа и подстицање радозналости  

• Развој вештина истраживачког рада и коришћење различитих извора знања 

• Развој вештина презентације и тимског рада 

• Развој вештина комуникације 

• Примена страног језика у комуникацији и истраживачком раду 

• Сарадња и размена добре праксе међу школама 

• Развој дигиталних компетенција код ученика 

Циљна група: ученици основних школа  

Учесници у програму: звездарске основне школе, школе сарадници, амбасаде и Одељење 

за друштвене делатности Градске општине Звездара 

Опис активности: 

Школа бира земљу/регион/град које ће представити. Може се представити и 

село/град/регион из Србије Школа може да изабере за сарадника школу из земље/града 

коју представља, за заједничко представљање. Може се представити земља детета које 

похађа школу, уколико дете води порекло или долази из друге земље.  

Градска општина Звездара медијски промовише активност и обавештава амбасаде о 

догађају, уколико се представља страна земља која има амбасаду у Београду. 

 

У очекивању манифестације, кроз истраживање и тимски рад, ученици звездарских школа 

(ученици географске, туристичке, библиотечке, ликовне, литерарне, музичке, спортске 

и/или неке друге секције или једног заинтересованог одељења), уз подршку наставника, 

родитеља и других, могу да: 

 ступе у контакт са школом из земље коју представљају и њих укључе у реализацију 

програма,  

 проучавају географске карактеристике земље, климатске специфичности, флору и 

фауну, 

 истражују историјске и културне знаменитости,  

 изучавају еколошке проблеме те земље и начине на које их решавају, 

 упознају се са знаменитим личностима и њиховим достигнућима – књижевници, 

научници, уметници, глумци, певачи, спортисти...,  

 упознају кухињу и традиционална јела, 

 уз помоћ апликације Youtube  науче традиционалне песме и плесове, игре... 

 .... 

Школе треба да осмисле начин представљања – филм, позоришна представа, изложба 

ликовних радова, плаката, колажна манифестација, радио емисија... и пријаве Градској 
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општини Звездара учешће у програму до краја септембра. Представљању присуствује 

ученици звездарских основних и средњих школа.  

 

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу 

Са циљем размене искустава и упознавања организоваће се састанци представника 

ученичког парламента. Ученички парламент школе домаћина ће представити своју школу. 

У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, учествоваће у 

реализацији програма за младе, у областима које се односе на њихов узраст. 

 

Упознавање ученика са радом локалне самоуправе и Волонтерског сервиса  

Током целе школске године, у договору са школама, у Општини и Волонтерском сервису 

Звездаре биће реализовани часови/интерактивни сусрети за ученике на којима ће их 

представници Општине упознати са радом Управе ГО Звездара и Волонтерског сервиса 

Звездаре. 

 

Подршка образовању ученика ромске националности  

У сарадњи са Мобилним тимом за инклузију Рома Звездаре, обезбедиће се подршка 

васпитно образовним установама и ученицима ромске националности са циљем 

укључивања све деце у образовни систем, обезбеђивања редовности у похађању наставе и 

спречавања раног напуштања образовања.  

Основне школе ће учествовати у реализација планираних активности након завршетка 

програма „Повећање обухвата деце припремним предшколским програмом и првим 

разредом основне школе“, који се реализовао у сарадњи са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја и организацијама  Црвени крст Србије и УНИЦЕФ и пројекта 

„Међусекторски механизам за спречавање напуштања и смањење раног напуштања школе 

у ГО Звездара“. 

 

Организација додатне наставе из српског језика и математике 

Градска општина Звездара, ће у складу са могућностима, организовати подршку у 

реализацији додатне наставе из српског језика и математике као део припреме за полагање 

завршног испита, као и наставу из других предмета, ако се укаже могућност и потреба.  

 

Општински савет родитеља 

Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља Предшколске 

установе Звездара, основних и средњих школа на Звездари. Формиран је са циљем 

унапређења рада васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и других друштвених 

сервиса који су одговорни за безбедно и правилно одрастање и развој деце и младих. 
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Током године ће се реализовати састанци на којима ће се разматрати питања од значаја за 

унапређење квалитета образовања и васпитања. 

 

Сарадња са члановима школских одбора 

У току године, по потреби, реализоваће се састанак са представницима школских одбора, 

на којем ће се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета образовања и 

васпитања. 

 

Додела награда ученицима и наставницима 

Градска општина Звездарa низом активности негује и развија свест о важности образовања 

и указује на његов значај у развоју заједнице, њеном напретку и просперитету 

Одлуком о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из буџета Градске 

општине Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 15/15) предвиђено је да Градска 

општина Звездара, у складу са финансијским могућностима и одређено закључком Већа 

ГО Звездара, за сваку школску годину награђује: 

• ученике основних и средњих школа - носиоце признања "ученик генерације" 

•  ученике основних и средњих школа који су освојили прву, другу или трећу 

награду на републичким и међународним такмичењима која се налазе у Календару 

такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

њихове наставнике-менторе; 

• ученике уписане у први разред основне школе са седиштем на подручју Градске 

општине Звездара; 

• ученике који су на завршном испиту постигли најбоље резултате (највећи број 

поена). 

22.7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Евиденција 

социјално 

угрожених 

породица 

 

Септембар – октобар 

Разговор са 

одељењским 

старешинама и 

анкета ПП службе 

 

Одељењске старешине 

и ПП служба 

Сарадња са 

локалном 

самоуправом у 

циљу решавања 

материјалних и 

правних питања 

 

 

У току године 

 

 

Састанак 

 

Општина Звездара, 

Центар за социјални 

рад Звездара, 

директор, ПП служба, 
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социјално 

угрожене деце  

НВО „Праксис“ 

Учешће у пројекту 

општине Звездара 

„Механизми за 

спечавање 

осипања ромске 

деце из образовног 

система“ 

 

 

У току 2020/21. 

школске године 

 

Конкретна помоћ 

ромској деци у 

виду образовне, 

материјалне и 

едукативне 

подршке 

 

Тим за пружање 

подршке деци из 

осетљивих група, 

педагог и наставници 

Хуманитарне 

акције сакупљања 

средстава за помоћ 

социјално 

угроженим 

ученицима 

 

 

 

Дечија недеља и по 

потреби 

Хуманитарне 

акција „Тегла пуна 

љубави“ и 

прикупљање 

новчаних 

средстава за 

побољшање 

услова живота 

наших ученика 

који живе у 

тешким условима 

 

Одељењске 

старешине, ПП 

служба, директор,  

Удружење грађана „За 

живот у плусу- Лајф 

плус“ кроз пројекат 

„Добри рођак“ 

Укључивање 

ученика у 

реализацију 

излета, екскурзија 

и наставе у 

природи, посете 

позоришта, 

биоскопа, музеја ... 

кроз обезбеђивање 

гратиса 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Евидентирање и 

расподела гратиса 

 

 

 

Директор, одељењске 

старешине 

Акција сакупљања 

школског прибора 

Септембар Акције по 

одељењима 

Одељењске старешине 

Продајне изложбе 

ученичких радова и 

усмеравање 

новчаних средстава 

према социјално 

угроженим 

породицама 

 

 

Децембар, април 

 

Ученички базар за 

Нову годину и 

Ускрс 

 

 

Руководиоци секција 
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Хуманитарне 

акције у 

организацији 

Вршњачког тима и 

Ученичког 

парламента за 

прикуољање новца 

за оболелу децу  

 

 

По потреби 

Донирање 

новчаних 

средстава у кутију 

која се налази у 

холу школе 

Чланови Вршњачког 

тима и руководилац 

Ученичког парламента 

Одлазак у 

породице 

социјално 

најугроженијих 

ученика ради 

прикупљања 

информација о 

начинима помоћи 

 

 

У току године 

 

 

Посета породици 

 

 

ПП служба, директор 

Сарадња са 

хуманитарном 

организацијом 

„Осмех на дар“ 

 

По потреби 

 

Донација пакетића 

 

Директор, педагог 

Сарадња са 

хуманитарном 

организацијом 

„Адра“ 

 

По потреби 

 

Донација пакетића 

 

Директор, ПП служба 

Сарадња са 

Удружењем 

грађана „За живот 

у плусу- Лајф 

плус“ кроз 

пројекат „Добри 

рођак“ 

 

 

По потреби 

 

Евидентирање 

ученика, 

материјална помоћ 

ученицима, 

радионице 

 

 

Директор, педагог, 

Удружење грађана 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Звездара и Гроцка 

 

 

Континуирано 

Израда 

заједничких 

акционих планова 

за помоћ 

социјално 

угроженој деци, 

заједнички 

састанци, размена 

информација о 

 

 

Директор, ПП служба 
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угроженој деци 

Хуманитарни 

пројекат 

међународне 

сарадње 

 

 

Током године 

Стицање и размена 

професионалних 

изазова, 

поткрепљивање 

међукултурног 

повезивања, 

повезивање 

ученика и учешће 

у разним 

активностима, 

солидарност, 

поштовање и 

развијање других 

вештина и 

вредности 

(Комуникација, 

пријатељство, 

васпитање за мир 

и одговорност…). 

Хуманитарне 

акције – „За сунце 

у очима – са срцем 

на длану“ и „За 

чупаве пријатеље“. 

 

ОШ „Јанка Глазерја“ 

Руше из Словеније и 

ОШ „Драгојло Дудић“ 

Београд 

 

22.8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

АКТИВНОСТИ/

ТЕМЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РАЗРЕД 

Заштита и 

унапређење 

екосистема 

Током школске 

године у складу 

са узрасном 

структуром 

Предавања, 

радионице 

Наставник 

биологије 

одељењске 

старешине, наст. 

разредне наставе 

1-8. 

Здрава исхрана Током школске 

године у складу 

са узрасном 

структуром 

Сарадња на 

релацији школа 

-дом здравља 

Школски лекар 

Одељењске 

старешине 

1-8. 
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боравак, 

учитељице 

Животна средина 

и одрживи развој 

Током школске 

године 

Обележавање дана 

у години важних за 

поимање 

еколошких 

фактора 

Наставник 

биологије 

Одељењске 

старешине 

5-8. 

Животна средина 

и рециклажа 

Током школске 

године 

Часови биологије, 

предавања, 

радионице 

Наставник 

биологије, 

учитељи, боравак 

1-8. 

Обележавање  

дана у години 

везаних за 

разнолике 

еколошке факторе 

Током школске 

године 

Предавања, 

радионице 

 

Одељењске 

старешине 

Наст. раз.наставе, 

боравак, 

наставник 

веронауке 

 

1-8. 

Током школске 

године 

1-8. 

Унапређење 

школског 

дворишта 

9. и 10.  и  4 . и 5. 

месец 

Снимање терена, 

пописивање 

биљних врста, 

израда хербара, 

Наставник 

биологије, ОТО-а 

и географије 

8.раз. 

Унапређење 

хигијене школе и 

школског 

дворишта 

Током школске 

године 

Предавања, 

радионице 

 

Одељењске 

старешине , 

наставник 

биологије 

 

5,6,7, 

8.раз. 

Организоване 

посете 

Током школске 

године 

Музеји, галерије, 

Ботаничка башта, 

Дани науке, Сајам 

књига,Ноћ музеја 

Наставник 

биологије и опште 

техничког 

образовања 

7. и 8.раз 

Реализација 

међународног 

програма "Еко-

школе" 

Током школске 

године 

Часови, 

радионице, 

Ученици, 

родитељи, сви 

запослени у 

школи, локална 

заједница 

 

1-8. раз. 
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22.9. ПРОЈЕКАТ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

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

родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно 

информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 

финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

ЦИЉ: 

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

њихови односи морају бити пре свега партнерски. 

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

партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељске 

компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 

ЗАДАЦИ :  

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања 

у рад школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања, 

• Развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању 

ученика, 

• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и школе, 

• остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се 

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

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ: 

• Информисање родитеља и старатеља 

• Укључивање родитеља у процес одлучивања 

• Едукација и саветодавни рад са родитељима 
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ОБЛИЦИ САРАДЊЕ С ПОРОДИЦОМ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Огласна табла 

- Слике првака 

- Тематски панои 

(Дечија недеља, 

Нова година и 

Божић, Свети Сава, 

Годишња доба, 

Васкрс, Дан мајки, 

Дан књиге) 

- Успеси учeника на 

такмичењима 

Прво и друго 

полугодиште 

Припремати 

материјале и 

уређивати огласну 

таблу 

Наставници, 

педагог и 

психолог 

Брошуре 

 

- О школи 

- Акцијама школе 

- Организација 

излета, екскурзија, 

наставе у природи 

Прво и друго 

полугодиште 

Припремати и 

делити штампане 

материјале 

родитељима и 

ученицима 

Наставници, 

педагог и 

психолог 

Родитељски састанци 

 

- Информисање о 

На почетку шкоске 

године , на 

класификационим 

• Ученички 

портфолио 

• Евиденција 

Разредне 

старешине, 

педагог, психолог 
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плану и програму 

- Анализа 

остварености 

циљева плана и 

програма 

- Информисање 

родитеља о успеху, 

дисциплини, 

постигнућима на 

такмичењима,акција

ма школе, излетима, 

настави у природи, 

посетама културним 

установама 

- Информисање о 

подршци коју школа 

пружа 

периодима и по 

потреби у току 

школске године 

Давање предлога, 

савета, сугестија 

и директор школе 

Отворена врата 

 

- Информације о раду 

и напредовању 

детета 

- Заједнички 

изналажење начина 

и метода за помоћ 

детету 

- Отворен дан школе 

Одређени дан у 

току седмице 

• Белешке о 

детету 

Извештај о 

дечијем напретку 

Разрдне 

старешине 

Професионална 

оријентација  

Према потреби Предавања и 

посете 

институцијама и 

присуство 

родитеља на 

часовима 

Наставници, 

педагог, психолог, 

директор 

Учешћа у тимовима 

школе 

 

- Школски развојни план 

У току школске 

године 

Састанци Педагог, психолог, 

чланови тима 

Школски одбор 

 

- Учешће у одлучивању о 

раду школе 

У току школске 

године 

Састанци Чланови одбора 

Савет родитеља 

- Избор агенције за 

Према плану рада 

овог школског 

Састанци Изабрани 

родитељи и 



 

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ 220 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. 

извођење наставе у 

природи, излета 

- Извештаји о успеху, 

дисциплини, 

оправданим и 

неоправданим 

часовима, 

постигнућима 

ученика, акцијама 

школе 

- Решавање текућих 

проблема 

органа директор 

Трибине 

- Правилна исхрана 

деце 

- Насиље, 

злостављање, 

занемаривање и 

други облици 

насиља 

У току школске 

године 

Анализирање Педагог, психолог, 

наставници 

Радионице 

- Школа без насиља 

- Како помоћи свом 

детету у учењу 

- Здравствена и 

социјална заштита 

деце 

Друго 

полугодиште 

Организовање 

радионица 

Наставници, 

психолог 

Пројекат 

- Оснаживање породице 

Школска 

2020/2021. 

Састанци у школи Родитељи , 

психолог 

Ученици и 

наставници 

Стручна предавања 

- Прелазак из разредне на 

предметну наставу 

 

Прво полугодиште Предавање Наставници, 

педагог и 

психолог 

Школске свечаности 

- Дечија недеља 

- Свети Сава 

Октобар, децембар, 

јануар, фебруар, 

Приредбе Наставници, 

ученици, 

директор, 
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- Дан школе 

- Новогодишња 

приредба 

- Приредба за крај 

школске године 

јун психолог и 

педагог 

Анкетирање (Да ли су 

родитељи задовољни 

сарадњом са школом) 

Крај првог и другог 

полугодишта 

Анкете Наставници, 

директор, 

психолог и 

педагог 

 

 

22.10. ПРОГРАМ ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦЕ 

БРОЈ 

СЕСИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УЧЕСНИЦИ 

ТЕМЕ 

СЕСИЈА 
ЦИЉЕВИ 

I 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Љубав и 

границе 

- Да родитељи препознају 

стресове и проблеме код 

младих 

- Да размишљају о 

особинама које желе да 

имају њихова деца 

- Науче вредности 

родитељске љубави и 

граница док помажу 

својим младима да 

развију жељене особине 

- Науче да подржавају 

сновеи циљеве младих 

Млади 

 

Поседовање 

циљева и 

снова 

- Помоћи младима да се 

упознају 

- Да одреде основна 

правила и последице 

уколико се правила не 

поштују 

- Да размисле о сновима и 

циљевима за будућност 

и да стекну сазнања о 

томе 
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Породица  

Подржавање 

циљева и 

снова 

 

- Помоћи породицама да 

изтраде међусобне 

позитивне односе 

- Да подже циљеве и 

снове младих 

II 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 
Родитељи Одређивање 

кућних 

правила 

- Помоћи родитељима да 

разумеју промене код 

младих 

- Да разумеју потребу за 

доношењем правила 

- Да науче како подсећати 

младе на правила без 

критиковања 

 

Млади 

 

Цењење 

подитеља 

- Да препознају сопствене 

фрустрације и тешкоће 

као и фтустрације и 

тешкоће њихових 

родитеља 

- Да схвате да стрес или 

брига родитеља може да 

их доведе до тога да 

ураде или кажу нешто 

што је непријатно 

- Да цене поступке својих 

родитеља 

Породица Цењење 

чланова 

породице 

- Помоћи породицама да 

препознају своје јаке 

стране 

- Да изразе колико цене 

једни друге 
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III 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Подстицање 

доброг 

понашања 

- Родитељи ће: 

- Запажати добро 

понашање и давати 

похвале 

- Користити награде да 

науче дете новом 

понашању 

- Користити систем 

бодова како би дете 

усвојило добро 

понашање 

- Градити позитиван 

однос са децом 

Млади 

 

Савладавање 

стреса 

- Помоћи младима да 

препознају ситуације 

које могу да изазову 

стрес 

- Да препознају симптоме 

стреса 

- Да науче добре начине 

савладавања среса 

Породица Коришћење 

породичних 

састанака 

- Породица ће схватити 

вредност породичних 

састанака  

- Научити како да воде 

породични састанак 

- Договарати се о 

привилегијама и 

наградама за бод листе 

- Планирати забавне бод 

листе 

IV 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Примена 

последица 

- Родитељи ће схватити 

зашто је важно да 

задрже смиреност и 

показују поштовање 

- Научити да користе мале 

казне за мале 

непослушности 

- Научити да сачувају 

крупнија задужења или 

казне за велике грешке 
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Млади 

 

Поштовање 

правила 

- Млади ће схватити да за 

свакога постоје правила 

и обавезе, како за 

одрасле, тако и за младе 

- Да сви боље 

функционишу ако 

поштују правила 

Породица Породичне 

вредности 

- Да се помогне 

породицама да утврде 

своје породичне 

вредности 

- Да препознају везу 

између вредности до 

којих породица држи и 

њених активности и 

одлука 

V 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Изградња 

мостова 

- Родитељи ће схватити 

зашто је важно да добро 

слушају децу и партнера 

- Научити да добрим 

слушањем могу 

препознати осећања 

- Схватити шта лежи у 

основи сваког понашања 

Млади 

 

Како се 

носити са 

пресијом 

вршњака 

- Млади ће схватити да им 

дрога и алкохол наносе 

штету 

- Да треба да вежбају 

вештине које ће им 

помоћи да се носе са 

вршњачким притиском 

Породица Изградња 

породичне 

комуникације 

- Породица ће научити 

вештине слушања 

- Да заједнички решавају 

проблеме 

VI 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Заштита од 

злоупотребе 

забрањених 

супстанци 

- Родитељи ће научити 

како да заштите своје 

младе од злоупотребе 

дрога и алкохола 

- Научити како да се 

делотворно укључе у 

дететове активности у 

школи 

- Како да имају увид шта 

раде њихова деца 
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Млади 

 

Вршњачки 

притисак и 

добри 

другови 

- Стицање додатних 

вештина за опирање 

вршњачом притиску 

- Да млади схвате шта су 

то добри другови 

 

Породица Породице и 

вршњачки 

притисак 

- Помоћ породицама да 

науче да: 

- Заједнички разговарају о 

томе како избећи 

злоупотребу алкохола и 

дрога 

- Заједнички разговарају о 

другим проблемима у 

понашању 

- Поставе јасна очекивања 

од тинејџера 

VII 

О
к
то

б
ар

 –
 н

о
в
ем

б
ар

а 

Родитељи Подршка 

породицама 

за специјалне 

потребе 

- Родитељи ће научити 

које специјалне потребе 

неке породице могу да 

имају 

- Како да помогну 

другима да добију помоћ 

Млади 

 

Обтатити се 

другима за 

помоћ 

- Млади ће научити како 

бити од помоћи другима  

- Како да остваре 

позитивну интеракцију 

са старијим 

тинејџерским узорима 

 

Породица Објединити 

све 

- Породица ће извршити 

преглед садржаја 

програма 

- Разменити утиске 

 

22.11. ПРОГРАМА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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(1. Разред) 

Београд и околина 

Београдa 

Jеднодневни излет:  

 

Дестинација 1: Космај 

– Амерић – манастир 

Тресије 

 

Дестинација 2: 

Бојчинска шума – 

манастир Фенек – музеј 

ваздухопловства 

 

Дестинација 3: 

Авала 

 

 

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије 

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији 

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације 

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети 

-Припремити ваљану 

музику за слушање 

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

 

Учитељи првог 

разреда 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 

(2. разред) 

Аутономна покрајина 

Војводина 

Једнодневни излет:  

 

Дестинација 1: 

Засавица – Сирмијум 

 

Дестинација 2: 

Идвор – Царска бара – 

село Тигањица 

 

 

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије 

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији 

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације 

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети 

 

 

 

Учитељи другог 

разреда 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 
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Дестинација 3: 

Сремски Карловци – 

Стражилово – 

Крушедол – Хопово – 

Петроварадин 

 

-Припремити ваљану 

музику за слушање 

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима 

(3. разред) 

Западна Србија са 

Таром 

Једнодневни излет: 

 

Дестинација 1: 

Тршић – Троноша – 

Бранковина – манастир 

Каона – бања Врујци 

 

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије 

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији 

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације 

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети 

-Припремити ваљану 

музику за слушање 

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима 

 

 

Учитељи трећег 

разреда 

 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 

(4. разред) 

Централна Србија: 

Шумадија и 

Поморавље 

 

Једнодневни излет:  

Дестинација 1:  

Београд - Топола – 

-Упознати ученике са 

маршрутом неколико 

дана пре екскурзије  

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије  

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији  

-Сарађивати са 

 

 

 

Учитељи 

четвртог разреда 

 

 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 
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Опленац – 

Аранђеловац - 

Буковичка Бања – 

Орашац - пећина 

Рисовача 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације  

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети, где се 

налазимо на карти -

Припремити ваљану 

музику за слушање  

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

-После екскурзије 

проверити ученичка 

знања, кроз разговор, 

пано, тест, ППТ...  

-Повезивање знања са 

екскурзије са 

школским градивом. 

• Орашац - Марићева 

јаруга, место одлуке 

за почетак Првог 

српског устанка  

• Рисовачка пећина - 

крашки облици 

рељефа, клима, биљни 

и животињски свет, 

остаци праисторијског 

човека, праисторијско 

пећинско сликарство  

 Опленац - маузолеј 

Карађорђевића 

(икона, мозаик)  

 Таково - центар 

Другог српског 

устанка, црква, 
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брвнара  

(5. разред) 

Источна Србија са 

Ђердапом 

Једнодневна 

екскурзија: 

Дестинација 1:  

Смедерево, 

Виминацијум, Сребрно 

језеро, Пожаревац 

-Упознати ученике са 

маршрутом неколико 

дана пре екскурзије  

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије  

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији  

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације  

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети, где се 

налазимо на карти -

Припремити ваљану 

музику за слушање  

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

-После екскурзије 

проверити ученичка 

знања, кроз разговор, 

пано, тест, ППТ...  

-Повезивање знања са 

екскурзије са 

школским градивом. 

На екскурзији ће бити 

реализовани садржаји 

из историје, 

географије, ликовне 

културе, биологије. 

 

 

 

Одељенске 

старешине петог 

разреда 

 

 

 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 
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(6. разред) 

Ибарско-копаонички 

крај 

Једнодневна 

екскурзија: 

 

Дестинација 1:  

Крушевац - Врњачка 

бања – Љубостиња – 

Жича 

 

-Упознати ученике са 

маршрутом неколико 

дана пре екскурзије  

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије  

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији  

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације  

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети, где се 

налазимо на карти -

Припремити ваљану 

музику за слушање  

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

-После екскурзије 

проверити ученичка 

знања, кроз разговор, 

пано, тест, ППТ...  

-Повезивање знања са 

екскурзије са 

школским градивом. 

На екскурзији ће бити 

реализовани садржаји 

из историје, 

географије, биологије. 

 

 

Одељенске 

старешине 

шестог разреда 

 

 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 

(7. разред) 

Југозападна Србија 

(Златибор, Златар, 

-Упознати ученике са 

маршрутом неколико 

дана пре екскурзије  
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Увац) 

Дводневна екскурзија: 

Дестинација 1: 

Увац – Ледена пећина 

– Златар – Златибор – 

Сирогојно, Дрвенград 

 

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије  

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији  

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације  

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети, где се 

налазимо на карти -

Припремити ваљану 

музику за слушање  

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

-После екскурзије 

проверити ученичка 

знања, кроз разговор, 

пано, тест, ППТ...  

-Повезивање знања са 

екскурзије са 

школским градивом. 

На екскурзији ће бити 

реализовани садржаји 

из историје, 

географије, ликовне 

културе, биологије. 

Одељенске 

старешине 

седмог разреда 

Јесен 2021. 

или 

Пролеће 2022. 

(8. разред) 

Јужна Србија (Ниш–

Врање) 

-Упознати ученике са 

маршрутом неколико 

дана пре екскурзије  

-Упознати ученике са 

садржајем екскурзије  

 

 

 

 

 

Јесен 2021. 
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Тродневна екскурзија: 

 

Дестинација 1: 

Београд – Раваница – 

Ресавска пећина -

Ђавоља варош – Врање 

- Нишка бања – Ниш – 

Медијана – Ћеле кула – 

Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Упознати ученике и 

родитеље са 

правилима понашања 

на екскурзији  

-Сарађивати са 

другим колегама из 

Већа и по питању 

садржаја екскурзије, 

како и по питању 

организације  

-Континуирано током 

екскурзије 

проверавати ученике 

да ли знају шта смо 

видели и шта ћемо 

видети, где се 

налазимо на карти -

Припремити ваљану 

музику за слушање  

-Исконтролисати 

понашање ученика на 

локалитетима  

-После екскурзије 

проверити ученичка 

знања, кроз разговор, 

пано, тест, ППТ...  

-Повезивање знања са 

екскурзије са 

школским градивом. 

На екскурзији ће бити 

реализовани садржаји 

из историје, 

географије, српског 

језика, музичке  

културе, ликовне 

културе, биологије. 

- Раваница - 

задужбина кнеза 

Лазара, посвећена 

Вазнесењу 

Господњем. 

Саграђена између 

Одељенске 

старешине осмог 

разреда 

или 

Пролеће 2022. 
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1375. и 1377. године. 

Као значајно 

средиште духовног, 

културног, књижевног 

и уметничког живота 

Раваница је утицала 

на настанак више 

цркава и манастира. У 

самој цркви данас се 

налазе мошти кнеза 

Лазара. 

- Ђавоља варош - 

споменик природе по 

заштитом државе, 

специфичном по два у 

свету ретка природна 

феномена: земљаним 

фигурам(главуцима) и 

два извора јако киселе 

воде са високом 

минерализацијом. 

- Нишка бања – парк, 

чесма "3 краља", 

извор. 

- Ниш – Нишка 

тврђава, градско 

утврђења у центру 

Ниша на десној обали 

Нишаве, које се у 

XVIII веку подигнули 

Турци. Логор "Црвени 

крст", који на 

аутентичан начин 

сведочи о страдању 

грађана у II светском 

рату. Ћеле куле, 

споменика подигнутог 

од лобања српских 

ратника погинулих на 

Чегру код Ниша у 

битци која се 

одиграла 31. маја 

1809. године. 
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Медијана – 

археолошки римски 

локалитет, 

летњиковац цара 

Константина. 

- Сокобања – конак 

Кнеза Милоша, 

галерија и турски 

амам 

 

 

 

Настава у природи за ученике од 1. до 4. разреда 
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(1. разред) 

Рудник 

 

 

(2. разред) 

Златибор, Златар 

 

(3. Разред) 

Гоч, Копаоник 

 

(4. разред) 

Тара 

 

 

 

 

 

- чланови 

Одељењског већа 

састављају предлог 

програм екскурзије 

- разматрање и 

усвајање предлога 

програма од стране 

Наставничког већа 

- давање сагласности 

Савета родитеља 

- писмена сагласност 

родитеља  

(минимум 60 %) 

ученика одељења 

- избор понуде и 

агенције 

- извођење екскурзије 

се врши у складу са 

школским календаром 

и Годишњим 

програмом рада 

школе 

 

 

 

 

- директор 

 

- чланови Савета 

родитеља 

 

- секретар школе 

 

- стручни вођа 

пута 

 

- одељењске 

старешине 

 

- ученици 

 

А
п

р
и

л
, м

ај, ју
н

 

 Путујуће учионице за ученике од 1. до 4. разреда 
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Град Београд и ближа 

околина 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

1. Етнографски музеј, 

Педагошки музеј, 

Калемегдан 

 

2. Зоо врт, Калемегдан, 

Планетаријум 

 

3. Саборна црква, 

конак Кнегиње 

Љубице, Војни музеј, 

Калемеган 

 

4. Музеј Николе Тесле, 

црква Св. Марка, 

Ташмајдан 

 

5. Манастир Раковица, 

Конак кнеза Милоша, 

Топчидерска црква 

 

6. Јавни тропикаријум 

и акваријум 

 

7. Спортско забавни 

дан на Ади 

Циганлији/Кошутњаку 

 

8. Орјентиринг на Ади 

Циганлији 

 

9. Ботаничка башта, 

црква Св. Марка, 

Ташмајдан 

 

10. Народна банка 

Србије, музеј Вука и 

Доситеја, Калемегдан 

 

 

Обилазак 

знаменитости града 

Београда и  околине. 

 

 

Сви учитељи 

Од 1. до 4. 

разреда 

  

С
еп

тем
б

ар
/о

к
то

б
ар

/н
о
в
ем

б
ар

 

 

А
п

р
и

л
/м

ај/ју
н
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 Позоришне представе за ученике од 1. до 8. разреда 

 

Позоришне представе 

 

За све ученике од 1. до 

8. разреда 

 

 

 

 

 

 

План посете 

представама у 

позориштима и 

идругим 

 Културним 

Институцијама 

(галерија, музеја, 

зооврта 

Манастира...) 

 

Непосредна 

реализација посета 

овим културним 

Институцијама поред 

горе наведеног 

усклађиваће се са 

актуелном и 

доступном понудом 

тих институција,а уз 

слободан одабир од 

стране наставника на 

седницама стручних 

већа разредне наставе. 

 

 
о
к
то

б
ар

 /н
о
в
ем

б
ар

/д
ец

ем
б

ар
/ 

 

ф
еб

р
у
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/м
ар

т/ап
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и

л
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23. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

23.1. ПЛАН МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ СА ОШ „СЛАДКИ 

ВРХ“ 

Сарадња са ОШ “Сладки Врх“ из Словеније започета је у школској 2011/12. посетом 

представника Звездаре и школе „Драгојло Дудић“ школи у Сладком Врху. Сарадња је 

настављена  и у наредним школским годинама.  

Сарадњу настављамо и у школској 2020/21. години између Градске општине Звездара – 

Одељење за друштвене делатности, Одсек за образовање, културу и спорт, Основних 

школа „Драгојло Дудић“ и „Стеван Синђелић“ из Београда и Основне школе „Сладки 

Врх“ из Сладког Врха (Словенија), са циљем размене стручних знања и професионалног 

искуства  у области образвања и васпитања. Пратећи савремене трендове у образовању,  

посебну пажњу имаће размена искуства у области  инклузивног образовања, традиције и  

културе за децу и младе и сарадње са локалном заједницом. Већа пажња биће посвећена 

укључивању ученика у реализацији активности. 

План ће бити накнадно сачињен у сарадњи са ОШ  “Стеван Синђелић“ и  Општином 

Звездара и анексом придодат Годишњем плану рада школе. 

23.2. НАЦРТ АКТИВНОСТИ ЗА САРАДЊУ ОШ „ЈАНКА 

ГЛАЗЕРЈА“ РУШЕ И ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ БЕОГРАД 

Назив пројекта: Хуманитарни пројекат међународне сарадње 

Циљ пројекта: Стицање и размена професионалних изазова, поткрепљивање 

међукултурног повезивања, повезивање ученика и учешће у разним активностима, 

солидарност, поштовање и развијање других вештина и вредности (комуникација, 

пријатељство, васпитање за мир и одговорност…). 

План ће бити накнадно сачињен и анексом придодат Годишњем плану рада школе. 
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24. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

1. На сајту школе ће се објављивати актуелне информације од значаја како за 

ученике, родитеље тако и за ширу заједницу.  

2. За Дан школе и за школску славу, Светог Саву, школа ће организовати изложбе 

ученичких ликовних радова, литерарних радова, приредбе.  

3. Представници школе презентоваће школу у оближњим вртићима  на 

организованој презентацији, али и организовањем посета и приредби за 

малишане при школи. Увођење демо часа, који ће представљати изазов како за 

родитеље тако и за ученике. 

4. Преко телевизије, медија и дневних листова, директор ће обавештавати јавност о 

резултатима рада школе, посебно када су у питању значајни успеси појединих 

ученика ван школе или успех школе у целини, и давати стручна мишљења о 

актуелним питањима. 

У циљу побољшања школског маркетинга биће реализоване следеће активности: 

- презентација посебних програма и пројеката 

- промоција школе на телевизији, разговори са ученицима, наставним особљем и 

стручним сарадницима 

- информисање родитеља будућих првака у оквиру вртића  

- прославе – пријем првака, Свети Сава, дан школе 

- промоција талентованих ученика на крају школске године 

- редовно одржавање сајта школе. 

 

У складу са оријентацијом целокупног друштва за очување здравља нације и омладине 

наша школа ће такође подржати све активности и узети активно учешће у свему што је 

усмерено на пропагаду спорта, здравља и здравог начина живота. У том циљу школа ће 

наставити сарадњу и активно узети учешћа у свим акцијама организованим од стране 

Спортских савеза Србије.  

Све ове активности ће се обављати у току целе школске године, а носиоци активности ће 

бити наставници, учитељице, психолог и педагог и директор школе. 

 

 

 


