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1.ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
Основна школа „Младост“ се налази поред магистралног пута Краљево-Крушевац у селу 

Врњци. У матичној школи настава се изводи у 11 одељења од I - VIII разреда. 

У саставу ОШ „Младост“ ради једно подручно у Штулцу где се изводи настава у 2 одељења, 

једно одељење у комбинацији I и III разреда и једно одељење II и IV разреда. Ово одељење удаљено је 

од матичне школе 3 км. 

Матична школа има два објекта, стару и нову зграду. Стара зграда сазидана је 1930. год. 

средствима бањског добротвора-трговца и тадашњег председника општине Милорада Грујића, 

познатог као веома доброг и хуманог човека.  Милунка Видаковић, домаћица из Врњаца  поклонила је 

земљиште за изградњу школе, али под условом да се на дан њене славе Ђурђевдан отвори школа и да 

се на тај дан окупи омладина и мештани као и да се њена слика истакне на видно место у школи. 

Површина поклоњене земље је 1 хектар. Жеље дародавца Милунке Видаковић поштују се данас тако 

што школа слави Дан школе -Ђурђевдан и њена слика и биста налазе се у школској  згради на видном 

месту. Летопис  формиран 1959. год. садржи детаљне извештаје о школи. Школа је кроз свој 

историјат мењала називе, Друга основна Врњачка школа краљ Александар I (1930), Друга основна 

Врњачка школа (1946), Основна школа „Младост“ (1966). 

 

Временом стара школска зграда није задовољавала потребе повећаног броја ученика која се 

кретала  око 300 ученика, тако да је 1988. год. започета изградња новог школског објекта. Нови 

школски објекат сазидан је 1996. год. на простору од 794 м2. Спрат школе завршен је 2009. год. тако 

да се настава одвија у једној смени. Подручје основних школа утврђено је Одлуком бр. 61-20/73-01 од 

12.07.1973. године о одређивању подручја основних школа коју је донела Скупштина Општине 

Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 06.11.1979. год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања 

бр. 610-35/93 од 18.03.1993. год, као и посебном Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 

01.07.1994. год. 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 1996. 

год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. ради и одељење продуженог боравка. 

2004/05.год. изграђен је спортски терен. 

 

Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У непосредној је близини 

Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. Школа је повезана мрежом улица 

тако да је доступна ученицима. Ученици из три насељена места Штулац, Руђинци и Врњци похађају 

наставу у матичној школи. Организовани школски аутобус превози ученике до школе. Школске 

2012/13.год.ученици из Угљарева уписују се у нашу школу због одељења продуженог боравка деце и 

територијалне близине матичне школе у односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 

Школа поседује пространо ограђено двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађена дрвећем и цвећем школске 2016/2017.год.. 

Од школске 2010/11. год. раде и два одељења продуженог боравка (мешовите групе). 

Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,250м2. Фискултурна 

сала се налази у школском дворишту. Крајем августа 2018.год. завршена је изградња анекса 

фискултурне сале са пратећим објектима (справарница, свлачионице мушка и женска са тоалетима, 

просторија за наставнике и просторија гасна котларница. Објекат је величине 200м
2
. Урађена је 

пројектна документација за хидрантску и дренажну мрежу, прикључак на водоводну мрежу, опрему 

за објекат, како би објекат добио употребну дозволу право на коришћење. Чекају се финансијска 

средства за наведено.   

Данас школа има 40 запослених и 209 ученика.   
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2. ЗАСНОВАНОСТ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

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

произилази из: 

 

Прописа из области основног образовања и васпитања 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања („СлужбенигласникРС“ број88/2017, 27/2018, 

10/2019 и 6/2020), 

 Законо основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број55/2013, 101/2017 и 27/2018 - 

др. закон, 10/2019), 

 Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број27/2018), 

 Закон о друштвеној бризи о деци (,,Службени гласник РС'' бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 

47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. законa, 

101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закон и 113/2017 - др. закон), 

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

101/05, 30/2010, 47/18 и 48/18-испр), 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17), 

 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2015 и 92/2020), 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни 

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

 Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021), 

 Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020 и 6/2020), 

 Правилник о измени Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

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

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

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

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/2019 и 6/2020), 

 Правилник о измени Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

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

програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС 

- Просветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020), 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном плану за други циклус основног 

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

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/2017, 3/2020), 

 Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (Службени гласник 

РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2018, 3/2020), 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 
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 Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 15/2018), 

 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020, 5/2021), 

 Правилник о измени и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, број 3/19, 3/20), 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020, 5/2021), 

 Правилник о измени и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, број 10/19, 3/20), 

 Правилник о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20 и 6/20), 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред о,сновног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016), 

 Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19, 1/20, 6/20 и 8/20), 

 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 

(„Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2011), 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних 

предмета у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 

11/2017, 16/20, 3/21), 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника уосновној школи („Сл. 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20 и 

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

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

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

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени гласник РС", број 5/2020 и 

6/2021 и др.правилник), 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", бр. 

22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16), 

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

стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", бр.81/17,48/18), 

 Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени гласник РС“ 

бр.47/94),  

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 37/93 

и 42/93), 

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Сл. гласник РС –

Просветни гласник“ бр. 42/2016 и 45/2018), 

 Правилник о плану уџбеника(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/2016, 10/16 – испр,10/2017 и 

11/2019, 7/21), 

 Правилник о општим стандардима постигнућа– образовни стандарди за крај обавезног образовања 

(„Сл. гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2010, 78/2017), 

 Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете:српскијезик, математика и природа и друштво(,,Сл.гласникРС–Просветни гласник“ бр. 5/2011) 

 Правилник о стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик ("Сл. гласник 

РС", бр. 78/17), 
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 Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

14/18), 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи(„Сл.гласникРС“бр.30/2019), 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању („Сл. гласник РС –Просветни 

гласник“ бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018), 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 

34/2019, 59/2020 и 81/2020), 

 Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС – 

Просветни гласник", бр. 16/2018), 

 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка 

(„Сл.гласник РС“, бр. 77/14), 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(Сл.гласник РС, бр. 80/2018), 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања( ''Сл.гласник РС'' бр. 73/16, 45/18, 106/2020, 115/2020), 

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

5/04), 

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

("Сл. гласник РС", бр.66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21, 85/21), 

 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023.године („Сл.гласник РС“ 

бр.80/2020), 

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

занемаривање ("Сл. гласник РС",  бр. 46/2019 и 104/2020), 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

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

бр. 22/16), 

 Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ бр. 98/2017), 

 Стручно упутство за организацију образовно – васпитног рада у основној школи у школској 

2021/2022.години,  

 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа ("Службени гласник РС", број 21/18.),  

 Правилник о Општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 85/20.),  

 Правилник о стручно-педагошком надзору ("Службени гласник РС", број 87/19.), 

 Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту ("Службени гласник РС", број 

87/19.),  

 Правилник о Јединственом информационом систему просвете ("Службени гласник РС", бројs 

81/19.), 

 Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја ("Службени 

гласник РС", број 81/19.), 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Службени гласник РС", број 10/19.), 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање ("Службени гласник РС", број 74/18.),  

 Правилник о општинском савету родитеља ("Службени гласник РС", број 72/18.),  

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Службени гласник 

РС", број 68/18.),  

 Правилник о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања 

запослених са листе ("Службени гласник РС", број 66/18.),  
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 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности ("Службени гласник РС", број 65/18.),  

 Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника 

("Службени гласник РС", број 36/18.),  

 Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", број 63/18.),  

 Правилник о ближим условима за избор директора установa образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", број 108 од 24/15.),  

 Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", број 38/13.),  

 Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", број 8/11.),  

 Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. Годину 

("Сл.гласник РС“, број 5/21.) 

 

3.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГПР ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

 
3.1.НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
  Часови редовне наставе за школску 2020/21. годину реализовани према плану. У Републици 

Србији и даље је на снази била епидемиолошка ситуација вируса COVID 19. Настава се одвијала 

онлајн по групама. Група А (понедељак, среда и петак); Група Б (уторак и четвртак). Групе су се 

смењивале сваке недеље. За више разреде часови су се пратили путем јавног медијског сервиса, али 

и путем платформе Google учионице за ученике, док су нижи разреди редовно похађали наставу 

сваког дана подељени у А и Б групу. Такође користили WhatsApp i Viber. Онлајн настава одвијала се 

до краја насатавне године. За ученике 8 разреда настава је трајала  до 08. јуна, док је за ученике од 1 

до 7 разреда настава трајала до 21.јуна. Школа је била у обавези да Оперативни план рада доставља 

Школској управи на сагласност, као и периодичне извештаје о раду. У школи је организована 

припремна настава за полагање завршног испита од новембра па до јуна, према распореду који је био 

оглашен на огласној табли и на веб страници. Часови допунске, додатне наставе и слободних 

активности  реализовани су према потреби у складу са епидемиолошком ситуацијом, али су 

наставници и стручни сарадници константно пружали подршку у учењу. 

 Активности у оквиру Пројекта Обогаћен једмносменски рад по модул програмима у 

поптпуности су реализоване (извештаји се налазе код директора). Школа је реализовала и два 

пројекта: Еко сувенири Врњачке Бање и Интерескторском сарадњом до социјалног укључивања. Оба 

пројекта реализована су у сарадњи са Центром за децу и омладину из Врњачке Бање.  

         Једнодневни излет на Копаоник, као и настава у природи планирана за мај нису реализовани из 

разлога епидемиолошке ситуације.  

        Такмичења које је прописало Министарство просвете и науке за школске 2020/2021.год. 

одвијала се се под појачаним епидемиолошким мерама. Наша школа била је домаћин општинског 

такмичења из хемије и биологије. На основу дописа Друштва биолога Србије такмичење из биологије 

није одржано, док је из хемије одржано са успехом. Ученици наше школе узели су учешће на 

такмичењима, али без посебних резултата. Директор је посету часовима током првог полугодишта 

обавио према утврђеном плану и за сваки посећени час сачинио извештај. Часови иновација 

одржавали су се према распореду стручних већа.  

Завршни испит ученици су полагали 23, 24. и 25. јуна 2021.год. уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. Ученици су полагали у две учионице. Укупно 15 ученика. И ове године 
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дежурни наставници су били из наше школе. Све је протекло у најбољем реду. Већина ученика осмог 

разреда након полагања завршног испита уписала је жељене средње школе. Сви ученици уписани су 

упрвом уписном кругу.  

Школа је као и током претходних година организовала и продужени боравак за ученике 

млађих разреда у матичној школи уз поштовање мера. Продужени боравак у матичној школи је  

успешно радио.  

Седнице Наставничког, Стручних и Одељенских већа одржаване су према годишњем плану 

рада. Током године одржавани су састанци прописаних тимова, актива и комисија путем онлајн 

платформе google meet, а и у школи. Један број тимова морао је да редефинише активности и стави их 

у службу активности у складу са епидемиолошком ситуацијом.   

У току ове године школа није организовала ниједан семинар, али су се скоро сви наставници 

усавршавали путем вебинара и путем онлине обука организованих од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и Клетт 

издавачке куће.  

Током ове године ученици наше школе на иницијативу Ученичког парламента учествовали су 

у хуманитарним акцијама и у току пандемије.  

Наша школа је учествовала са низом пројеката код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Конкурисали смо и код других организација и институција, као и донаторских 

кућа. Нажалост овај пројекат није прошао.  

И ове школске године, као и претходних велика пажња посвећивала се и људским ресурсима. 

Колеге су предусретљиве једне према другима. У прилог томе говоре заједничке активности које су 

организоване: дружење у Матовића воденици у Матарушкој Бањи, као и студијско путовање у Херцег 

Нови од 05. до 09.07.2021.год.  

Сарадња директора школе са Саветом родитеља и Школским одбором, као и Ученичким 

парламентом била је коректна.  

            На основу претходно изнетог може да се констатује да је Годишњи план рада за школску 

2020/2021.год. реализован. Одређене активности Годишњег плана су редифинисане, а све у служби 

успешне реализације Годишњег плана рада.  

 

3.2.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
Основни услови за рад школе су постојали, огрева је било, на време су набављени дрва и угаљ.  

Редовно се одржавала хигијена школских просторија, као и школског дворишта.  

Школска библиотека обогаћена је за 22 књиге које је обезбедило Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја; од средстава донација 205 књига од Народне библиотеке Србије и 102 

књиге од Телекома Србије. Библиотека обогаћена за три полице за књиге. У току септембра одрађене 

су три клупе у школском дворишту. У четири учионице на приземљу школе постављене су беле 

табле. У четири учионице репариран је школски намештај (табле за столове и офарбана конструкција 

10+13+13+8. Постављене жардињере са цвећем на прозорима старе школе, као и на самом улазу у 

школу. За савремену радионицу купљен је пројектор, пројекционо платно, носач пројектора и 

звучници. Набављена су три сета за математику. За просторију продуженог боравка набављена су три 

стола и шест клупа. Од средстава донација купљен је фрижидер. Такође купљена је судо машина за 

кухињу на спрату, а за потребе продуженог боравка. Од породице Караџић школа је добила пиано 

који ће се користити за наставу музичког васпитања и школских приредби. За потребе радионице 

купљен је алат. Купљена је и тракторска косилица за школско двориште. Купили смо и 3Д принтер 

штампач и кренули у израду сувенира за потребе школе. Током летњег распуста окречен је хол на 

приземљу, као и савремена учионица и библиотека. Направљена су три паноа у холу, и четири паноа 

учионицама на спрату. За потребе продуженог боравка купљен је итисон. Направљена је еко-

учионица намењена за одржавање часова амбијенталне наставе. Постављени су кавези за птице 

(тигрице, нимфе, розенколиси и зебе), и направљена кућица за бунар. У објекту спортска хала 
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одрађене су заштитне мреже за прозоре и бочне зидове, као и металне поцинковане мреже за ИЦ 

грејаче и рефлекторе.   

У ИО Штулац постављене су плочице у три тоалета, три казанчића, бојлер, три батерије и три 

тоалет шоље. Купљена су два ормара и шест столица за наставничку канцеларију. Одрађени су 

ивичњаци и зелене површине, а постављена је и клупа у дворишту.  

 

3.3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 2020/2021.године 

 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни недовољни свега 

бр % бр % бр % бр % бр %  

II-IV 37 58,73 19 30,15 7 11 / / / / 63+ 27 
првака 

V-VIII 38 38 39 39 23 23 / / / / 100 

Укупно 75 46,01 58 35,55 30 18,40 / / / / 190 

Напомена: у I разреду врши се описно оцењивање, те je проценат изражен без ученика I разреда 

 

3.3.1. Успех ученика на крају протекле школске године (млађи разреди) 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни преводи се неоцењен Свега 

ученика Бр % бр % бр % бр % бр %  

I описно оцењивање  27 

II 11 50 6 27 5 23 / / / / / 22 

III 11 61,11 6 33,33 1 33 / / / / / 18 

IV 15 65,21 7 30,43 1 4,34 / / / / / 23 

Укупно 37 58,73 19 30,15 7 11 / / / / / 90 
 Напомена: у I разреду врши се описно оцењивање, те je проценат изражен без ученика I разреда 

 

3.3.2. Успех ученика на крају протекле школске године (старији разреди) 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни недовољни Свега 

ученика бр % бр % бр % бр % бр % 

V 13 52 8 32 4 16 / / / / 25 

VI 8 29,62 12 44,44 7 25,92 / / / / 27 

VII 11 33,33 14 42,42 8 24,24 / / / / 33 

VIII 6 40 5 33,33 4 27 / / / / 15 

Укупно 38 38 39 39 23 23 / / / / 100 

 

4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ – РЕСУРСИ 
 

4.1.  МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА  
 

4.1.1. Матична школа у Врњцима има објекат који чини целину и има следеће просторије: 

 

рб. Старашколсказграда 
Укупнаповршина м

2 

(нето) 

1. Припремна просторија 26.55m
2
 

2. Архива 49.80m
2
 

3. Радионицаза ТО-е 54.00m
2
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4. Остава 54.00m
2
 

5. Фискултурнасала 108.00m
2
 

6. Котларница 43.20m
2
 

7. Ходник 80.00m
2
 

Укупно: 415.55 

 

Рб. 
Нова школска зграда 

приземље 

Укупна површина м
2
 

(нето) 

1. Класична учионица 54,98m
2 

2. Класична учионица 52,00m
2
 

3. Класична учионица 54,11m
2
 

4. Класичнаучионица 52,40m
2
 

5. Класичнаучионица 54,97m
2
 

6. Библиотека 51,97m
2
 

7. Савремена радионица 54,56m
2
 

8. Савремена учионица 50,41m
2
 

9. Припремнaпросторијa 16,70m
2
 

10. Припремнaпросторијa 17,67m
2
 

11. Ходникса холом 264,37m
2
 

12. Просторија помоћних радника 13,08m
2
 

13. Просторија за пријем родитеља 10,76m
2
 

14. Наставничкаканцеларија 33,18m
2
 

15. Хол 30,66m
2
 

16. Санитарни чвор - дечаци 5,27m
2
 

17. Санитарни чвор - девојчице 5,33m
2
 

18. Санитарни чвор - наставнички 5,31m
2
 

19. Портирница 4,82m
2
 

20. Улаз са рампом 26,60m
2
 

21. Остава 2,79m
2
 

Укупно  861,94 

Рб. 
Нова школска зграда 

први спрат 

Укупнаповршина 

м
2
(нето) 

1. Класичнаучионица 54,95m
2
 

2. Класичнаучионица 54,56m
2
 

3. Класичнаучионица 52,40m
2
 

4. Класичнаучионица 54,11m
2
 

5. Продужени боравак 52,05m
2
 

6. Предшколски боравак 54,97m
2
 

7. Наставничка канцеларија 17,67m
2
 

8. Трпезарија продуженог боравка 16,72m
2
 

9. Канцеларија секретара 17,78m
2
 

10. Канцеларија директора 34,82m
2
 

11. Канцеларија психолога/педагога 16,51m
2
 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

9 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

12. Канцеларија рачуноводства 17,22m
2
 

13. Кабинет информатике 51,40m
2
 

14. Санитарни чвор - дечаци 5,27m
2
 

15. Санитарни чвор - девојчице 5,34m
2
 

16. Санитарни чвор - наставнички 5,31m
2
 

17. Просторија у којој се сервира храна 10,90m
2
 

18. Ходник 145,29m
2
 

19. Хол са степеништем 15,15m
2
 

 Укупно 682,42 

 

4.1.2. Спортска сала 

рб СПОРТСКА ХАЛА Укупнаповршина м
2 

(нето) 

1 Спортска хала 1250,00 

2 Анекс спортске хале 204,35 

Укупно 1.454.35 

 

4.1.3. Издвојено одељење у Штулцу  

 

    У матичној школи у Врњцима, површина је 11091.00 m
2
. Од ове површине 1937.95m

2
 је под 

зградама, 224 m
2
 асфалтирано игралиште, док је остала површина дворишта је затрављена и уређена 

пешачким стазама, дрвећем и цвећем. 

     Површина школског дворишта у Штулцу је 4498 m
2
 од чега је 350 m

2
 под зградом, школско 

игралиште од 224 m
2
, а остало је зелена површина. 

 

Рб Издвојеноодељење - Штулац 
Укупнаповршина м

2 

(нето) 

1. Класичнаучионица 54,65m
2
 

 Класичнаучионица 53,90m
2
 

 Класичнаучионица 52,39m
2
 

2. Наставничкаканцеларија 15,24m
2
 

3. Санитарни чвор – кабина дечаци 3,85m
2
 

 Санитарни чвор – кабина девојчице 3,12m
2
 

 Санитарни чвор - предпростор 2,68m
2
 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 1 1,12m
2
 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 2 1,12m
2
 

 Кухиња 10,72m
2
 

 Остава 14,23m
2
 

 предпростор 1,68m
2
 

 остава 1 1,91m
2
 

 остава 2 1,80m
2
 

 остава 3 34,97m
2
 

4. котларница  15,53m
2
 

5. улазни хол 71,64m
2
 

6. ветробран 8,40m
2
 

Укупно: 356,71m
2
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4.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 
 

Р.б. 
Назив наставног 

средства 

Матична 

школа 

Врњци 

Издвoјено 

одељење 

Штулац 

 

Укупно 

1 Графоскоп 5 2 7 

2 Дијапројектор 3 1 4 

3 Епископ 1 - 1 

4 Радио-касетофон 2 1 3 

5 Радио-пријемник 1 1 2 

6 ТВ-пријемник 4 1 5 

7 Видео-рекордер 1 - 1 

8 Пројектор касетни 8 мм 1 - 1 

9 Органа електрична 1 - 1 

10 Компјутер / штампач 7 1 8 

11 Фотокопир апарат 2 1 3 

12 Компјутери за инфор. 25 + 10 1 36 

13 

Мултифункционални 

Скенер + штампач + 

фотокопир 

2 - 

 

2 

14 Струњаче 4 + 10 - 14 

15 Козлић 1 - 1 

16 ЦД - касетофон 4+8 1 13 

17 Микроскоп 4 2 6 

18 
Мултимедијални 

пројектор са платном 
3 1 

4 

19 Лаптоп 6 1 7 

20 Камера 1 - 1 

21 Дигитални фотоапарат 1 - 1 

22 Интерактивна табла 1  1 

23 

Мултимедијални 

пројектор са 

електронским 

пројекционим платном 

1 / 

 

1 

24 3Д принтер штампач 1 / 

 

1 

 

Планирана набавка 

     Перспективни план развоја школе садржи програм мера технолошке модернизације рада, наставак 

урећења школског дворишта и естетског и функционалног уређења школских објеката. 

    Ове школске године приоритет је и даље набавка  наставних средства, учила и школског намештаја. 
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4.3. ДРУГИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

4.3.1.Библиотека 

Школска библиотека смештена је на приземљу школе. Књижни фонд библиотеке је 4436 књига.  

Ученици ће користити библиотеку у складу са радним временом радника задуженог за рад у 

школској библиотеци. За рад у библиотеци задужен је професор руског језика Дејана Данојлић, са 

50%  радног времена. 

Библиотека ће радити понедељком, средом и петком од 08.00 до 14.00 часова. 

У школској 2015/2016.г. библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије са 190 

наслова и донацијом Завода за уџбенике и наставна средства са 91 насловом.  

У школској 2016/2017.г. библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије 

донацијом 198 књига, Завода за уџбенике и наставна средства са 47 насловом. Средствима 

министарства просвете, науке и технолошког развоја наша библиотека добила је 156 књига.  

Од школске 2017/2018.г. школска библиотека налази се у новим просторијама од 54м
2
, опремљена 

новим полицама, пројектором, пројекционим платном, рачунаром, интернетом, столовима и 

столицама за ученике. Библиотека ће бити место за читалачки простор, радионице, семинаре, 

одржавање иновативних часова.  

У школској 2017/2018.г. библиотека је обогаћена са 29 наслова. Купљенo је и 48 дидактичко 

методичких средстава. 

У школској 2018/2019.г. библиотека је обогаћена са 34 наслова и два дигитална материјала.  

У школској 2019/2020. години библиотека је обогаћена донацијом Телеком Србије у износу од 252 

наслова актуелне дечије литературе и лектире. Такође  средствима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја са 30 наслова.  

У школској 2020/2021.години библиотека је обогаћена за 22 књиге које је обезбедило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја; од средстава донација 205 књига од Народне 

библиотеке Србије и 102 књиге од Телекома Србије. Библиотека је обогаћена за три полице за књиге. 

И у наредном периоду наставиће се са набавком литературе из средстава донација, како за 

матичну школу, тако и за ИО Штулац. 

 

4.3.2.Исхрана ученика 

 

Уколико епидемиолошка ситуација буде стабилна допремање хране до школе у Врњцима и 

Штулцу вршиће давалац услуга, а за преузимање хране и поделу по одељењима одговорна је сервирка 

у школи. У подели хране ученицима помагаће дежурни наставници и редари.  

Трошкове исхране плаћају родитељи, осим за треће дете чију исхрану финасира Општинска 

управа Општине Врњачка Бања. 

Подела хране врши се после другог часа, за време великог одмора, како за ученике млађих тако и 

старијих разреда. 

Одељењске старешине су дужне да пруже сву потребну помоћ око организовања исхране ученика, 

а нарочито на пословима пријављивања ученика за коришћење оброка и уплаћивање новчаних 

средстава. 

 Исхрана у продуженом боравку организоваће се у складу са временском организацијом рада у 

продуженом боравку. Топли оброк ће се допремати у херметичким термосима од добављача из 

Врњачке Бање – Предшколске установе ''Радост''. 

4.3.3.Грејање школског простора 
 

Загревање школског простора у матичној школи у Врњцима врши се помоћу котларнице на 

чврсто гориво (угаљ и дрва). Грејање школских просторија у издвојеном одељењу у Штулцу врши се 
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помоћу котларнице на чврсто гориво (угаљ и дрва). Нови објекат спортске хале садржи гасну 

котларницу и прикључен је на гас, али се до добијања употребне дозволе не употребљава.   

Средства за ове намене обезбеђује Скупштина општине из Буџета. 

5. КАДРОВСКА  СТРУКТУРА  РАДНИКА  У  ШКОЛСКОЈ  2021/2022. 
 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Р
. 

б
. 

Презиме и име Радно место 
Обим радног 

времена у %  

Степен 

стручности 

Врста 

стручности 
Стаж Основ запослења 

1. Игор Дрманац Директор школе 100% VII 
проф. 

историје 
20 неодређено 

2. Јелена Томић  Секретар школе 50% VII дипл. правник 16 неодређено 

3. 
Стојанка  

Кнежевић 

Шеф  

рачуноводства 
50% VII 

дипл. 

економиста 
15 неодређено 

4. 
Тијана 

Симоновић 
Психолог 50% VII 

дипл. 

психолог 
12 неодређено 

5. 

Ивана Јелић 

(замена 

Милена 

Миладинов) 

Педагог 50% VII дипл. педагог 3 одређено  

6. 
Дејана 

Данојлић 
Библиотека 50% VII 

проф.  

руског јез.  
26 неодређено 

7. 
Снежана 

Црноглавац 

Сервирка-

помоћни рад. 
100% IV техничар 25 неодређено 

8. 
Драгана 

Чеперковић 
хигијеничарка 100% IV КВ радник 14 неодређено 

9. 
Наташа 

Мандић 
хигијеничарка 100% III КВ радник 18 неодређено 

10 
Зорица 

Црноглавац 
хигијеничарка 100% I 

основна 

школа 
17 неодређено 

11. Анка Сарић хигијеничарка 100% III 
основна 

школа 
5 неодређено 

12. Предраг Ђокић 
Домар/мајстор 

одржавања 
100% IV средња школа 4 неодређено 

13. 
Дејан 

Милошевић 

Хигијеничар и 

Домар/мастор 

одржавања 

65% + 35% I 
основна 

школа 
9 неодређено 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

Р
. 

б
. 

Презиме и име Предаје 
% радног 

времена 

Стручни 

испит  

Стручна 

спрема 
Стаж 

Основ 

запослења  

1. 
Дејан  

Аџић 
Разредна настава 100 Да VI 31 неодређено 

2. 
Весна  

Станчић 
Разредна настава 100 Да VI 32 неодређено 

3. 
Марина  

Стефановић 
Разредна настава 100 Да VII 30 неодређено 

4. 
Данијела 

Радовановић 
Разредна настава 100 Да VI 26 неодређено 

5. 
Јелена 

Чеперковић 
Разредна настава ИО 100 Да VII 13 неодређено 

6. 
Милијана  

Маричић 
Разредна настава ИО 100 Да VII 33 неодређено 

7. 
Иван 

Миодраговић 

Енглески језик у млађим 

разредима ИО 
15,55 Да VII 18 неодређено 

8. 
Андријана 

Богојевић 

Продужени 

Боравак- Врњци 
100 Не VII 7 неодређено 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

13 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

Р
. 

б
. 

Презиме и име Предаје 
% радног 

времена 

Стручни 

испит 

Стручна 

спрема 
Стаж Основ запосл. 

1. Јелена Вучетић српски језик 116 Не  VII 11 неодређено 

2. 
Јелена  

Матић  
енглески језик 100 Да  VII 21 неодређено 

3. 
Оливер 

Миљковић 
француски језик 22 Да  VII 10 неодређено 

4. 
Олгица 

Луковић 
француски језик 33 Да  VII 19 неодређено 

5. 
Марина 

Јовковић 
грађанско васпитање 20 Да VII 9 

неодређено 

 

6. Тома Томић ликовна култура 20 Не VII 13 неодређено 

7. 
Владимир 

Иванчевић 
ликовна култура 10 Да VII 20 неодређено 

8. 
Саша 

Јовичић  

музичка култура 30 
Да  VII 28 неодређено 

хор и оркестар 10 

9. 
Љубан 

Стевановић  

географија 45 
Да  VII 28 неодређено 

историја 15 

10. Јовица Сташић историја 30 Да  VII2 12 одређено 

11. 
Весна 

Радић 
физика 40 Да  VII 14 неодређено 

12. 
Јелена 

Катић 
математика 111 Да  VII 15 

неодређено 

 

13. 
Војкан 

Добричић  

хемија 30 
Да  VII 21 неодређено 

домаћинство 10 

14. Јелена Ћилерџић биологија 50 Не VII 3 одређено 

15. 
Анђелија 

Чановић 

техника и технологија 65 
Да  VII 13 неодређено 

информатика и рач. 35 

16. Бранко Речевић 

Физичко и здравствено 

васпитање 
15 

Не VII 3 одређено 
Обавезне физичке 

активности 
10 

17. Сузана Зарковић 
Физичко и здравствено 

васпитање 
50 Не VII 14 неодређено 

18. 
Милош 

Митровић 
Веронаука 25 Не  VI 2 уговор 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
6. 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКАИ ОДЕЉЕЊА НА ПОЧЕТКУ ШК. 2021/2022.године 

      

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

МАТИЧНА ШКОЛА ВРЊЦИ:   

9 ОДЕЉЕЊА,  190 УЧЕНИКА 
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1 одељење продуженог боравка (мешовита група) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 1 13 13 26 

II - 1 7 11 18 

III - 1 12 7 19 

IV - 1 9 7 16 

          Укупно у нижим разредима (у матичној школи) 

I - IV  41 38 79 

V - 1 9 16 25 

VI - 1 13 12 25 

VII - 1 17 11 28 

VII - 2 10 6 16 

VIII - 1 11 6 17 

          Укупно у вишим разредима (у матичној школи) 

V - VIII 60 51 111 

Свега 101 89 190 

ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШТУЛАЦ:   

2 ОДЕЉЕЊА,  21 УЧЕНИК 

2 комбинације (I+III)  и (II+IV) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 2 5 3 8 

II - 2 3 5 8 

III - 2 1 2 3 

IV - 2 1 1 2 

Свега 10 11 21 

  Мушка Женска Свега 

Матична школа 101 89 190 

Штулац 10 11 21 

Свега 111 100 211 

УКУПНО У ОШ "МЛАДОСТ" У ВРЊЦИМА  211 ученика 

 

6.2. ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ РИТАМ ДАНА 
Школа обавља своју делатност у једној смени, како у матичној школи, тако и у ИО Штулац.  

Ученици у продуженом боравку похађају наставу после завршених часова. У оквиру 

продуженог боравка ученици имају наставу математике, српског језика, света око нас, обавезне 

спортске, ваннаставне активности, као и слободно време. 

Школа поступа у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно –

васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022.години. Школа обавља своју делатност у 

једној смени, како у матичној школи, тако и у ИО Штулац.  
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Ученици у продуженом боравку похађају наставу после завршених часова. У оквиру 

продуженог боравка ученици имају наставу математике, српског језика, света око нас, обавезне 

спортске, ваннаставне активности, као и слободно време. 

 

Табела 6.2.1. Дневни ритам рада 

 
МАТИЧНА ШКОЛА  

И  

ИО ШТУЛАЦ  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

1.час 08:00 – 08:45 11:30 – 12:30 окупљање 

Пауза 08:45 – 08:50 12:30 – 13:00 ручак 

2.час 08:50 – 09:35 13:00 – 15:00 домаћи 

Пауза 09:35 – 09:55 15:00 – 16:00 слоб. активности 

3.час 09:55 – 10:40 16:00 – 16:30 договор 

Пауза 10:40 – 10:45   

4.час 10:45 – 11:30   

Пауза 11:30 – 11:35   

5.час 11:35 - 12:20   

пауза 12:20 – 12:25   

6.час 12:25 – 13:10   

 

6.2.2. Дневно и недељно оптерећење ученика 
 

 Услед организације начина рада за ученике првог циклуса, поделе у групе и техничким 

могућностима школе оптерећење ученика варира између 15 и 25 часова у зависности од групе и смене 

коју ученици похађају.  

 Недељно оптерећење ученика другог циклуса је преко 25 часова. Због другог страног језика, 

трећег часа физичког васпитања, наставе грађанског васпитања и верске наставе,  дневно оптерећење 

прелази 5 часова јер је повећан укупан број часова. Часови одвијања редовне наставе се одвијају у 

трајању од 30 минута услед нове организације рада наставе и школе, а у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом. 

 Већи број наставника ради у две или више школа, па је из објективних разлога технички 

немогуће направити распоред часова где ће бити испоштовани сви педагошки принципи. Међутим 

максимално се води рачуна да се распоред часова уради што је могуће квалитетније. 

 Дневно и недељно оптерећење наставника је у складу са важећим Правилником о норми 

часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитања у основној 

школи, Правилником о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања 

наставе на даљину у основној школи и актуелним стручним упутствима од стране МПНТР-а РС. 

 

6.3. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДНА СТАРЕШИНСТВА 

- МЛАЂИ РАЗРЕДИ - 
 

Рд. 

бр. 

Име и презиме 

наставника 
Предмет Одељење Проценат р.в. 

1. Марина Стефановић разредна настава I/1 100 % 

2. Данијела Радовановић разредна настава II/1 100 % 

3. Дејан Аџић разредна настава III/1 100 % 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

16 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

4. Весна Станчић разредна настава IV/1 100 % 

5. Милијана Маричић разредна настава 
комбинација II/IV 

(ИО Штулац) 
100 % 

6. Јелена Чеперковић разредна настава 
комбинација I/III 

 (ИО Штулац) 
100 % 

7. Андријана Богојевић 
продужени 

боравак 

I-IV 

(матична школа) 
100 % 

8. Јелена Матић енглески језик 
I/1 II/1 III/1 и IV/1 

(матична школа) 
40% 

9. Иван Миодраговић енглески језик 
I/III II/IV  

(ИО Штулац) 
10% 

 
6.3.1. Расподела изборних предмета у млађим разредима 

 

Рд. 

бр. 
Изборни предмет Име и презиме наставника Одељење / група 

1. Дигитални свет 
Марина Стефановић, Јелена 

Чеперковић 
I/1, I/2 

2. Дигитални свет 
Данијела Радовановић, Милијана 

Маричић 
II/1, II/2 

3. Пројектна настава Дејан Аџић, Јелена Чеперковић III/1, III/2 

4. Пројектна настава 
Весна Станчић, Милијана 

Маричић 
IV/1, IV/2 

5. Грађанско васпитање 

Mарина Стефановић, Данијела 

Радовановић, Дејан Аџић, Весна 

Станчић, Милијана Маричић и 

Јелена Чеперковић 

I/1, II/1, III/1, IV/1, 

I/III, II/IV 

6. Верска настава Милош Митровић 
Разредна настава 

мешовита група 

 

6.4. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДНА СТАРЕШИНСТВА 

- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ - 
Рд

. 

бр. 

Презиме и име Предаје 
% рад. 

врем. 

Раз. 

стар. 
Одељење у коме предаје 

1.  Јелена Вучетић 
српски језик и 

књижевност 
116 81 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

2.  Олгица Луковић француски језик 33 61 
5/1, 6/1, 7/1, 

3.  Оливер Миљковић француски језик 22  8/1, 8/2 

4.  Јелена Матић  енглески језик 60 51 
5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

5.  Тома Томић ликовна култура 20  6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

6.  Владимир Иванчевић ликовна култура 10  5/1 

7.  Саша Јовичић  музичка култура 30 82 5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

8.  Љубан Стевановић  географија 45  5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 
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историја 15 5/1, 7/1 

9.  Јовица Сташић историја 30  6/1,8/1, 8/2 

10.  Весна Радић физика 40  6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

11.  Јелена Катић математика 111 71 
5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

12.  Војкан Добричић  хемија 30  
7/1, 8/1, 8/2 

13.  Јелена Ћилерџић биологија 50  5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

14.  Анђелија Чановић 

техника и 

технологија 
70 

 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

Информатика и 

рачунарство 
30 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

15.  Бранко Речевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

15  7/1 

Обавезне физичке 

активности 
10  5/1,6/1 

16.  Сузана Зарковић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

50  5/1,6/1, 8/1, 8/2 

 

6.4.1. Расподела изборних предмета/слободних наставних активности у старијим разредима 

 

6.5. НЕДЕЉНО  ЗАДУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА  РАЗРЕДНА НАСТАВА 
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Марина Стефановић 18 1 4 36 10 1 1  1 1 1 40 100 

Данијела Радовановић 19 1 4 36 10 1 1  1 1 1 40 100 

Дејан Аџић 19 1 4 36 10 1 1  1 1 1 40 100 

 

Рд.бр. 

 

Изборни предмет 

 

Име и презиме наставника 

 

 

Одељење / група 

1. Грађанско васпитање Марина Јовковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1-2 

2. Верска настава Милош Митровић 6/1, 8/1-2 

3. Француски језик Олгица Луковић 5/1, 6/1, 7/1 

4. Француски језик Оливер Миљковић 8/1, 8/2 

8. Хор и оркестар Саша Јовичић 5/1, 7/1 

9. Домаћинство  Војкан Добричић 8/1, 8/2 

10. Цртање, сликање, вајање Тома Томић 6/1 
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Весна Станчић 19 1 4 36 10 1 1  1 1 1 40 100 
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Јелена 

Чеперковић 
18 2  1 0,5 0,5  1 1 24 10 1 1  1 1 1 40 100 

Милијана 

Маричић 
19 2  1 0,5 0,5  1 1 24 10 2 1  1 1 1 40 100 

Иван 

Миодраговић 
4         4 1 0,5   0,5   6 10 

Андријана 

Богојевић 
рад у продуженом боравку 30 6 1 1  1 1  40 100 

 

 

 

 

6.6. НЕДЕЉНО  ЗАДУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
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Јелена 

Вучетић 
18  1 0,5  1 1 0,5 0,5 0,5 1 24 11 2 1  0,5  0,5 1 40 100 

Јелена 

Сеочанац 
4        0,5  0,5 5 1 0,5 0,5  0,5  0,5  8 16 

Олгица 

Луковић 
6  1 0,5 0,5     1 1 10 2 1 0,5  0,5  0,5 0,5 15 33 

Марина 

Јовковић 
 4       1   5 2 1 0,5  0,5    9 20 

Оливер 

Миљковић 
4   0,5 0,5      1 6 2 1 0,5 1 0,5  0,5 0,5 12 22 

Јелена Матић 18  1 
0.
5 

0.5 1    1 2 24 10 2 1  1  1 1 40 100 

Тома Томић 4 1      1 1   7 2 0,5 0,5  0,5   0,5 11 25 

Владимир 

Иванчевић 
2        1   3 1 0,5 0,5  0,5   0,5 6 10 
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Саша 

Јовичић 
6 2 1      1 1  11 3 0,5 0,5  0,5  1 0,5 17 40 

Љубан 

Стевановић 
12   0,5  0,5 1     14 6 1 1  0,5  0,5 1 24 60 

Јовица 

Сташић 
6     0,5 0,5     7 2 1 0,5  0,5  0,5 0,5 12 30 

Весна Радић 8   0,5 0,5 0,5 0,5     10 3 1 0,5  0,5  0,5 0,5 16 40 

Јелена Катић 18  1 0,5 0,5 0,5 1   0,5 2 24 10 2 1  1  1 1 40 100 

Војкан 

Добричић 
6 2  0,5 0,5 1 1     11 2 1 0,5 1 0,5  0,5 0,5 17 40 

Јелена 

Ћилерџић 
10   0,5  0,5 0,5 0,5    12 5 1 1  0,5  0,5 1 21 50 

Анђелија 

Чановић 
20     1  2 1   24 10 2 1  1  1 1 40 100 

Сузана 

Зарковић 
10     1   1   12 2 1 0,5  0,5  0,5 0,5 17 50 

Бранко 

Речевић 
5     1   1   7 2 1 0,5  0,5  0,5 0,5 12 25 

Бојан 

Вукмировић 
4     0,5   0,5   5 2 1 0,5  0,5  0,5 0,5 10 20 

Милош 

Митровић 
 4       1   5 2 1 0,5  0,5    9 20 

 

 

 

6.7.СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 
 

6.7.1. стручна већа и тимови 

 

* ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ: Марина Стефановић 

* ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ: Јелена Вучетић 

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета.  

 * СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ   

Председник: Марина Стефановић 

* СТРУЧНО ВЕЋЕ  НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА,ЈЕЗИКА, УМЕТНОСТИ  

(СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈА, ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, МУЗИЧКА КУЛТУРА) 

Председник: Оливер Миљковић 
 

* СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ( МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА, ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТЕНО ВАСПИТАЊЕ). 

Председник: Војкан Добричић 
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* АКТИВ ЗА ШКОЛСКО И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:  
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

САВЕТА РОДИТЕЉА. 

Андријана Богојевић – координатор тима; Игор Дрманац; Војкан Добричић, Оливер Миљковић, 

Дејана Данојлић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Милена Миладинов, Светислав Раденковић - 

локална самоуправа; Предраг Котлајић - председник  Савета родитеља, представници ученичког 

парламента Милица Степић и Јована Антић. 

* АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

Јелена Чеперковић - координатор, Игор Дрманац, Весна Радић, Тијана Симоновић,  Јелена Томић, 

Јелена Катић, Милена Миладинов 

           *САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ подељено је на подтимове:  

* ТИМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ: 
Јелена Матић - координатор, Андријана Богојевић, Анђелија Чановић, Дејан Аџић 

*ТИМ ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ:  

Милена Миладинов - координатор, Олгица Луковић, Јелена Вучетић, Андријана Богојевић,  

Љубан Стевановић, Саша Јовичић, Јелена Ћилерџић, Милијана Маричић 

*ТИМ ЗА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

Тијана Симоновић – координатор, Марина Јовковић, Јелена Матић, Весна Радић, Весна 

Станчић, Јелена Катић, Анђелија Чановић 

*ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА: 

Данијела Радовановић - координатор, Јелена Катић, Јовица Сташић, Љубан Стевановић, Сузана 

Зарковић, Милијана Маричић, Иван Миодраговић 

*ТИМ ЗА ЕТОС:  

Јелена Ћилерџић - координатор, Владимир Иванчевић, Марина Јовковић, Милош Митровић, 

Тома Томић, Јовица Сташић, Јелена Чеперковић, Анка Сарић – хигијеничарка, Снежана 

Црноглавац – хигијеничарка 

*ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
Игор Дрманац –координатор, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић, Наташа Мандић, Предраг 

Ђокић 

 

* ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ:  

Тијана Симоновић – координатор, Милена Миладинов, Игор Дрманац, Војкан Добричић, 

Оливер Миљковић, Предраг Котлајић – председник Савета родитеља и представник Ученичког 

парламента Данило Предолац. 

 

* ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА:  

Милена Миладинов – координатор, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Марина Стефановић, 

Дејана Данојлић, Јовица Сташић,  Бранко Речевић 

 

* ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

Данијела Радовановић – координатор, Љубан Стевановић, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, 

Анђелија Чановић, Милена Миладинов, Предраг Котлајић – представник Савета родитеља.  

 

* ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА:  

Весна Станчић – координатор, Јелена Чеперковић, Тијана Симоновић, Дејан Аџић, Дејана 

Данојлић, Сузана Зарковић, Јелена Томић-секретар, Снежана Црноглавац-помоћни радник, Анка 

Сарић – помоћни радник, школски полицајац, представници ученичког парламента: Елена 

Стојановић и Николина Петровић. 
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* ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ: Дејана Данојлић – координатор, Предраг 

Ђокић, Игор Дрманац, Данијела Радовановић. 

 

* ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА:, Оливер 

Миљковић – координатор, Дејан Аџић, Игор Дрманац, Олгица Луковић 

 

* ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ:   
1. Игор Дрманац 

2. Тијана Симоновић  

3. Милена Миладинов 

 

* ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО – ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ:  

1. Игор Дрманац, директор 

2. Бранко Речевић 

3. Саша Јовичић 

4. Весна Станчић 

5. Тома Томић 

6. Јелена Вучетић 

7. Јелена Ћилерџић 

8. Милош Митровић 

 

* ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКИХ НОВИНА:  

1. Игор Дрманац 

2. Оливер Миљковић 

3. Тома Томић 

4. Јелена Вучетић 

 

* ТИМ ЗА WEB SITE ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ:  

1. Игор Дрманац 

2. Милена Миладинов 

3. Андријана Богојевић 

4. Олгица Луковић 

 

      * ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

1. Игор Дрманац 

2. Јелена Томић 

3. Стојанка Кнежевић 

 

*  ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ "Covid 19": Јелена Матић - координатор, Јелена Ћилерџић-заменик 

координатора, Марина Стефановић, Милијана Маричић. 

 

   * МЕНАЏЕРСКИ ТИМ  ШКОЛЕ: Саша Јовичић - координатор, Предраг Ђокић, Наташа 

Мандић 

 

* ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  чине председници стручних већа за области предмета, 

координатор за развој школског програма (Јелена Чеперковић) и координатор за Школско и развојно 

планирање (Јовица Сташић). Колегијумом председава и руководи директор: Игор Дрманац - 
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директор, Војкан Добричић, Оливер Миљковић, Марина Стефановић, Тијана Симоновић - стручни 

сарадник, Милена Миладинов – стручни сарадник,  Дејана Данојлић - стручни сарадник.  

 

* КООРДИНАТОР GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION: Олгица Луковић 

 

           * УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ: Милена Миладинов, модератор 

 

           * УРЕДНИК ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ: Милена Миладинов 

 

 

 

6.7.2. Комисије 

 

* Комисија за попис школског инвентара – према одлуци директора школе и ШО о попису. 

 Комисија за израду распореда часова 

1. Војкан Добричић 

2. Тијана Симоновић 

3. Милена Миладинов 

 

* Комисија за вођење евиденције стручног усавршавања 

1. Игор Дрманац 

2. Милена Миладинов 

3. Јелена Томић 

 

* Комисија за преглед педагошке документације ( планови, електронски дневник, матичне 

књиге...)  

1. Игор Дрманац 

2. Тијана Симоновић 

3. Милена Миладинов  

 

* Комисија за организацију екскурзија, излета и наставе у природи 

1. Игор Дрманац 

2. Јелена Томић  

3. Данијела Радовановић 

 

*Комисија за поступак спровођења јавних набавки 

1. Саша Јовичић 

2. Јелена Матић 

3. Јелена Томић 

 

*Комисија за контролу конкурсне документације за пријем радника 

1. Саша Јовичић 

2. Весна Радић 

3. Јелена Томић 

 

*Комисија за отпис школског инвентара 

1. Јелена Томић 

2. Драгана Чеперковић 

3. Дејан Милошевић 
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* Комисија за пријем огрева (угља, дрва) 

1. Предраг Ђокић  

2. Дејан Милошевић 

3. Зорица Црноглавац 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022.год. 

 
               Среда - 10.11.2021. – распоред од петка 
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7.1.КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ 
 

Време Активност Начин Носиоци Место 

31.08.2021. 
Пријем ђака 

првака  
Родитељски састанак  

родитељи 

учитељи 

директор школе 

хол школе 

04-08.10.2021. Дечија недеља По плану  
Сви радници шк. 

ученици,родитељи 

просторије 

школе 

Октобар Јесењи крос 
Трчањем стаза од 100 

до 800м 

проф.физичког 

вас.ученици 

Школска 

стаза 

27.01.2022. 
Свети Сава – 

школска слава 
Одржавање приредбе 

Ученици 

Сви радници шк. 
хол школе 

11.-21.04.2022. 

Изложба 

ускршњих 

радова 

Фарбање јаја, израда 

ликовних радова...... 

Ученици 

наставници 

Прос. Шк., 

Замак кул. 

од септембра 

до децембра  

Изложба 

фотографија   

ОШ „Младост“ 

Врњци 

1930-2021 

- Изложба фотографија 

посвећена историјату 

школе 

- Изложба ликовних 

радова на тему „наша 

школа у прошлости и 

садашњости“ 

Ученици, 

наставници, 

директор 

Хол школе 

Просторије 

школе  

Мај 2022. «Еко дан» 

Чишћење школских 

просторија и 

дворишта, садња 

нових стабала 

Ученици 

Наставници 

Сви радници шк. 

 

Просторије 

школе и 

двориште 

06.05.2022. 
Дан школе - 

ЂУРЂЕВДАН 
Одржавање приредбе 

Ученици 

Сви радници шк. 
хол школе 

Јун 2022. 

Свечана подела 

диплома 

ученицима 8. 

разреда 

Одржавање свечане 

академије доделе 

диплома  

Одељењске 

старешине, 

директор 

Родитељи ученика 

8 разреда, ученици  

Хол школе 

28.06.2022. 

Свечана подела 

ђачких 

књижица 

Одржавање 

родитељског састанака 

Одељенске стар. 

родитељи 

Просторије 

школе 

 

8. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

8.1. ПЛАН  УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНОГ- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 Поред задатака утврђених наставним планом и програмом школе, посебну пажњу школа ће 

посветити следећим питањима унапређивања васпитно-образовног рада: 

 

- Квалитетним глобалним и оперативним планирањем обезбедити предуслове са ефикасним 

и успешним обављањем васпитно-образовног рада. 
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- Рационално коришћење постојећих наставних средстава, израда нових наставних средстава 

од стране ученика и наставника, куповина најнеопходнији, израда разноврсног 

дидактичком материјала и одржавање постојећих наставних средстава у исправном стању. 

- Чешћа примена разноврсних облика и метода рада: (тимска настава групни рад, рад у 

паровима, индивидуализована настава, настава на нивоим, проблемска и програмирана 

настава, учење откривањем), осмишљавање вербалне методе рада са ученицима. 

- Посветити већу пажњу аналитичко-истраживачком раду како би се открили узроци 

одређених слабости (узроци неуспеха ученика, фактори изостајања из школе, утврђивање 

ефикасности појединих облика и метода рада, као и ставове наставника и родитеља о 

питањима из живота и рада школе). 

- Појачати и осмислити сарадњу са родитељима. Појачати васпитну улогу школе.  

- Појачати рад разредног старешине, координирати његов рад са радом психолога и осталих 

наставника. 

- Континуирано спроводити акционе планове за заштиту ученика од злостављања и 

занемаривања, као и за развојни програм школе у коорелацији циљева који се преплићу. 

- Перманентно усавршавање свих субјеката у васпитно образовном раду путем семинара, 

саветовања, стручних предавања и индивидуалног усавршавања сваког појединца. Ово 

треба базирати на личним ресурсима и организовати унутар школе због финансија. 

Обратити већу пажњу на израду оперативних планова на нивоу актива. 

- Квалитетно и стално припремање наставника за извођење свих видова непосредног рада са 

ученицима. 

- Слободним ученичким активностима које треба планирати према интересовању ученика, 

везивати ученика за школу, како би слободно време што боље смислили и искористили. 

- Пратити реализацију свих планираних садржаја и правовремено реаговати у случају 

неизвршења одређених задатака. 

- Стимулисати ученике и наставнике за постизање што бољих резултата. 

- Планови рада наставника за обавезне наставне активности, годишњи и оперативни израђују 

наставници, сваки за предмет који предаје. 

- Годишњи планови рада се израђују за целу годину, док се оперативни планови израђују 

месечно, за сваки месец и предају најкасније до 30. или 31. у месецу за наредни месец. 

- Планови рада, годишњи и оперативни, налазе се код педагога и директора школе и чине 

саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

8.2.ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
 

 Планови рада за додатни рад, слободне ученичке активности, хор, здравствено васпитање,  

израђују наставници у складу са задужењима из 40-то часовне радне недеље и у складу са овим 

Планом рада школе 

8.2.1.Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета од I – IV разреда 

рб. Предмет I раз. II раз. III раз. IV раз. Укупно 

1. Српски језик 5 5 5 5 36 x 5 = 180 

2. Страни језик 2 2 2 2 36 x 2 = 72 

2. Ликовна култура 1 2 2 2 36 x 2 = 72 

3. Музичка култура 1 1 1 1 36 x 1 = 36 

4. Природа и друштво - - 2 2 36 x 2 = 72 

5. Свет око нас 2 2 - - 36 x 2 = 72 

7. Математика 5 5 5 5 36 x 5 = 180 

8. Физичко васпитање 3 3 3 3 36 x 3 = 108 

9. Дигитални свет 1 1 - - 36 x 1 = 36 
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10. Пројектна настава - - 1 1 36 x 1 = 36 

11. 
Веронаука/ 

Грађанско васпитање 
1 1 1 1 36 x 1 = 36 

Свега часова обавезних предмета 21 22 23 23 36 x 25= 900 

 

8.2.2.Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета од V – VIII разреда 

 

рб. Предмет V разред VI разред VII разред VIII разред 

1. Српски језик и књижевност 36 x 5 = 180 36 x 4 = 144 36 x 4 = 144 34 x 4 = 136 

2. Енглески језик 36 x 2= 72 36 x 2 = 72 36 x2 = 72 34 x 2 = 68 

3. Ликовна култура 36 x 2 = 72 36 x 1 = 36 36 x 1 = 36 34 x 1 = 34 

4. Музичка култура 36 x 2 = 72 36 x 1 = 36 36 x 1 = 36 34 x 1 = 34 

5. Историја 36 x 1 = 36 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 34 x 2 = 68 

6. Географија 36 x 1 = 36 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 34 x 2 = 68 

7. Физика - 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 34 x 2 = 68 

8. Математика 36 x 4 = 144 36 x 4 = 144 36 x 4 = 144 34 x 4 = 136 

9. Биологија 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 36 x 2 = 72 34 x 2 = 68 

10. Хемија - - 36 x 2 = 72 34 x 2 = 68 

11. Техника и технологија 36 x 2 = 72 36 х 2 = 72 36 х 2 = 72 34 x 2 = 68 

12. Информатика и рачунарство 36 x 1 = 36 36 x 1 = 36 36 x 1 = 36 34 x 1 = 34 

13. 
Физичко и здравствено 

васпитање 

36 x 2 = 72  

54 х 1 = 54 

36 х 2 = 72 

54 х 1 = 54 
36 х 3 = 108 34 х 3 = 102 

Свега часова обавезних предмета 25 26 28 28 

 
8.2.3.Годишњи фонд часова изборне наставе 

У матичној школи у Врњцима, у складу са кадровским могућностима школе организује се настава 

француског језика као другог страног језика од V до VIII разреда 

 

Француски језик 

Разред 
број часова 

недељно 
број одељења укупно часова годишње 

 

V 2 1 72 

VI 2 1 72 

VII 2 1 72 

VIII 2 2 136 

Свега 8 5 352 

У матичној школи у Врњцима организована је настава изборних програма Верска настава и 

Грађанско васпитање, у складу са интересовањима ученика.  

Грађанско 

васпитање 

Разред 
број часова 

недељно 
број група Укупно часова годишње 

 

V 1 1 36 

VI 1 1 36 

VII 1 1 36 

VIII 1 1 34 
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Свега 4 4 142 

 

Верска настава 

Разред 
број часова 

недељно 
број група Укупно часова годишње 

 

VI 1 1 36 

VIII 1 1 36 

Свега 2 2 72 

 

У овиру обавезних слободних активности на основу анкетирања ученици петог разреда определили су 

се за предмет Хор и оркестар;  шестог разреда цртање, сликање, вајање; седмог разреда за предмет 

Хор и оркестар; ученици осмог разреда за предмет Домаћинство.   

 

Хор и оркестар – 

5.и 7.разред 

Разред 
број часова 

недељно 
број одељења Укупно часова годишње 

 

V 1 1 36 

VII 1 1 36 

Свега 2 2 72 

 

 Цртање, 

сликање, вајање – 

6. разред 

Разред 
број часова 

недељно 
број одељења Укупно часова годишње 

 

V 1 1 36 

Свега 1 1 36 

 

Домаћинство –  

8. разред 

Разред 
број часова 

недељно 
број одељења Укупно часова годишње 

 

VIII 1 2 34 

Свега 1 2 68 

 

У складу са Правилником о плану наставе и учења за предмет Техника и технологија и Информатика 

и рачунарство за групу која броји више од 20 ученика одељење се дели на групе. 

 

Информатика и 

рачунарство –  

6.разред 

Разред 
број часова 

недељно 
број група Укупно часова годишње 
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VI 1 2 36 

Свега 1 2 36 

 

Техника и 

технологија –  

6.и 7. разред 

Разред 
број часова 

недељно 
број група Укупно часова годишње 

 

VI 1 2 36 

VII 1 2 36 

Свега 2 4 72 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС захтевало је од школа да понуде ученицима 

и анкету за изучавање језика националних мањина. У нашој школи није имало заинтересованих 

ученика.  

Унапређивање васпитно-образовног рада има за циљ увођење нових метода рада, инклузивно 

образовање и иновације у настави. При планирању наставних садржаја, односно изради оперативних 

планова рада наставници планирају и час иновације, наставну јединицу и време реализације оваквих 

часова.  

 

9.ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

9.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

9.1.1.Одељењске заједнице и разредно старешинство 

 

 Ученичка одељењска заједница у Основној школи је основна радна и организациона јединица 

школе у којој се остварује највећи део свих програма образовно-васпитног рада. 

 Одељењска заједница конституише се на почетку школске године избором одбора и поделом 

осталих конкретних задужења. У прва три разреда не врши се формалан избор одбора одељењске 

заједнице. 

Карактер организовања ученика на овом узрасту је превасходно педагошке природе. У прва 

три разреда разне дужности и улоге смењују се најпре недељно, па месечно, са циљем да сви ученици 

обављају ове дужности током школске године.  

 

Најважнији задаци одељенске заједнице су: 

- да се непосредно ангажују на решавању основних питања живота и рада ученика, учења и 

забаве у свом одељењу и да се осамостаљавају за што самосталније извршавање задатака 

свог одељенског колектива, 

- да се непосредно ангажују на решавању основних питања живота и рада ученика, да се 

развија лична одговорност и способност за самокритику и критику, за реално процењивање 

својих и туђих резултата рада и понашања, 

- да се негује другарство и колективни живот, међусобно разумевање, толерантност, сарадњу 

и солидарност, да се развију први међуљудски односи и хумани односи међу половима, 

- да се поштују правила понашања и негују односи међу ученицима у духу Програма 

заштите ученика од злостављања и занемаривања 

- да се негује љубав према домовини и спремност за одбрану њене независности, 
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- да се код ученика формирају навике културног понашања, личне хигијене и чување 

здравља, навике за заштиту и унапређење животне средине, као и навике правилног 

коришћења слободног времена, 

- да се развија правилан однос према свим друштвено-потребним занимањима и да се 

опредељују за свој позив у складу са својим способностима и друштвеним потребама. 

 
Годишњи фонд часова одељењске заједнице ученика разредног старешинства 

Разред I II III IV V VI VII VIII 

Одељења 1 1 1 1 1 1 1 2 

Часова годишње 36 36 36 36 36 36 36 34 

Свега 36 36 36 36 36 36 36 68 

 

9.1.2. План непосредног образовно – васпитног рада одељенског старешине у првом циклусу 

основног образовања и васпитања 

ПРВИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. 
Упознавање ученика са темама рад одељењске 

заједнице (мотивисање за активно учешће) 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 
септембар Разговор ОС, У 

3. 
Формирање радних навика: Услови за учење (простор, 

време, прибор за рад) 
септембар Разговор ОС, У,СС 

4. Правила понашања на екскурзији септембар Договор ОС, У 

5. Упознавање просторија у школи септембар Обилазак, разговор ОС, У 

6. Дечија недеља: буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Шта је другарство и добар друг? октобар Разговор ОС, У 

8. Помоћ ученицима у планирању учења октобар Разговор, радионица ОС, У,СС 

9. Здравствено васпитање: Да ли се правилно хранимо? октобар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У 

11. Упознавање својих и туђих потреба новембар Разговор ОС, У 

12. 
Подстицање сарадничких односа у одељењу: 

толеранција, различитости, помоћ другу и др. 
новембар Разговор ОС, У 

13. Упознавање са радом школске библиотеке новембар Обилазак, разговор ОС, У 

14. Разговор о квалитетном провођењу слободног времена децембар Разговор ОС, У 

15. Односи између дечака и девојчица децембар Разговор ОС, У 

16. Здравствено васпитање: Здравље зуба децембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

17. Припреме за Нову годину децембар Украшавање простора ОС, У 

18. 
Анализа постигнутог успеха на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У 

19. Прочитао сам на распусту јануар разговор ОС, У 

20. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар Разговор, припрема приредбе ОС, У 

21. Правила безбедности на улици фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. Шта желим да будем кад одрастем? фебруар Разговор, радионица ОС, У 

23. Шта је солидарност? фебруар разговор ОС, У 

24. 
Како се понашамо приликом посете културним 

установама? 
фебруар Разговор ОС, У 

25. Моја мама – поклон за 8. март март Разговор, израда честитки ОС, У 

26. 
„Многа бића настају од својих родитеља- нас рађа 

мајка“ 
март Разговор ОС, У 

27. Конструктивно решавање сукоба март Разговор ОС, У,СС 

28. Анализа успеха и дисциплине март Разговор ОС, У,СС 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор, украшавање пр. ОС, У 

30. Психолошка радионица-емоције април Разговор, радионица ОС, У,СС 

31. Како сам провео пролећни распуст април разговор ОС, У 

32. 
Развијање моралних особина – хуманост, друштвеност, 

одговорност и др. 
мај разговор ОС, У 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

34. Понашање у игри са вршњацима мај Разговор, радионица ОС, У 
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35 Прича о постигнутом успеху на крају школске године мај разговор ОС, У 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 

Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/тема 

Време 

реализације 
Начин реализације Носиоци активности 

1. 
Упознавање ученика са темама рад одељењске 

заједнице (мотивисање за активно учешће) 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 
септембар Разговор ОС, У,СС 

3. 
Формирање радних навика: „дневно планирање и 

методе активног учења 
септембар Разговор ОС, У 

4. Шта радимо у слободном времену? септембар Разговор ОС, У 

5. Правила понашања на екскурзији септембар Договор ОС, У 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Неговање другарства у одељењу октобар Разговор ОС, У 

8. Занимања која познајем октобар Разговор, посета занатлији ОС, У 

9. Анкета о исхрани октобар Разговор, анкетирање ОС, У 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У 

11. 
Колико и како проводим време у гледању ТВ програма 

(превенција штетних утицаја медија) 
новембар Разговор ОС, У 

12. 
Подстицање сарадничких односа у одељењу: 

толеранција, различитости, помоћ другу и др. 
новембар Разговор, радионица ОС, У 

13. Формирање навика културног понашања (пример) новембар Разговор ОС, У 

14. 
Односи у породици: сарадња и подршка међу 

члановима породице 
децембар Разговор ОС, У 

15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе) децембар Разговор ОС, У 

16. Здравствено васпитање: Здравље зуба децембар Разговор,презентација ОС, У,здравств.радник 

17. Припреме за Новогодишњи вашар децембар Украшавање простора ОС, У 

18. 
Анализа постигнутог успеха на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У 

19. Прочитао сам на распусту јануар Разговор ОС, У 

20. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар Разговор, припрема приредбе ОС, У 

21. Правила безбедности у саобраћају фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. Развијање радних навика – планирање учења фебруар Разговор ОС, У 

23. Помогао сам старијој особи фебруар Разговор ОС, У 

24. Посета градској библиотеци фебруар Разговор, обилазак ОС, У 

25. Моја мама – поклон за 8. март март Разговор, израда честитки ОС, У 

26. 
Здравствено васпитање: Полне разлике између дечака и 

девојчица 
март Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

27. Музика коју слушам  (развијање осећања) март Разговор, слушање музике ОС, У 

28. Анализа постигнутог успеха март Разговор ОС, У,СС 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор, украшавање пр. ОС, У 

30. Формирање хигијенских навика – лична хигијена април Разговор ОС, У,здравств.радник 

31. Како сам провео пролећни распуст април Разговор ОС, У 

32. Мала олимпијада мај Разговор, спорт. активности ОС, У 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

34. Припрема за излет мај Разговор-правила понашања ОС, У 

35 
Анализа постигнутог успеха на крају другог 

полугодишта 
мај Разговор ОС, У 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 
Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 

ред. 

број 

Активности/теме 
Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. 
Упознавање ученика са темама рад одељењске 

заједнице (мотивисање за активно учешће) 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 
септембар Разговор ОС, У 

3. 
Формирање радних навика: „дневно планирање и 

методе активног учења 
септембар Разговор ОС, У 

4. Омиљене игре септембар Разговор ОС, У 

5. Правила понашања на екскурзији септембар Разговор-правила понашања ОС, У 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Здравствено васпитање:Недеља здраве исхране октобар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

8. Агресивно понашање октобар Разговор ОС, У 

9. Улога родитеља у нашем одрастању октобар Разговор ОС, У 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У 

11. 
Како користимо слободно време(развијање позитивних 

интересовања) 
новембар Разговор ОС, У 

12. 
Подстицање сарадничких односа у одељењу: 

толеранција, различитости, помоћ другу и др. 
новембар Разговор, радионица ОС, У 

13. Здравствено васпитање:Болести зависнсти новембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

14. 
Професионална орјентација: Занимање мојих 

родитеља 
децембар Разговор, посета занатлији ОС, У 

15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе децембар Разговор ОС, У, 

16. Здравствено васпитање: Здравље зуба децембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

17. Припреме за Новогодишњи вашар децембар Разговор, израда честитки ОС, У 

18. 
Анализа постигнутог успеха на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У,СС 

19. Прочитао сам на распусту јануар Разговор ОС, У 

20. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар Разговор,припрема приредбе ОС, У 

21. Правила безбедности у саобраћају фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. 
Развијање моралних особина, вредновање различитих 

поступака, пример из живота 
фебруар Разговор ОС, У 

23. Помоћи другу када му је тешко? фебруар Разговор ОС, У 

24. Посета Замку културе у Врњачкој Бањи фебруар Разговор, обилазак ОС, У 

25. У сусрет 8. марту март Разговор, израда честитки ОС, У 

26. Здравствено васпитање: Предпубертет март Разговор-предавање ОС, У,здравств.радник 

27. Часописи које читам (неговање дечијих интересовања) март Разговор ОС, У 

28. Анализа постигнутог успеха март Разговор ОС, У,СС 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор,украшавање пр. ОС, У 

30. Уређење учионице и школског дворишта април Уређење простора ОС, У 

31. Како сам провео пролећни распуст април Разговор ОС, У 

32. Мала олимпијада мај Разговор,спортске активн. ОС, У 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

34. Припрема за излет мај Разговор-правила понашања ОС, У 

35 
Анализа постигнутог успеха на крају другог 

полугодишта 
мај Разговор ОС, У,СС 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 
Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. Упознавање ученика са темама рад одељењске заједнице 

(мотивисање за активно учешће) 

септембар Разговор ОС, У 

2. Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 

септембар Разговор ОС, У 

3. Формирање радних навика: „дневно планирање и методе септембар Разговор ОС, У 
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активног учења 

4. Безбедност деце у саобраћају септембар Разговор ОС, У, МУП 

5. Правила понашања на екскурзији септембар Разговор-правила 

понашања 

ОС, У 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Здравствено васпитање: Општа и лична хигијена октобар Разговор-предавање ОС, 

У,здравств.радник 

8. Полиција у служби грађана октобар Разговор, посета 

организацији 

ОС, У,СС, МУП 

9. Мој хоби октобар Разговор ОС, У 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У,СС 

11. Здравствено васпитање: „Здрава исхрана“, јести 

разноврсну храну 

новембар Разговор, 

презентација 

ОС, 

У,здравств.радник 

12. Насиље као негативна друштвена појава новембар Разговор, радионица ОС, У, МУП 

13. Здравствено васпитање: Болести зависности, превентивне 

активности 

новембар Разговор, 

презентација 

ОС, 

У,здравств.радник 

14. Професионална орјентација: Зашто ми се свиђа неко 

занимање? 

децембар Разговор, посета 

занатлији 

ОС, У 

15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе децембар Разговор ОС, У 

16. Превенција и заштита деце од  опојних дрога и ајкохола децембар Разговор-

пр.стоматолога 

ОС, У, здравствени 

радник, МУП 

17. Припреме за Новогодишњи вашар децембар Разговор, украшавање 

пр. 

ОС, У 

18. Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта децембар Разговор ОС, У,СС 

19. Прочитао сам на распусту јануар Разговор ОС, У 

20. Безбедно коришћење интернета и других мрежа јануар Разговор, припрема 

приредбе 

ОС, У, МУП 

21. Правила безбедности на улици фебруар Разговор ОС, У 

22. Односи између дечака и девојчица фебруар Разговор ОС, У,СС 

23. Како помажемо другима? фебруар Разговор ОС, У 

24. Превенција и заштита деце од трговине људима фебруар Разговор ОС, У,СС, МУП 

25. Прављење честитки за 8.март март Разговор, израда 

честитки 

ОС, У 

26. Лепа реч гвоздена врата отвара март Разговор ОС, У 

27. Фимови које гледамо март Разговор ОС, У 

28. Заштита од пожара март Разговор ОС, У, Ватрогасац 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор, украшавање 

пр. 

ОС, У 

30. Уређење учионице и школског дворишта април Уређење школског пр. ОС, У 

31. Како сам провео пролећни распуст април Разговор ОС, У 

32. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода 

мај Разговор, спортске 

акт. 

ОС, У, Ватрогасац 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема 

приредбе 

ОС, У 

34. Припрема за излет мај Разговор ОС, У 

35 Анализа постигнутог успеха на крају другог полугодишта мај Разговор ОС, У,СС 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 

Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 

 

9.1.3. План непосредног образовно – васпитног рада одељенског старешине у другом циклусу 

основног образовања и васпитања 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације Носиоци активности 

1. 
Упознајмо одељењског старешину и помозимо му да и 

он упозна нас 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Конституисање одељења (избор председника, 

потпредседника и благајника) 
септембар Разговор, избор ОС, У 

3. 
Правила понашања-протокол о заштити ученика од 

злостављања 
септембар Разговор ОС, У 
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4. Разговор о предстојећој екскурзији септембар Разговор, правила понашања ОС, У 

5. Ја у петом разреду (очекивања, тешкоће) септембар Разговор ОС, У,СС 

6. Поводом Дечије недеље октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. 
Формирање радних навика ученика: „Радни дан 

ученика“ 
октобар Разговор ОС, У,СС 

8. Укључивање у рад секција и слободних активности октобар Разговор ОС, У,СС 

9. Негујмо здраве навике: исхрана октобар Разговор, презентација ОС, У, здравствени радник 

10. Анализа постигнутих резултата на првом тромесечју новембар Разговор ОС, У,СС 

11. Другарство у нашем одељењу новембар Разговор ОС, У 

12. Развијам позитиван став према спорту и рекреацији новембар Разговор,презентација ОС, У, наст.физичког в. 

13. Утицај медија на ставове ученика новембар Разговор ОС, У 

14. Дан борбе против сиде децембар Разговор, предавање ОС, У, здравствени радник 

15. Одлуке које доносимо-формирање сопственог става децембар Разговор ОС, У 

16. Понашање између дечака и девојчица децембар Разговор ОС, У 

17. 
Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У,СС 

18. У сусрет Новој години децембар Разговор, украшавање пр. ОС, У 

19. Дуван, дрога, алкохол су опасни!Зашто? јануар Разговор, предавање ОС, У, здравствени радник 

20. Лепа реч не кошта, а вреди јануар Разговор ОС, У 

21. Моје слободно време фебруар Разговор ОС, У 

22. Када сам усамљен, уплашен... фебруар Разговор ОС, У 

23. Пажњом показујемо љубав фебруар Разговор ОС, У 

24. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе фебруар Разговор ОС, У 

25. Спречимо болести март Разговор ОС, У, здравствени радник 

26. Са родитељима се дружим... март Разговор ОС, У 

27. Желим, а најбоље умем...мој хоби март Разговор ОС, У 

28. Анализа мог успеха? март Разговор ОС, У,СС 

29. Свако занимање има своје лоше и добре стране април Разговор, посета орг. ОС, У,СС 

30. Уређење учионице и школског дворишта април Разговор, уређење ОС, У 

31. Шта за мене значи излазак са друговима? април Разговор ОС, У 

32. Како желим да прославимо Дан школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

33. Када сам бесан, реагујем мај Разговор ОС, У 

34. Шта читамо? мај Разговор ОС, У 

35 
Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта 
мај Разговор ОС, У,СС 

36. У овој школској години највише ми се допало...? јун Разговор ОС, У 

 

Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. Упознавањеученикасаправилником о понашању септембар Разговор ОС, У 

2. 
Конституисањеодељења (изборпредседника, 

потпредседника и благајника) 
септембар Разговор, избор ОС, У 

3. 
Формирањераднихнавика: 

Планирањеучењадневно и седмично 
септембар Разговор ОС, У,СС 

4. Безбедност деце у саобраћају септембар 

Разговор 

Предавање 

Презентација 

ОС, У у сарадњи са 

представником 

МУП-а 

5. 
Формирањехигијенскихнавика и 

здравогживотногстила 
септембар Разговор ОС, У 

6. ПоводомДечијенедеље октобар Разговор, радионица ОС, У,СС 

7. Уређењеучионице октобар Разговор, уређење ОС, У 

8. Полиција у служби грађана октобар Предавање 

ОС, У у сарадњи са 

представником 

МУП-а 

9. Здравственоваспитање:Здрављезуба октобар Разговор ОС, У, стоматолог 

10. Анализапостигнутихрезултатанапрвомтромесечју новембар Разговор ОС, У,СС 

11. Хуманизацијаодносамеђуполовима: Понашање и новембар Разговор ОС, У, 
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промене у пубертету здравственирадник 

12. Насиље као негативна друштвена појава новембар 

Разговор 

Предавање 

Презентација 

ОС, У у сарадњи са 

представником 

МУП-а 

13. 
Односи у породици, разумевањесвојих и 

туђихпотреба 
децембар Разговор ОС, У 

14. Данборбепротивсиде децембар Разговор, презентација 
ОС,У, 

здравственирадник 

15. Изборактивности, спортова и клубова децембар Разговор 
ОС, У, 

наставникфизичког 

16. 
Превенција и заштита деце од опојних дрога и 

алкохола 
децембар 

Предавање 

Презентација 

ОС, У у сарадњи са 

представником 

МУП-а  

17. 
Анализауспеха и 

дисциплинепредкрајпрвогполугодишта 
децембар Разговор ОС, У,СС 

18. У  Новојгодини- очекивања, жеље јануар Разговор, уређењешко.пр. ОС, У 

19. 
Здравственоваспитање: 

„Здравствениризицикодпушења“ 
јануар Разговор 

ОС, У, 

здравственирадник 

20. 
Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мреже 
јануар 

Разговор 

Предавање 

Презентација 

ОС, У у сарадњи са 

представником 

МУП-а 

21. 
Односученикапреманастави, редовностпохађања, 

понашањаначасовима, активност 
фебруар 

Разговор 

 
ОС, У 

22. Здравственоваспитање: „Алкохол и породица“ март Разговор 
ОС, У, 

здравственирадник 

23. Симпатије, заштоволимодасмо с некимдруштву? март Разговор ОС, У 

24. Превенција и заштита деце од трговине људима         март Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

25. Помогаосамстаријојособи ? март Разговор 
ОС, У, 

здравственирадник 

26. Фимовикојегледамо? март Разговор ОС, У 

27. Какокористимокомпјутер (превенцијазлоупотребе април Разговор ОС, У 

28. Заштита од пожара април 
Разговор 

Предавање 
ОС, У, ватрогасац 

29. 
Посетанекојраднојорганизацији, 

упознавањесазанимањима 
април 

Разговор,посетаорганизац

ији 
ОС, У 

30. Сачувајмоприроду- уређењешколскогдворишта мај 
Разговор, 

уређењедворишта 
ОС, У 

31. Музикакојуслушамо? мај Разговор ОС, У 

32. 
Заштита од техничко- технолошких опасности и 

природних непогода 
мај 

Разговор 

Презентација 
ОС, У, ватрогасац 

33. 
Помогаосамдругу-

оплемењивањемеђуљудскиходноса 
мај Разговор ОС, У 

34. Далисамнекадабиоагресиван? мај РазговорРазговор ОС, У,СС 

35 
Анализауспеха и 

дисциплиненакрајудругогполугодишта 
јун Разговор ОС, У,СС 

36. Веселирастанак јун прослава ОС, У 

 
Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације Носиоци активности 

1. Упознавање ученика са правилником о понашању септембар Разговор ОС, У 

2. 
Конституисање одељења (избор председника, 

потпредседника и благајника) 
септембар Разговор, избор ОС, У 

3. 

Професионална оријентација: „ Представљање 

програма ПО и припрема за интервју са експертима на 

екскурзији“ 

септембар Радионица 

Координатор пројекта ПО- 

стручни сарадник, ОС, 

ученици. 

4. ПО: “ У свету интересовања.“ септембар Радионица Координатор пројекта ПО- 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

35 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

 стручни сарадник, ОС, 

ученици. 

5. Поводом Дечије недеље октобар 
Разговор, учешће у 

програму 

Вршњачки тим, ђачки 

парламент, тим за заштиту 

од насиља, наставн. 

координатори 

6. Разговор о предстојећој екскурзији октобар Разговор ОС, У 

7. У здравом телу здрав дух...значај спорта и рекреације октобар Разговор ОС, У, здравствени радник 

8. 
Разговор о интересовању ученика за рад у секцијама, 

додатна и допунска настава 
октобар Разговор ОС, У,СС 

9. Здравствено васпитање:Здравље зуба октобар Разговор ОС, У, здравствени радник 

10. Анализа постигнутих резултата на првом тромесечју новембар Разговор ОС, У 

11. Млади и секте новембар Разговор ОС, У, СС 

12. Моја породица-улоге и одговорности новембар Разговор ОС, У 

13. Млади и љубав новембар Разговор ОС, У 

14. Дан борбе против сиде децембар Разговор ОС, У, здравствени радник 

15. 
Формирање група за помоћ ученицима који имају 

проблема у учењу 
децембар Разговор ОС, У 

16. 
Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У 

17. У сусрет Новој години- очекивања, жеље децембар 
Разговор, учешће у 

активностима 
ОС, У 

18. 
Здравствено васпитање: „Краткорочни и дугорочни 

ефекти пушења“ 
јануар 

Разговор,припрема 

приредбе 
 

19. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар 
ОС,У,наст.координато- 

ри 
ОС, У 

20. Млади и вера фебруар Разговор ОС, У, вероучитељ 

21. Малолетничка деликвенција фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. Није тешко бити фин- нешто из бонтона фебруар 
Разговор, правила 

понашања 
ОС, У 

23. Другарство у одељењу фебруар Разговор ОС, У 

24. Безбедност у саобраћају март Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

25. 
Здравствено васпитање: „Колико пажње посвећујемо 

хигијени? 
март Разговор, предавање ОС, У, здравствени радник 

26. 
Професионалана оријентација: “ Посета предузећу, 

установи“ 
март 

Разговор, интервју са 

експертима 

Директор,координатор 

пројекта ПО-стр.сар. ,ОС, 

У 

27. Здравствено васпитање: Наркоманија март Радионица ОС, У, СС 

28. Како проводим слободно време: хоби, интересовања, април Разговор ОС, У 

29. 
Анализа постигнутог успеха на крају другог 

тромесечја 
април Разговор ОС, У 

30. Сачувајмо природу- уређење школског дворишта април Разговор, уређење шк.двор. ОС, У 

31. У које сврхе користимо компјутер? мај Разговор ОС, У 

32. 
Професионална оријентација: „ Посета средњој 

школи“ 
мај Разговор ОС, У,СС, директор 

33. Корисне вештине у решавању конфликата мај Разговор ОС, У 

34. ПО: „Евалуација програма ПО за 7.разред мај Разговор ОС, У,СС 

35 
Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта 
јун Разговор ОС, У 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 
ред. 

број 
Активности/тема 

Време 

реализације 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

1. 

Упознавање са правилима школског живота и рада, 

Конституисање одељења (избор председника, 

потпредседника и благајника) 

септембар Разговор, избор ОС, У 

2. 

Упознавање са Програмом заштите од насиља (врсте 

насиља, превенција, процедура у интервентним ситуацијама, 

мрежа заштите, надокнада штете) 

септембар Разговор ОС, У,СС 

3. 
Представљање Пројекта професионалне оријентације и 

припрема за спровођење интервјуа са експертима 
септембар Радионица 

Координатор пројекта ПО- 

стручни сарадник, ОС, 
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ученици. 

5. Активности поводом Дечје недеље (7-13 октобра) октобар 
Разговор, учешће 

у програму 

Вршњачки тим, ђачки 

парламент, тим за заштиту 

од насиља, наставн. 

координатори 

6. Припреме за предстојећу екскурзију октобар разговор ОС,У 

7. 
Професионална оријентација: “У свету интересовања и 

графикон интересовања.“ 
октобар Радионица ОС, У,СС 

8. 
Професионалана орјентација: “Рефлексија учења у оквиру 

реалних сусрета“ 
октобар Разговор ОС, У 

9. 
Здравствено васпитање: Поремећаји раста и развоја услед 

недовољне физичке активности“ 
октобар Разговор ОС, У, здравствени радник 

10. 
Анализа постигнутог успеха у учењу и владању на крају 

првог тромесечја 
новембар Разговор ОС, У 

11. Другарски односи у одељењу новембар Разговор ОС, У 

12. 
Вршњачка медијација-практичне стратегије за решавање 

конфликата 
новембар Разговор, ОС, У,СС 

13. 

Здравствено васпитање:Болести зависности и  превенција 

злоупотребе психоактивних супстанци (поменути и остале 

видове зависности“компјутерска“, хазарске игре) 

новембар 
Разговор, израда 

паноа 
ОС, У 

14. Живот у породици, улоге и односи децембар Разговор, цртеж ОС, У 

15. 
ПО: “ Посета предузећу- испробавање праксе, интервју са 

експертима“ 
децембар 

Разговор, 

интервју са 

експертима 

Директор,координатор 

пројекта ПО-стр.сар. ,ОС, У 

16. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта децембар Разговор ОС, У 

17. ПО: „ Израда паноа професионалне оријентације“ децембар Разговор ОС, У,СС 

18. 
Како проводимо слободно време? (развијање  ученичких 

интересовања) 
јануар Разговор ОС, У 

19. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар 

Разговор, 

припрема 

приредбе 

ОС,У,наст.координато- 

ри 

20. 
Професионална оријентација: „ Посета предузећу- испро- 

бавање праксе“ 
фебруар 

Разговор, 

интервју са 

експе- 

ртима 

Директор,координатор 

пројекта ПО-стр.сар. ,ОС, У 

21. 
Професионална оријентација:“ Образовни профили у сре- 

дњим школама и мрежа средњих школа.“ 
фебруар Разговор 

Координатор пројекта ПО, 

стр.сар. ,ОС, У 

22. Млади и култура: „Филмови које гледам.“ фебруар Разговор ОС, У 

23. Здравствено васпитање:последице неправилне исхране фебруар 
Разговор, 

презентација 
ОС, У, здравствени радник 

24. 
Професионална оријентација: „ На разговору у предузећу 

( избор занимања и приходи) 
март 

Разговор, 

интервју са 

експертима 

Директор,координатор 

пројекта ПО-стр.сар. ,ОС, У 

25. 
Хуманизација односа међу половима:“ Полно сазревање и 

репродуктивно здравље“ 
март Разговор ОС, У 

26. Припреме за прославу матуре март 
Разговор, 

договор 
ОС, У 

27. 

Здравствено васпитање: „Препознавање и супротстављање 

факторима ризика одговорним за нарушавањае здравља 

младих“ 

март 
Разговор, 

предавање 
ОС,У,здравствени радник 

28. Млади и култура: „Које књиге читамо?“ април разговор ОС, У 

29. 
Анализа постигнутог успеха у учењу и владању пред крај 

другог полугодишта 
април Разговор ОС, У,СС 

30. Обележавање Светског дана борбе против пушења април 
Разговор, израда 

паноа 
ОС; У 

31. 
Професионална оријентација: „Испитивање ставова, моја 

одлука о школи и занимању“ 
мај 

Анкетирање 

ученика 
СС 

32. Упознавање ученика са програмом Дана школе мај 
Разговор, учешће 

у приредби 

ОС,У,наст.координато- 

ри 

33. 
Разговор о завршном испиту (како савладати стрес) и обука 

за конкурисање (ПО) 
мај ОС, СС, У ОС, У 

34. Завршна журка мај прослава ОС, У 

 
Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 
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10. ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

10.1. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

10.1.1.ПЛАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

Садржај Активности/теме Време реализације Носиоци реализације 

Врњци – Опленац (црква 

Св.Ђорђа, Петрова кућа, 

Виноградарева кућа, Карађорђев 

конак) – Орашац (комплекс: 

Марићевића јаруга, музеј) – 

Буковичка Бања ( слободно 

време) – Врњци 

 

 

-Обилазак културно-

историјских споменика, 

бање 

април/мај/јун Одељењске старешине од 1-

4.разреда 

10.1.2.ПЛАН И ПРОГРАМ  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
Садржај Активности/теме Време реализације Носиоци реализације 
ПРВИ ДАН: 
Калемегдан – Саборна црква 

(посета) – Конак кнегиње 

Љубице ( посета) – Синагога 

(посета)–ручак – Трг Николе 

Пашића (панорамско разгледање 

града из отвореног аутобуса са 

поласком у 17
00

 часова (70 

минута)) –смештај у хотел 

Славија (вечера) – Храм Св.Саве 

на Врачару – шетња градом – 

дискотека – ноћење.  

ДРУГИ ДАН:  

Доручак – Музеј Николе Тесле – 

Народна скупштина (посета) – 

музеј илузија -  Музеј поште – 

хотел (ручак) – Скадарлија – 

тржни центар Ушће.  

Историја: Калемгдану, 

конаку кнегиње Љубице, 

Народна скупштина, 

Скадарлија.  

Српски језик: посета кући 

Ђуре Јакшића 

Географија: упознавање са 

географским  положајем и  

рекама Београда  

Верска настава:посета 

Саборној цркви, Храму 

Св.Саве и  Јеврејске синагоге 

Физика: Посета музеју 

Николе Тесле 

Техничко и информатичко 

образовање: Музеј поште 

април/мај/јун Одељењске старешине од 

петог до осмог разреда 

 

10.1.3.План за извођење једнодневног излета од првог до осмог разреда 

 
Садржај Активности/теме Време реализације Носиоци реализације 

Врњци – Копаоник – Врњци   

 

-Обилазак планине, шетња, 

санкање 

Фебруар/март Одељењске старешине од 1-

8.разреда 

 

10.1.4.План за извођење наставе у природи од првог до четвртог разреда  

 
Садржај Активности/теме Време реализације Носиоци реализације 
Златибор -Упознавање природно-

географских,  културно-

историјских  знаменитости, 

лепоте места и околине, 

биљног и животињског света 

Златибор. Подстицање 

самосталности у стицању 

знања кроз непосредне 

април/мај/јун Одељењске старешине од 

првог до четвртог разреда 
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истраживачке задатке. 

Очување природне дечије 

радозналости за појаве у 

природи и подстицање 

интересовања и способности 

за њихово упознавање кроз 

одговарајуће активности. 

Побољшање здравља и 

развијање физичких и 

моторичких способности 

ученика. Развијање 

самосталности у раду, 

обављање личне хигијене. 

Формирање навика редовне 

правилне исхране, редовног 

бављења физичким 

активностима. 

 

11. ПЛАН РАДА  ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 
11.1. ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Организује се за ученике од 3. до 8. разреда са по једним часом недељно за ученике који показују 

посебну склоност и интересовање за поједине наставне предмете.  

 

11.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Организује се за ученике од 1. до 8. разреда за које предметни наставник или разредно веће установи 

да нису савладали пређено градиво. Када се установи да је ученик савладао пропуштено градиво, 

престаје са допунским радом.  

 

11.3. СЕКЦИЈЕ 
  

11.3.1.Новинарско - литерарна секција 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Задатак чланова 

новинарско - литеране секције је да у току године до априла прате дешавања, скаупљају и пишу 

чланке и фотографишу и снимају занимљивости из живота школе, а онда израде часопис који излази 

једном годишње, а поводом Дана школе, 6. маја. Задатак ове секције је и маркетинг школе, односно 

промовисање постигнућа и напретка ученика и школе уопште. 

Новинарско - литерарну секцију водиће Јелена Вучетић, наставница српског језика.  

 

11.3.2.  Еколошка секција 

 Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Обавезе еколошке 

секције су да  просторије школе и школско двориште оплемењује новим засадима цвећем и 

садницама. Да за Дан планете организује такође еко акцију „Уреди школско двориште“. У оквиру ове 

секције радиће се и на прикупљању рециклажног материјала – лименки.   

 Еколошку секцију водиће Јелена Ћилерџић, наставница биологије.             
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11.3.3. Библиотечка секција 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Њен задатак везан  је 

за употпуњавање библиотечког фонда, израду разних паноа у корелацији са ликовном секцијом, и 

друге радионице. Ова секција сарађује и са градском библиотеком – организовање посета, као и са 

родитељима и другим структурама локалне средине. 

Библиотечку секцију водиће библиотекар Дејана Данојлић, наставница руског језика.  

 

11.3.4. Ликовна секција 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Ова секција се бави израдом 

паноа према актуелним темама за одговарајући месец, а у корелацији са новинарском и библиотечком 

секцијом за праћење културно уметничких догађаја у оквиру школе. Ученици излажу своје радове и 

ван школе (нпр. Замак културе у Врњачкој Бањи) и шаљу своје радове на такмичења. 

 Ликовну секцију водиће  Тома Томић, наставник ликовне културе. 

 

11.3.5. Фудбалкса секција 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Чланови ове секције 

учествују на такмичењима и другим спортским активностима. 

 Фудбалску секцију водиће Бранко Речевић, наставник физичког васпитања.  

 

11.3.6. Рукометашка секција 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Чланови ове секције 

учествују на такмичењима и другим спортским активностима. 

 Рукометашку секцију водиће Сузана Зарковић, наставник физичког васпитања.  

 

             11.3.7. Секција за програмирање са микро битом 

Ова секција од 5. до 8. разреда биће организована са 18 часова годишње. Чланови ове секције 

припремају се за употребу и коришћење микро бит уређаја. На тај начин савладаће основе и 

предности програмирања  за примену стечених знања у свакодневном животу. 

 Секцију ће водити Анђелија Чановић, наставник технике и информатике.  

     

Планови рада свих секција налазе се код педагога школе.  
 

11.4. ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
 

 За реализацију друштвено-корисног рада ће се планирати један радни дан – субота као Еко дан 

у априлу у зависности од временских прилика, а у складу са обележавањем Дана планете Земље 

22.априла, али ће се за овај вид активности из Правилника плана и програма рада реализовати и преко 

школске заједнице ученика, рада разредних старешина и сарадње са друштвеном средином, током 

године. 

 Свако одељење ће остварити по пет часова друштвено-корисног рада на уређењу школског 

дворишта, школских просторија и прилазних путева. 

 

11.5.ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
 

Ученици узимају учешће на Општинским, Окружним и Републичким такмичењима и 

смотрама. 

 Наша школа је домаћин Општинског такмичења из рукомета, биологије, хемије, информатике 

и рачунарства.  

У школи се организују школска такмичења из свих наставних предмета, а на основу 

остварених резултата. 
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12.ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ, ПОЛАГАЊЕ 

ПОПРАВНОГ ИСПИТА И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 
 

12.1. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

     За полагање Завршног испита који траје три дана, ученици ће решавати три теста: српски 

језик, математику и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија). Школа је у 

обавези да десет дана пре полагања организује припремну наставу из наведених предмета најмање 

два часа дневно по Закону о основном образовању и васпитању, чланом 32. Школа ће организовати 

припремну наставу у другом полугодишту и сачинити план одржавања припреме. 

 

 

12.2.ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА 
 

 Припремну наставу за ученике од V до VIII разреда који су упућени на поправне испите школа 

ће организовати, пре почетка испитног рока најмање пет дана са по два часа дневно, а укупно десет 

часова за сваки предмет. 

 

12.3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ 
 

Уколико је ученик пропустио 1/3 часова из одређеног предмета биће упућен на полагање 

разредног испита. Такође уколико ученик који се накнадно упише у нашу школу, а у претходној 

школи је изучавао изборни страни језик за који у нашој школи нема наставног кадра, школа је у 

обавези да организује полагање разредног испита из страног језика. 

 

13.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

13.1.ПЛАН  РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Септембар  

1.Информације о реализацији и 

планираним активностима Пројекта 

"Обогаћен једносменски рад у 

основним школама"  

2.Разматрање предлога и усвајање 

Годишњег плана рада за школску 

2021/2022.год. 

3.Разматрање предлога и усвајање 

анекса Школског програма за 

школску 2021/2022.г.  

4.Разматарање предлога и усвајање 

Анекса Развојног плана за школску 

2021/2022.год.  

5. Текућа питања 

извештај, дискусија, 

договор 

директор, чланови, 

председници стручних већа и 

одељењске старешине, 

педагог, психолог 

 -Реализација часова редовне,додатне, извештај, дискусија, директор, чланови, 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

41 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

Новембар допунске наставе и слободних 

активности 

-Анализа успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог 

периода школске 2021/2022.год. 

-Дежурство наставника и поштовање 

кућног реда 

договор, подела 

задужења 

председници стручних већа и 

одељењске старешине, 

педагог, психолог, стручне 

вође пута са екскурзија 

Јануар 

-Програм за обележавање Дана 

Светог Саве 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

-Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/2022.год. 

-Анализа програма и спроведених 

активности на заштити ученика од 

злостављања и занемаривања 

-Анализа реализованих активности 

изабране области самовредновања 

-Анализа реализованих активности 

ИОП-а 

-Анализа реализованих активности 

професионалне оријентације 

- Извештај о реализацији 

досадашњих активности пројекта 

"Обогаћен једносменски рад у 

основним школама" 

извештај, дискусија, 

договор 

директор, чланови НВ, 

задужени наставници, 

председници разредних већа, 

педагог, психолог, тимови 

Фебруар 

-Доношење одлуке о избору 

уџбеника за школску 2022/2023.год. 

-организација школских такмичења 

-остала питања 

дискусија, договор директор, чланови Наст.већа 

 

 

 

Април/ 

Мај 

 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

-Анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода и 

предлози за побољшање истог 

-Извештај са изведених такмичења 

-Задужење наставника и 

организација Дана школе 

извештај, дискусија, 

договор, подела 

задужења 

 директор, чланови 

Наст.већа, 

 стручни сарадници 

председници стручних већа 

Јун 

(прва седница) 

 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности за 8.разред 

- Анализа успеха и владања на крају 

другог полугодишта 

-Доношење одлуке о похвалама и 

наградама , носиоцима дипломе Вук 

Караџић и посебних диплома 

-Предлог Ученика генерације 

извештај,дискусија, 

договор 

директор, председници 

стручних већа,чланови НВ 

Јун 

(друга седница) 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности од 1-7.разреда 

-Анализа успеха и дисциплине 

-извештај,дискусија,  

договор, подела  

задужења 

директор,чланови НВ, 

 задужени наставници, 

Стручне вође пута са 

екскурзија,  председници 
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ученика од 1-7.разреда на крају 

другог полугодишта 

-Доношење одлуке о похвалама и 

наградама ученика 

-Договор о приредби поводом 

Видовдан 

**извештај о изведеној настави у 

природи и једнодневном излету 

-Анализа реализације Годишњег 

плана рада школе 

- Реализација пројекта „Обогаћен 

једносменски рад ученика у 

основним школама“ 

-Оријентациона подела предмета на 

наставнике и одређивање разредних 

старешинстава за наредну годину 

-Реализација програма заштите 

ученика од злостављања и 

занемаривања 

-Извештај о Завршном испиту 

школске 2021/2022.године и упису 

ученика у средњу школу 

стручних већа, тимови 

А в г у с т 

(прва седница) 

-Усвајање плана рада Наставничког 

већа за школску 2022/2023.год. 

-Подела предмета на наставнике 

одређивање разредних 

старешинстава 

-Утврђивање задужења наставника у 

 оквиру 40-то часовне радне недеље 

-Именовање тимова, комисија и 

председника одељењских већа и 

стручних већа за школску 

2022/2023.год. 

-Организација припремне наставе 

поправних испита и распоред 

полагања 

- Распоред часова за више разреде 

(усаглашавање радних дана) 

-Остала питања 

дискусија, договор, 

подела задужења 

(комисије) 

директор,чланови Наст.већа, 

педагог , психолог, 

одељењске старешине 

А в г у с т 

(друга седница) 

-Извештај са полагања поправног 

испита 

-Утврђивање успеха и дисциплине на 

крају школске 2021/2022.године 

-Извештај о реализацији Годишњег 

плана рада за школску 2021/2022.год. 

-Извештај о самовредновању рада 

школе за школску 2021/2022.г 

-Извештај о програму заштите 

ученика од злостављања и 

занемаривања за школску 

2021/2022.год. 

-Извештај тима за ИОП за школску 

2021/2022.год. 

- Извештај тима за Професионалну 

оријентацију за шк.2021/2022.год. 

Извештај, 

дискусија, договор 

директор,чланови 

Наставничког већа, педагог, 

психолог, тимови 
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-Извештај тима за остваривање плана 

стручног усавршавања у школској 

2021/2022.год.  

-Извештај тима за међупредметне 

компетенције и предузетништво 

-Извештај тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

-Разматрање и усвајање Годишњег 

плана рада за школску 2022/2023.год. 

-Организација дежурства у школи 

-Остала питања 

**извештај о изведеним екскурзијама и излета биће тачка дневног реда у зависности од времена/периода 

реализације истих. 

_______________________________________________________________________________________ 

Праћење реализације плана рада Наставничког већа врши се помоћу извештаја, записника, разговора, 

непосредним увидом и инспекцијским прегледом. 

Носиоци праћења су: директор, Школски одбор, саветници и просветна инспекција. 

 
13.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

председник Одељењског већа: Марина Стефановић 
Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације Носиоци реализације/сарадници 

Септембар 

-Планирање седница 

Одељењског већа 
-Планирање писмених 

задатака, контролних вежби 
-Планирање редовне, 

додатне, допунске наставе и  

слободних активности 
-Планирање одржавања 

часова предметних 

наставника у разредној 

настави 4.разреда 
-Планирање излета и наставе 

у природи 
-Индивидуализација и вођење 

педагошке документације ,-

Припреме за обележавање 

Дечје недеље  

дискусија,договор 
председник већа, чланови, -

проф.разредне наставе 4.р., директор 

 

Новембар 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 
-Анализа успеха и 

дисциплине на крају првог 

класификационог периода и 

мере за побољшање успеха 

- Реализација досадашњих 

активности пилот пројекта 

„Обогаћен једносменски рад 

ученика у основним 

школама“ 

-родитељски састанак 

извештај, дискусија, 
договор 

председник већа и чланови, стручне 

вође пута, одељењске ст. 
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Јануар 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 
-Анализа успеха и 

дисциплине на крају првог 

полугодишта 
-Договор о обележавању 

Савиндана 
-Анализа  рада са ученицима 

којима је потребна помоћ и 

подршка 

-Родитељски састанци 

-извештај, договор, 

подела задужења, 

записник 

председник већа, чланови,  
директор,задужени наставници, 

тимови, одељењске старешине 

Фебруар 

-Организовање школског 

такмичења из математике за 

ученике 3 и 4.разреда 
-разматрање понуда за избор 

уџбеника за школску                     

2022/2023.  год. 
-процена и одабир ученика за 

такмичење у рецитовању 

тестови за 

такмичење, 

дискусија,договор 

председник већа, чланови 

Одељењског већа, одабрани ученици 

трећег и четвртог разреда 

Април 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 
-Анализа успеха и 

дисциплине на крају трећег 

класификационог периода и 

мере за побољшање успеха 
-Извештај са такмичења 

ученика 

-Извештај једнодневног 

излета и наставе у природи 
-Припрема за прославу Дана 

школе 
- Договор о предстојећем 

излету  

извештај, дискусија, 

договор, подела 

задужења 

председник већа, чланови, задужени 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 
-Анализа успеха и 

дисциплине на крају другог 

полугодишта 
-Извештај учитеља 4.разреда 

о одржаним часовима 

предметних наставника у 

разредној настави  4.разреда. 

- Реализација пилот пројекта 

„Обогаћен једносменски рад 

ученика у основним 

школама“ 
-Избор председника 

Одељењског већа за наредну 

школску годину 
-Одлука о похваљивању и 

награђивању ученика 

извештај,дискусија, 

договор, подела 

задужења 

председник већа, чланови, учитељи 

4.разреда, стручне вође, директор, 
задужени наставници 
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-Договор о  организовању 

приредбе за пријем првака   

Август 

-израда годишњих и 

оперативних планова рада  
-подела задужења 
-Припрема приредбе за 

пријем првака 

-договор, дискусија, 
договор, 

демонстрација, 

увежбавање 

председник већ, задужени наставник 

и ученици 4.разреда 

Начин праћење реализације плана рада Одењског већа врши се помоћу извештаја, записника, увидом у 

документацију. 
Носиоци праћења су: директор, педагог/психолог, председник одељењског већа 

 

 

13.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 

председник Одељењског већа: Јелена Вучетић 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације Носиоци реализације/сарадници 

Септембар 

-Усвајање планова рада 

одељењског већа и 

одељењског старешине 

-планирање писмених 

задатака и контролних вежби 

-планирање 

редовне,додатне,допунске 

наставе и слободних 

активности 

-планирање часова 

предметних наставника у 

разредној настави 4.разреда 

-Индивидуализација и вођење 

педагошке документације 

-планирање екскурзија и 

излета од 5-8.разреда 

договор, планирање, 

извештај, дискусија 

председник,чланови, чланови ОВ 

5.разреда, директор, педагог, 

психолог 

Новембар 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

-Анализа успеха и владања на 

крају првог класификационог 

периода 

-редовност оцењивања 

-Евиденција ученика којима је 

потребна додатна помоћ и 

подршка у учењу 

- Извештај са изведених 

екскурзија 

- Реализација досадашњих 

активности пројекта 

„Обогаћен једносменски рад 

ученика у основним школама“  

-Прослава дана Светог Саве 

-договор о родитељским 

састанцима 

извештај, дискусија, 

договор, подела 

задужења 

председник,чланови, директор и 

психолог, задужени наставници 

Јануар 
-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 
извештај, договор 

председник,чланови, директор, 

педагог, психолог 
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слободних активности 

-Анализа успеха и дисциплине 

на крају првог полугодишта 

-договор о родитељским 

састанцима 

Фебруар 
-Избор уџбеника за школску 

2022/2023.год 
дискусија,договор наставници 

Април 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности  

-Анализа успеха и владања на 

крају трећег класификационог 

периода 

-Припрема прославе Дана 

школе 

-Редовност оцењивања 

-Договор о одржавању 

родитељских састанака 

извештај, подела 

задужења, договор 

председник, чланови, директорл, 

педагог, психолог 

Мај 

-Реализација часова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 8.р. 

-Анализа упеха и дисциплине 

на крају другог полугодишта 

за ученике 8.разреда 

-Предлог за похвале и награде 

ученика и додела посебних 

диплома и дипломе „Вук 

Караџић“ и предлози за 

ученика генерације 

-договор о полагању завршног 

испита 

-договор о прослави матурске 

вечери 

-извештај са изведених 

екскурзија 

извештај, дискусија, 

договор 

 

председник,чланови, директор, 

педагог, психолог,  стручни вођа 

пута 

Јун 

-Реализација планова редовне, 

додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

-Анализа упеха и дисциплине 

на крају другог полугодишта 

за ученике 1-7.разреда 

-предози за похвале и награде 

-Извештај о одржаним 

такмичењима 

- Реализација пројекта 

„Обогаћен једносменски рад 

ученика у основним школама“  

-Договор о одржавању 

родитељских састанака 

извештај, дискусија, 

договор 

председник,чланови, директор, 

педагог, психолог, стручни вођа 

пута  

Август 

- Утврђивање успеха и 

дисциплине на крају школске 

године 

-предлог маршруте за 

екскурзију и излете 

извештавање, договор 
председник,чланови, директор и 

психолог 
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-план рада одељењског већа за 

наредну школску годину 

Начин праћење реализације плана рада Одењског већа врши се помоћу извештаја, записника, увидом у 

документацију.Носиоци праћења су: директор, педагог/психолог, председник одељењског већа 

 

13.4.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

13.4.1. План рада стручног већа разредне наставе 
 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА : Марина Стефановић 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 

-Усвајање плана рада Стручног већа 

разредне наставе 

-Израда планова свих предмета 

-Планирање једнодневног излета и 

наставе у природи 

-Анкетирање родитеља првог разреда 

(изборни предмети) 

-Организација активности у оквиру 

Дечије недеље 

дискусија, договор, 

анкета, подела 

задужења 

председник,чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Децембар 

 

-Реализација иновативних часова 

(огледних, угледних, ИОП-а, 

професионалног развоја, посвећених 

заштити од насиља) 

-Организација активности у оквиру 

Новогодишњег вашара  

-Учешће у обележавању дана Светог 

Саве 

дискусија, договор, 

подела задужења 

председник,чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Март 

-Реализација иновативних часова 

-Организовање такмичења из 

математике 

-Стручно усавршавање(посећеност 

семинарима) 

-Организовање такмичења у 

рецитовању 

-Израда ученичких радова поводом 

Ускршњег салона у Замку културе 

-Учешће у изради школских новина 

-Учешће у прослави Дана школе 

договор, тестови, 

дискусија, подела 

задужења, 

украшавање јаја 

председник,чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Јун 

-Анализа и евалуација рада у школској 

2021/2022.год. 

-Доношење плана рада за наредну 

школску годину 

-Учешће у обележавању Видовдана 

-Планирање приредбе за пријем првака 

дискусија, договор, 

подела задужења 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Начин праћење реализације плана рада стручног већа разредне наставе: записници са састанака 

Носиоци праћења су: председник стручног већа, директор 

 

13.4.2. План рада стручног већа језика, друштвених наука и уметности 
 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА : Оливер Миљковић 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 
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Септембар 

1. Конституисање актива за текућу 

школску годину и  усвајање плана 

рада Стручног већа 

2. Утврђивање календара писмених 

задатака и контролних вежби  

3. Портфолио наставника 

4. Анализа потребних наставних 

средстава и опремање кабинета 

5. Договор око одржавања часова у 

нижим разредима 

6. Дечија недеља 

Састанак стручног 

већа  
Чланови већа 

Октобар 

1. Посета Сајму књига 

2. Организовање додатних, допунских и 

ваннаставних активности 

3. Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика и договор о 

међусобном посећивању часова 

Састанак стручног 

већа, посета Сајму 
Чланови већа, ученици 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика по 

предметима на крају првог 

класификационог периода 

2. Договор у вези организовања 

приредби (Савиндан, Франкофонија, 

Дан школе) 

3. Анализа стручног усавршавања 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа 

Децембар 

1. Анализа стручног усавршавања 

2. Анализа одржаних часова у нижим 

разредима 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа 

Јануар 

1. Прослава Светог Саве 

2. Теоретска дискусија 

3. Анализа реализације  додатних, 

допунских и ваннаставних 

активности на крају првог 

полугодишта  

4. Анализа успеха ученика по 

предметима на крају  првог 

полугодишта 

5. Анализа рада већа на крају  првог 

полугодишта 

Састанак стручног 

већа,  Прослава 

Светог Саве 

Чланови већа 

Фебруар 

1. Одржавање школских такмичења 

2. Договор око припрема ученика за Дан 

школе и Распевано пролеће 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа 

Март 

1. Одржавање општинских такмичења и 

анализа резултата ученика 

2. Одржавање Дана Франкофоније 

Састанак стручног 

већа, корелацијски 

час, Дани 

Франкофоније 

Чланови већа, наставници 

француског језика  

Април 

1. Анализа успеха ученика по 

предметима на крају трећег 

класификационог периода 

2. Договор око припрема прославе Дана 

школе 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа, наставници  

Мај 

1. Учешће на републичким 

такмичењима и анализа резултата 

ученика 

2. Прослава Дана школе 

Састанак стручног 

већа, Прослава Дана 

школе, Распевано 

пролеће, 

Чланови већа 
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3. Распевано пролеће 

4. Анализа остварености 

индивидуалних планова стручног 

усавршавања 

корелацијски час 

Јун  

1. Анализа реализације  додатних, 

допунских и ваннаставних 

активности на крају другог 

полугодишта  

2. Анализа успеха ученика по 

предметима на крају  другог 

полугодишта 

3. Анализа стручног усавршавања 

4. Анализа одржаних часова у нижим 

разредима 

5. Анализа реализације наставних 

планова и програма 

6. Анализа рада већа на крају  другог 

полугодишта 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа 

Август  
1. Усвајање плана рада Стручног већа за 

2022/2023. 

Састанак стручног 

већа 
Чланови већа 

Начин праћење реализације плана рада стручног већа природних наука: записници са састанака 

Носиоци праћења су: председник стручног већа, директор. 
 

 

13.4.3. План рада стручног већа природнх наука 
 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА: Војкан Добричић 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

 

 

 

 

Септембар 

1. Усвајање плана рада за 2021/2022. 

школску годину. 

2. Организација допунске и додатне 

наставе. 3. Корелација наставних 

садржаја. 

4. Примена исхода у настави у петом 

разреду 

5. Примена образовних станеарда у 

настави. 

6. ИОП , израда планова за ученике 7-ог 

разреда. 

7. Планирање стручног усавршавања 

наставника у оквиру школе (  иновација 

у настави и угледних часова).  

8. Наставна средства (опремање). 

10. Текућа питања 

Састанак, 

договор 

председник,чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

 

Новембар 

 

 

1. Практично предавање. 

2. Коришћење наставних средстава 

3. Анализа успеха ученика на крају I 

класификационог периода. 

4. Усаглашавање критеријума 

оцењивања. 

5. Оптерећеност ученика и 

интересовања за такмичења. 

6. Усмеравање ученика за такмичења. 

7. Анаиза примене исхода у настави. 

Састанак, предавање, 

договор 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 
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8. Искуства у настави у петом разреду 

9. Текућа питања 

Јануар 

 

1. Теоријско предавање. 

2. Праћење рада ученика. 

3. Анализа успеха ученика на крају I 

полугодишта. 

4. Проблеми у савладавању наставних 

садржаја по предметима. 

5. Ефекти допунске наставе. 

6. Анализа примене исхода у настави по 

предметима. 

7. Анализа и проблеми у извођењу 

допунске, додатне наставе и слободних 

активности. 

8. Организација и реализација школских 

такмичења 

9 Текућа питања 

Састанак, предавање, 

договор 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

 

 

Март/ април 

1. Практично предавање 

2. Анализа успеха ученика на крају III 

класификационог периода 

3. Праћење рада ученика и вредновање 

у настави. 

4. Коришћење нових технологија у 

настави 

5. Предности  мане писмене провере, 

петоминутних провера у праћењу и 

вредновању рада ученика. 

6.  Анализа примене исхода у настави 

по предметима. 

7. Извештај са одржаних семинара 

8.  Текућа питања 

Састанак, предавање, 

договор 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

 

Мај 

1. Практично предавање 

2. Оптерећеност ученика редовном 

наставом као и осталим облицима 

наставе( допунска, додатна настава и 

слободне активности) 

3. Тестови коришћења и примене знања 

из свих области-корелација и 

применљивост знања 7. и 8. разред 

4. Извештај са одржаних семинара 

5. Текућа питања 

Састанак, предавање, 

договор 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Јун 

1. Теоријско предавање 

2. Извештај са одржаних семинара 

3. Анализа успеха на крају наставне 

године 

4. Сумирање резултата стручног већа 

5. Анализа примена исхода и стандарда 

у настави (анализа резултата завршних 

тестова по предметима) 

6. Извештај са одржаних семинара 

7. Текућа питања 

Састанак, предавање, 

договор 

председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 

Август 

1. Анализа реализације плана у оквиру 

стручног већа 

2. Избор председника актива за наредну 

Састанак, договор 
председник, чланови већа, 

директор, педагог, психолог 
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школску годину 

4. Подела задужења у оквиру актива 

5. Израда плана рада Актива за наредну 

школску годину 

6. Извештај са одржаних семинара 

7. Анализа успеха на поправним 

испитима 

8. Текућа питања 

Начин праћење реализације плана рада стручног већа природних наука: записници са састанака 

Носиоци праћења су: председник стручног већа, директор. 

 

13.5.ПЛАН  РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 
 

13.5.1.План рада актива за развој школског програма 
 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

1.Усвајање плана рада Стручног 

актива 

2.Договор о раду и подела задужења 

из акционог плана 

3.Усаглашеност планова рада 

наставника са Школским програмом 

4.Договори око унапређивања 

наставе и плана посете угледним 

часовима 

5.Увид у расположива наставна 

средства и предлог за набавку нових 

6. Упознавање са важећим 

правилницима о наставном плану и 

програму  

7.Разно 

- предлагање,  

договор, 

анализирање, 

усвајање.  

- чланови 

Стручног актива 

за развој 

Школског 

програма 

Децембар 

1.Праћење и вредновање 

остварености образовних стандарда 

за крај основног образовања 

(анализа завршног испита од стране 

школе и завода) 

2.Предлози за унапређивање 

припремне наставе 

3.Праћење реализације свих планова 

и програма из Школског програма 

(глобални и оперативни планови, 

планови допунске и додатне 

наставе, ваннаставних и обавезних 

слободних активности и планова 

часова одељењског старешине)  

4. Реализација циљева и стандарда 

постигнућа  и исхода предмета 

4. Разно 

- предлагање,  

договор, 

анализирање, 

усвајање.  

- чланови 

Стручног актива 

за развој 

Школског 

програма, чланови 

тима за 

самовредновање  

Фебруар 

1. Праћење реализације свих 

планова и програма из Школског 

програма (глобални и оперативни 

планови, планови допунске и 

додатне наставе, ваннаставних и 

- предлагање, 

договор, 

анализирање, 

усвајање.  

- чланови 

Стручног актива 

за развој 

Школског 

програма, 
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обавезних слободних активности и 

планова часова одељењског 

старешине)  

2.Извештај о одржаним часовима 

предметне наставе у четвртом 

разреду 

3.Утврђивање листе обавезних 

слободних активности за наредну 

школску годину 

4. Избор уџбеника за ученике и 

приручника за наставнике за 

наредну школску годину 

5. Разно 

учитељи 

4.разреда, 

предметни 

насатвници 

Мај  

1. Праћење и вредновање 

остварености образовних стандарда 

за крај основног образовања 

(пробни завршни испит 2021/2022.) 

2.Анализа плана унапређења наставе  

3.Предлагање мера за унапређење 

Школског програма 

4.Подела задужења за израду анекса 

Школског програма за наредну 

школску годину 

5. Разно 

- предлагање, 

договор, 

анализирање, 

усвајање.  

- чланови 

Стручног актива 

за развој 

Школског 

програма, чланови 

тима за 

самовредновање 

Јун 

1. Праћење реализације свих 

планова и програма из Школског 

програма (глобални и оперативни 

планови, планови допунске и 

додатне наставе, ваннаставних и 

обавезних слободних активности и 

планова часова одељењског 

старешине) на крају школске године  

2. Извештај о одржаним часовима 

предметне наставе у четвртом 

разреду  

3.Утврђивање предлога  анекса 

Школског програма за наредну 

школску годину 

4. Разно 

- предлагање, 

договор, 

анализирање, 

усвајање.  

- чланови 

Стручног актива 

за развој 

Школског 

програма, 

учитељи 

4.разреда, 

предметни 

насатвници  

На састанцима стручног тима, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен остварености 

програма и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења ће бити координатор стручног тима и 

остали чланови. 

 

13.5.2.План рада актива за школско развојно планирање  

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 

1.израда Анекса Школског 

развојног плана за школску 

2021/2022. 

2.договор о раду и подела 

задужења из акционих 

планова  

3.осмишљавање 

методологије праћења 

Анализа, дискусија, 

договор, израда анекса 

-директор, Тим за 

Школско развојно 

планирање 
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остваривања ШРП 

Фебруар 

1.праћење реализације и 

извештаји о остварености 

активности планираних 

Школским развојним планом 

на крају првог полугодишта 

2.договор о раду везано за 

предстојеће активности  

Анализа, дсискусија, 

извештај, записници  

-директор, Тим за 

Школско развојно 

планирање 

Април 

1. праћење реализације и 

извештаји о остварености 

активности планираних 

Школским развојним планом 

на крају тромесечја 

2.Предлог мера за 

унапређење и отклањање 

недостатака 

  

Јун 

1.праћење реализације и 

извештаји о остварености 

активности планираних 

Школским развојним планом 

на крају другог полугодишта 

2.израда извештаја са 

предлогом мера за 

унапређивање 

3.израда нацрта новог 

Школског развојног плана  

Анализа, дсискусија, 

извештај, записници  

-директор, Тим за 

Школско развојно 

планирање 

*Динимика остваривања акционог плана ће се мењати у складу са потребама.  

**Начини праћења реализације програма стручног већа: увидом у документацију 

Носиоци праћења: координатор и чланови стручног тима, директор 

 

13.5.3. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар/ 
Октобар 

1.Конституисање тима 

решењем директора 
2.Усвајање плана рада и 

активности тима 
3 дефинисање пројеката за 

развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва (тематски 

дани, приредбе, пројектна 

настава..) 
4. Осмишљавање активности 

(вашари, продајне изложбе и 

др.) ради промоције 

предузетништва у школама, 

са циљем развоја 

предузетничког духа код 

ученика. 
5.Учешће у хуманитарним 

акцијама са продуктима 

ученичког предузетништва. 

 

анализа, дискусија, 

сугестија. 

чланови тима по 

задужењу, директор 
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Јануар  

1.  Праћење реализације 

часова који подстичу развој 

међупредметних 

компетенција 
2.Дигитална компетенција 

наставника – анализа стања 

и предлог за унапређење 
3.Развијање међупредметних 

компетенција кроз припрему 

и реализацију прославе Дана 

Светог Саве 

4.Разно 

анализа извештаја о 

посети часовима , 

документација, 

дискусија, извештај 

Наставници,чланови 

тима по задужењу, 

директор 

Април  

1. Размена искуства, 

презентација примера добре 

праксе након одржаних  
угледних часова 

мултидисциплинарним 

приступом на Стручним 

већима, са анализом добрих 

страна и потешкоћа 
2. Развијање 

међупредметних 

компетенција и промоција 

предузетништва кроз 

припрему и реализацију 

прославе Дана школе 
3. Промоција 

предузетништва кроз  

Новогодишњи вашар и 

Ускршњи базар 

Извештај о одржаним 

угледно/огледним 

часовима 
Осмишљавање и 

реализовање  школских 

активности у духу 

предузетништва.  
Радионица за ученике и 

наставнике 

Стручна већа, чланови 

тима по задужењу, 

наставно и 

ваннаставно особље 

школе, родитељи, 

локални предузетници 

Јун 

1. Извештај о одржаним 

огледним/угледним 

часовима 

мултидисциплинарним 

приступом на Стручним 

већима, са анализом добрих 

страна и потешкоћа 
2.Извештај о раду тима  за 

текућу наставну годину 
3.Израда акционог плана за 

наредну школску годину 

Обједињени извештај 

Тима о одржаним 

активностима за текућу 

шк.годину. Израда 

извештаја о раду и 

акционог плана за 

наредну школску 

годину. 

Чланови тима по 

задужењу, 

координатор тима 

 

13.5.4. План рада стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације 

Носиоци 

реализације 

Август/септембар 

1.Конституисање тима 

решењем директора 

2.Упознавање чланова са 

акционим планом 

3.Упознавање колектива са 

новим Правилником о 

стандардима квалитета рада 

установе и Правилником о 

Наставници на Стручним 

већима дефинишу области, 

бирају и усклађују их са 

Правилницима и реалним 

условима 

Стручна већа, 

чланови тима по 

задужењу, директор 
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вредновању квалитета рада 

установе  

4.Учешће у изради акционих 

планова и анекса 

(ШП,ШРП,ГПР школе...) 

5.Усклађивање докумената 

школе у складу са Законом 

6.Континуирана сарадња и 

унапређивање квалитета 

комуникације између 

релевантних актера на нивоу 

школе (директор, ПП 

служба, наставници и остали 

запослени) и ван школе – 
родитељи као примарни 

партнер сарадње у школи. 

7. Упознавање запослених са  

пројектом "Обогаћивање 

једносменског рада у 

основним школама"  

Јануар  

1.Унапређивање наставног 

процеса - праћењем и 

анализом посећених 

угледних часова и 

активности, пројектних 

активности наставе 

оријентисане исходима, 

хоризонталног учења и 

развоја међупредметних 

компетенција) 

2. Унапређивање наставног 

процеса – набавком 

савремених наставних 

средстава у складу са 

могућностима и 

приоритетима 

3.Праћење постигнућа 

ученика на 

класификационим 

периодима 

4.Реализација обавезне, 

изборне наставе, додатне, 

допунске и ваннаставних 

активности 

5. Континуирана сарадња и 

унапређивање квалитета 

комуникације између 

релевантних актера на нивоу 

школе (директор, ПП 

служба, наставници и остали 

запослени) и ван школе – 

родитељи као примарни 

партнер сарадње у школи. 

6. Евалуација и извештај о 

реализацији пројекта 

Праћење часова, набавка 

савремених наставних 

средстава, праћење успеха 

ученика на основу 

извештаја одељењских 

старешина,  праћење 

реализације изборне 

наставе, додатне, допунске 

и ваннаставних 

активности, праћење 

унапређења квалитета 

комуникације свих актера 

школе и ван, предлог мера 

за унапређење 

Наставници, стручни 

сарадници, директор, 

представници 

релевантних 

установа 
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"Обогаћивање једносменског 

рада у основним школама" 

Април  

1.Промоција заједничких 

активности школе у циљу 

развијања предузетничког 

духа код ученика уз 

укључивање свих актера 

школе  

2.Осмишљавање заједничких 

активности - вашари, 

продајне изложбе, културно 

забавне манифестације и 

др.за све учеснике у о-в 

процесу 

3. Континуирана сарадња и 

унапређивање квалитета 

комуникације између 

релевантних актера на нивоу 

школе (директор, ПП 

служба, наставници и остали 

запослени) и бан школе – 

родитељи као примарни 

партнер сарадње у школи 

4. Анализа пробног 

завршног испита  

Презентација развијања 

предузетништва, 

реализација заједничких 

активности, праћење 

унапређења квалитета 

комуникације свих актера 

школе и ван, предлог мера 

за унапређивање 

Наставници, стручни 

сарадници, ученици, 

директор, 

представници 

релевантних 

установа 

Јун  

1.Идентификовање смерница 

за унапређивање квалитета 

рада школе – извештај о 

посећеним угледним 

активностима школе, 

радионицама, пројектној 

настави и имплементацији  

међупредметних 

компетенција 

2.Праћење постигнућа 

ученика на крају другог 

полугодишта  

3.Анализа завршног испита – 

оствареност образовних 

стандарда за крај другог 

циклуса 

4. Реализација обавезне, 

изборне наставе, додатне, 

допунске и ваннаставних 

активности 

5.Анализа рада стручних 

већа, актива, тимова и 

Педагошког колегијума 

6.Извештај о раду Тима за 

текућу наставну годину 

7.Израда акционог плана за 

наредну школску годину 

8. Евалуација и извештај о 

реализацији пројекта 

"Обогаћивање једносменског 

Конкретне смернице за 

унапређење квалитета 

рада школе, извештај 

одељењског старешине, 

извештај са завршног 

испита, праћење 

реализације изборне 

наставе, додатне, допунске 

и ваннаставних 

активности, извештаји о 

раду стручних већа, 

актива, тимова 

Наставници, стручни 

сарадници, 

директор,ученици,  

представници 

релевантних 

установа 
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рада у основним школама" 
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13.5.5.Акциони план за школску 2021/2022.годину 

 

 Приоритетна област промене за 2021/2022.г. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1. Наставници 

познају садржај 

и функцију  

Годишњег 

плана рада, 

Школског 

развојног плана 

и Школског 

програма 

 

 

1.1.Упознавање наставника са 

садржајем и функцијом 

Годишњег плана рада школе и 

његова усклађеност са 

Школским програмом и 

Школским развојним планом 

 

1.1.1. Наставници 

учествују у изради 

Годишњег плана рада, 

Школског развојног плана 

и Школског програма 

наставници, 

чланови 

тимова, 

директор, 

стручни 

сарадници 

Почетак 

школске 

године 

(септембар) 

Годишњи план 

рада, Школски 

развојни план и 

Школски 

програм 

1.1.2. Утврђене су 

специфичности наше 

школе  и начин 

усклађивања активности 

са потребама ученика и 

условима рада у школи, 

посебно у време 

епидемиолошке ситуације 

1.1.3.Усвојен  Годишњи 

план рада као оперативни 

и функционални документ  

доступан  свим 

заинтересованим 

структурама 

2. Школски 

програм је 

усклађен са 

новинама у 

Правилнику о   

2.1.Упознавање наставника са 

изменама  Правилника о 

програму наставе и учења за 

четврти и осми разред и 

изменама правилника у 

2.1.1.Наставници су 

упознати са изменама 

Правилника о плану 

наставе и учења за 

четврти и осми разред и 

предметни 

наставници, 

стручна већа 

Почетак 

школске 

године 

Школски 

програм, 

Годишњи план 

рада 
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програму наставе и 

учења за четврти,  

и осми разред, 

изменама 

правилника у 

осталим разредима, 

Посебним 

програмом 

образовања и 

васпитања у 

случају ванредних 

околности и  

Годишњим планом 

рада 

осталим разредима  осталим разредима  

2.2. Упознавање наставника са 
Планом реализације наставе у 

случају непосредне ратне 

опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других 

ванредних ситуација 

2.2.1.Наставници су 

упознати са 
Планом реализације 

наставе у случају 

непосредне ратне 

опасности, ратног стања, 

ванредног стања или 

других ванредних 

ситуација 

предметни 

наставници, 

стручна већа 

Почетак 

школске 

године 

Посебан 

програмом 

образовања и 

васпитања у 

случају 

ванредних 

околности 

2.3. Имплементација садржаја 

предмета за четврти и осми 

разред и изменама правилника 

у осталим разредима  са 

исходима  и садржајима 

предмета  

2.3.1. Садржаји предмета 

заснованих на исходима за 

четврти и осми разред и  

осталим разредима 

имплементирани су у 

упланове наставника, као 

и садржаји предмета 

предметни 

наставници, 

стручна већа 

Почетак 

школске 

године и 

током године 

Школски 

програм, 

Годишњи план 

рада и годишњи 

и оперативни 

планови рада 

3.Образовни 

стандарди и исходи 

учења саставни су 

део планова 

наставника, као и 

Школског програма 

3.1. Имплементација 

образовних стандарда и 

исхода учења кроз планове 

наставника и Школског 

програма 

3.1.1. Планови наставника 

садрже образовне 

стандарде и исходе учења, 

прилагођене садржајима 

тема 

предметни 

наставници, 

стручна већа 

Почетак 

школске 

године и 

током године 

Годишњи 

планови рада 

наставника, 

Школски 

програм 

3.2. Процена остварености 

примене образовних стандарда 

и исхода учења 

3.2.1.  Наставници 

планирају и врше процену 

остварености примене 

образовних стандарда и 

исхода учења 

предметни 

наставници, 

стручна већа 

Почетак 

школске 

године, током 

и на крају 

школске 

године 

Годишњи 

планови рада 

наставника 
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4. Унапређен 

систем праћења и 

евалуација 

4.1. Праћење остварености 

Годишњег плана рада, 

Школског програма и 

Школског развојног плана 

4.1.1. Праћење 

остваривања образовно – 

васпитног рада са 

предлогом мера за 

унапређење 

чланови 

тимова, 

директор, 

стручни 

сарадник 

Током 

школске и на 

крају године 

Извештај о 

евалуацији, 

акциони план 

5. Наставници 

упознати са 

важећим законима 

и правилницима 

који регулишу 

функционисање и 

организацију рада 

школе 

5.1.Упознавање запослених и 

презентовање важећих закона 

и правилника 

5.1.1. Наставници и 

запослени упознати са 

важећим законима и 

правилницима 

5.1.2. Наставници 

критички анализирају 

постојеће правне прописе  

запослени, 

директор, 

стручни 

сарадници 

Почетак 

школске 

године, током 

и на крају 

школске 

године 

Закони, 

правилници, 

презентације,  

записници, 

потврде 

 

Приоритетна област промене за 2021/2022.г. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1. Едукација 

наставног кадра 

за коришћење 

актуелних 

образовних 

платформи и 

апликација  

 

1.1. Оснаживање наставника за 

коришћење платформи и 

апликација у настави на 

даљину 

1.1.1. Наставници су кроз 

радионичарски рад 

оснажени за коришћење 

платформи и апликација 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Почетак 

школске 

године 

Годишњи и 

оперативни 

планови рада; 

дневне 

припреме 

1.2. Обука наставника разредне и 

предметне наставе за 

1.2.1. Наставници разредне и 

предметне наставе обучени 

Наставници 

едукатори, 
Октобар 

Уверење школе, 

Оперативни 
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коришћење платформи и 

апликација у настави на 

даљину 

су за примену платформи и 

апликација 
наставници планови  рада, 

дневне 

припреме 

1.3.Наставници припремају 

часове које ће реализовати 

коришћењем платформи и 

апликација 

1.3.1. Наставници 

припремљене материјале 

постављају на платформу 

и продукте са часова  

ученицима чине 

доступним путем 

апликација 

Педагог, 

психолог, 

директор, 

наставници 

Током 

школске 

године 

Оперативни 

планови рада. 

Дневне 

припреме, 

угледни и 

огледни часови 

2. Наставник 

прилагођава рад 

на часу 

ученицима 

којима је 

потребна  

индивидуализаци

ја и додатна 

подршка у раду 

2.1. Процена ученика којима је 

потребна додатна подршка 

 

2.1.1. Наставници на основу 

иницијалних тестова 

проценили којим ученицима 

је потребна 

индивидуализација и 

додатна подршка 
Тим за ИОП, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

Стручни 

сарадници 

На почетку и 

током 

школске 

године 

Иницијални 

тестови, 

Извештај о раду 

тима за ИОП, 

оперативни 

планови рада, 

Дневне 

припреме 

2.2.Наставник прилагођава 

наставни материјал ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка 

2.2.1.Наставници припремају 

материјал ученицима којима 

је потребна додатна подршка 

2.3.Наставник прилагођава темпо 

рада ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

2.3.1.Наставници на основу 

учинка процењују и 

прилагођавају темпо рада 

ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

3.Остваривање 

наставног процеса 

кроз амбијенталну 

наставу 

3.1. Наставници планирају 

часове погодне за реализацију 

амбијенталне наставе 

3.1.1. Наставници 

осмислили часове 

амбијенталне наставе 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

Током 

школске 

године  

Оперативни 

планови рада, 

дневне 

припреме, 3.2.Реализација часова 3.2.1. Реализовани часови 
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 амбијенталне наставе кроз 

практичну примену знања у 

свакодневном животу 

амбијенталне наставе са 

освртом на практичну 

примену знања у 

свакодневном животу 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

директор 

извештаји, 

power point 

презентације  

3.3. Припрема јавне 

презентације примера добре 

праксе амбијенталне наставе 

одржане у нашој школи 

3.3.1.Презентовани 

примери добре праксе у 

нашој школи на 

седницама стручних већа 

4.Наставник 

користи различите 

поступке 

вредновања који су 

у функцији даљег 

учења ученика са 

акцентом на 

самопроцену 

стечених знања 

4.1.Оцењивање ученика у 

складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основној 

школи  

 

4.1.1. Наставници 

примењују правилник 

приступајући 

формативном и 

сумативном оцењивању 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Током 

школске 

године 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

основној 

школи; Свеска 

за формативно 

и сумативно 

оцењивање, 

портфолио 

ученика и 

наставника 

 

4.2. Наставници дају 

ученицима разумљиве 

повратне информације о раду  

и јасне препоруке за даљи 

напредак 

4.2.1. Наставници дају 

ученицима детаљне 

информације о 

напредовању након сваке 

провере знања 

4.3 Наставник мотивише за 

рад и  подстиче ученике да 

слободно износе своје идеје, 

запажања, мишљење 

4.3.1. Ученици слободно 

дискутују и развијају 

критичко мишљење 

4.4.Оспособљавање ученика за 

самооцењивање и објективну 

процену сопственог знања 

4.4.1.Ученици израђују свеске 

за сопствено напредовање – 

потфолио 

4.4.2. Ученици учествују у 

радионицама за самоевалуацију 

напредовања у учењу 
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Приоритетна област промене за 2021/2022.г 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1. Анализа успеха  

ученика и мере за 

побољшање успеха 

1.1. Праћење успеха ученика 

са циљем максималне 

укључености у наставни 

процес 

1.1.1. Укљученост 

ученика у наставни 

процес са циљем 

побољшања успеха 

ученика 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Квартално и 

током године 

Табеле, 

графикони,свес

ке за 

формативно и 

сумативно 

оцењивање,дне

вник 

2. Анализа 

постигнућа ученика 

на пробном и 

завршном испиту, 

оствареност 

образовних 

стандарда и уписа 

ученика у средње 

школе 

2.1.Праћење резултата ученика 

на пробном и завршном 

испиту и праћење 

остварености стандарда 

 

2.1.1. Постигнути 

резултати  ученика на 

пробном и завршном 

испиту уз оствареност 

образовних стандарда 

 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

Анализе, 

извештаји, 

листе жеља 

2.2. Анализа уписа ученика у 

жељене средње школе 

2.1.2. Ученици уписали 

жељене средње школе 

 
3. Планирање и 

одржавање 

допунске, 

додатне наставе и 

припреме 

3.1.Израда задатака за допунску и 

додатну наставу  у циљу 

постизања бољих резултата 

ученика 

3.1.1. Наставници 

израдили задатке и 

реализовали часове 

допунске и додатне 

Наставници, 

ученици, 

одељењске 

старешине, 

Током 

школске 

године 

Електронски 

дневник 

образовно – 

васпитног рада, 
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ученика за 

полагање 

завршног испита 

са циљем 

постизања што 

бољих резултата 

 наставе са ученицима 

 

стручни 

сарадници 

Лична 

евиденција 

наставника, 

Резултати са 

завршног 

испита 

4. Припремање 

ученика за 

такмичења, 

анализа 

постигнутих 

резултата 

ученика на 

такмичењима, 

евидентирање 

резултата, 

похваљивање и 

награђивање 

успеха ученика 

на такмичењима 

4.1. Припремање ученика за 

такмичење и праћење 

остварености резултата 

ученика на такмичењима  

 

 

4.1.1.Наставници 

одабрали и припремили 

ученике за такмичење, 

остварили резултате  
Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине и 

директор 

школе  

Током првог и 

другог 

полугодишта 

Електронски 

дневник 

образовно 

васпитног рада, 

лична 

евиденција 

наставника, 

табела 

резултата, 

дипломе/похвал

е, књиге 

4.2. Евидентирање резултата 

ученика са такмичења 

 

 

4.2.1. Евидентирани 

резултати ученика 

са такмичења - 

табеларно  

4.3. Похваљивање и награђивање 

успеха ученика на 

такмичењима  

4.3.1. Ученици награђени 

дипломама, 

похвалама и 

књигама за 

постигнуте 

резултате 
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Приоритетна област промене за 2021/2022.г.: 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1. Организација 

рада школе и 

спровођење 

превентивних мера 

у време епидемије 

вируса “COVID-19“ 

1.1.Упознавање ученика са 

правилима понашања и 

спровођењу превентивних 

мера  у време епидемије 

“COVID-19“ 

1.1.1. Ученици упознати 

са правилима понашања  и 

превентивним мерама   

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

хигијеничари и 

директор 

Током 

трајања 

епидемиолош

ке ситуације 

Електронски 

дневник, књига 

дежурства, 

записници 

стручних већа и 

тимова, правила 

понашања, 

плакати 

2.Одржавање стања 

безбедности и 

сигурности ученика 

у школи 

2.1.Упознавање свих актера 

школе са Правилником о 

понашању ученика, 

наставника и родитеља, 

Правилником о материјалној и 

дисциплинској одговорности 

ученика и Протоколом о 

заштити ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

2.1.1.Упознати сви актери 

школског живота са 

наведеним правилницима 

на Наставничком већу, 

родитељским састанцима 

и одељењским 

заједницама 

Директор, 

секретар, 

стручни 

сарадник, 

учитељи, 

наставници, 

родитељи и 

ученици 

Почетак 

школске 

године 

Правилници, 

Записници 

2.2. Праћење понашања 

ученика и ефеката 

примењених мера подршке 

2.2.1.Одељењске 

старешине прате и 

анализирају понашање 

ученика са предлогом 

Одељенске 

старешине, 

ученици, 

родитељи, 

Континуирано

, квартално 

Педагошке 

свеске 

одељењских 

старешина 
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мера за побољшање 

дисциплине и понашања 

стручни 

сарадник, 

директор 

3.Реализација 

активности из 

области 

Професионалне 

оријентације 

3.1.Организација и 

реализација радионица за 

ученике 8.разреда 

3.1.1.Ученици стичу 

компетенције за даље 

образовање и правилан 

избор занимања 

Тим за 

професионалн

у оријентацију,  

координатор, 

одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници, 

ученици 

Током 

школске 

године 

Доношење 

правилне 

одлуке и упис у 

жељену школу. 

3.2.Организовање одласка 

ученика у предузећа и средње 

школе са циљем информисања 

и упознавања са различитим 

занимањима 

3.2.1.Организована посета 

предузећима и средњим 

школама и упознавање 

ученика са различитим 

занимањима 

Тим за ПО, 

координатор, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

Током другог 

полугодишта 

белешке, 

фотографије, 

пано ПО, 

извештај 

3.3. Организовање отворених 

врата – довођење експерата за 

различита занимања 

3.3.1. Школу посетили 

експерти различитих 

занимања 

 

ТИМ за ПО, 

координатор, 

одељењске 

старешине, 

експерти, 

директор, 

ученици, 

 

Током другог 

полугодишта 

Фотографије. 

извештај 
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3.4.Упознавање ученика, 

наставника,  родитеља и 

читалаца кроз школски 

часопис са активностима 

Професионалне оријентације 

3.4.1.Ученици, 

наставници, родитељи и 

читаоци  упознати  преко 

школског часописа о 

спровођењу активности 

ПО 

ТИМ за ПО, 

координатор, 

ученици, 

уређивачки 

одбор, 

наставници, 

родитељи 

Мај 
Школски 

часопис 

4. Подстицање 

личног, 

професионалног и 

социјалног развоја 

ученика кроз 

ваннаставне 

активности - кроз 

Пројекат "Обогаћен 

једносменски рад у 

основним 

школама" и 

укључивање 

ученика из 

осетљивих група 

4.1. Осмишљавање и 

реализација радионица на 

тему: толеранције, медијације, 

међусобне сарадње 

4.1.1.Радионицама 

ученици 

оснажени/оспособљени да 

препознају значај 

толеранције, медијације, 

међусобне сарадње и 

лепог понашања 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

Припрема за 

радионице, 

извештаји 

4.2. Реализација модул 

програма пројекта "Обогаћен 

једносменски рас у основним 

школама" по планираним 

активностима 

4.2.1. Реализованим модул 

програмима ученици 

оснажени/оспособљени за 

примену стечених знања у 

свакодневним животним 

ситуацијама  

4.3.Осмишљавање и реализација 

ваннаставних активности са 

циљем укључивања ученика из 

осетљивих група 

4.3.1.Реализоване 

ваннаставне активности 

оснаживањем и 

укључивањем свих  

ученика, а посебно из 

осетљивих група 

5. Програм МУП-

а Основи 

безбедности 

5.2. Одржавање према 

планираном распореду 

предавања за ученике првог и 

другог циклуса од стране 

5.2.1. Ученици првог и 

другог циклуса 

5.2.2. Ученици активно 

Представници 

МУП-а, 

наставници, 

Једном 

месечно, 

према 

Презентације, 

записници, 

евиденција у 
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деце у сарадњи 

са МПНТР 

представника МУП-а учествују и 

дискутују на задате 

теме 

одељењске 

старешине 

распореду 

МУП-а у 

сарадњи са 

школом 

дневници рада 

6. Учешће у 

Пројекту 

"Улога школе у 

превенцији и 

заустављању 

дигиталног 

насиља" 

7.1. Организација и реализација 

пројектних активности 

6.2.1. Ученици 

оспособљени за 

реаговање и 

протокол у 

појавама случајева 

дигиталног насиља 

Ученици од 5. 

до 8.разреда, 

координатор 

пројекта 

,директор 

Током године 

Споразум о 

сарадњи, 

материјали за 

рад, обуке 

наставника, 

извештај, 

фотографије, 

новински 

чланци, сајт 

школе 

 

Приоритетна област промене за 2021/2022.г. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1.Поступци 

прилагођавања 

новопридошлим 

ученицима и 

запосленима у 

нашој школи 

1.1.Осмишљавање и израда 

протокола, паноа, плаката, 

натписа добродошлице 

1.1.1.Осмишљени и израђен 

протокол и пано на тему 

добродошлице 

 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Током 

школске 

године 

Протокол, пано 

1.2.Оспособљавање ученика и 

наставника за адаптацију и 

интегрисање новопридошлих 

1.2.1.Организована 

трибина на тему: 

адаптација и интегрисање 
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ученика и запослених новопридошлих ученика и 

запослених у колектив 

2.Промоција и углед 

школе/брендирање 

школе 

 

2.1. Редовно ажурирање 

школског Web site 

2.1.1.Функционалан и 

информативан школски 

сајт о дешавањима у 

школи 

Тим за 

уређивање и 

одржавање 

школског сајта 

Током 

школске 

године 

Ажуриран сајт 

2.2. Школски  часопис 

(уређивање, издавање) 

2.2.1.Одштампан школски 

часопис за 2021/2022.г. 

Директор, 

уређивачки 

одбор, стручни 

сарадник, 

ученици. 

Април 
Школски 

часопис 

2.3.Свечане  школске 

манифестације 

2.3.1. Припрема и 

реализација приредбе 

поводом пријема првака 

Учитељи од 1-

4.разреда, 

одељењске 

старешине, 

директор 

школе 

1. септембар 
Одржана 

приредба – 

свечаност, 

фотографије, 

снимци, 

Врњачке 

новине 

2.3.2. Свечана додела 

уверења и диплома 

ученицима осмог разреда 

јун 

2.4. Естетско и функционално 

уређења школског простора 

(куповина жардињера, 

оплемењивање школског хола 

и дворишта украсним 

дрвећем)  

2.4.1. Оплемењено 

школско двориште и хол 

школе новим саксијама и 

украсним дрвећем.  

Директор, 

чувари 

природе - 

еколошка 

секција, 

помоћни 

радници, 

домар 

одељењске 

старешине,  

ученици 

Током 

школске 

године 

Цвеће, дрвеће  
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2.5.Истицање успеха ученика 

и наставника 

2.5.1.На паноу се се 

истичу резултати и 

фотографије наставника и 

ученика 

Наставници, 

ученици, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Током 

школске 

године 

Извештаји, 

Фотографије 

Школски лист, 

Врњачке 

новине и 

Врњачка 

телевизија 

2.5.2.Промоција ученика и 

наставника кроз штампане 

и електронске медије 

3.Партнерство са 

родитељима 

3.1.Едукација родитеља кроз 

информисање 

3.1.1 Креирана страница 

намењена родитељима на 

сајту школе Комисија за 

веб сајт, 

родитељи 

Током 

школске 

године 

Веб сајт школе 3.1.2. Израђена и уређена 

информативна табла за 

родитеље у просторијама 

школе 

3.2. Присуство јавним 

часовима  чланова Савета 

родитеља 

3.2.1. Чланови Савета 

родитеља присуствују 

јавним часовима 

Наставници,  

ученици, 

родитељи 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

Припрема за 

час, извештаји, 

фотографије, 

снимци , скала 

процене/ 

емотикон 

3.3.Учешће родитеља у 

ваннаставним активностима 

школе (манифестације, 

новогодишњи вашар, ускршњи 

салон, акције уређења 

дворишта,  и др) 

3.3.1.Родитељи 

партиципирају у 

ваннаставним 

активностима школе 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Током 

школске 

године 

Материјал, 

извештаји, 

фотографије, 

чланци, снимци 

4.Одржавање 

добрих 

међуљудских 

4.1.Осмишљавање и 

организовање активности које 

подстичу сараднички однос и 

4.1.3 Организовани 

одлазак запослених на 

позоришну представу или 

Запослени, 

директор 

Током и на 

крају школске 

године 

Извештаји, 

фотографије, 

видео снимци 
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односа у колективу 

и   подстицање 

међусобног 

поштовања, 

толеранције, 

сарадње и тимског 

духа 

тимски дух са циљем стварања 

што квалитетнијег односа 

међу запосленима 

у биоскоп 

 

4.1.2. Организација 

заједничких дружења кроз 

заједничка путовања и 

излете 

7. Пројекти и 

сарадња са 

школама из 

земље и 

окружења 

5.1. Успостављање сарадње са 

школама из земље и окружења 

5.2. Осмишљавање пројектних 

активности 

5.1.1.Осмишљавање 

заједничких пројектних 

активности  

5.1.2. Реализација 

заједничких активности  

Задужени 

наставници, 

директори  

Током 

школске 

године  

Пројекти, 

извештаји, 

фотографије 

8. Укључивање у 

међународни 

пројекат "Еко 

школа"  

9.1. Пријава за статус Еко - 

школе 

9.2.Формирање одбора за "Еко 

школе" 

9.3. Израда плана и програма 

заштите животне средине са 

имплементацијом у наставни 

план и програм  

9.4.Сагласност локалне 

самоуправе за подршку 

пројекту 

9.1.1. Пријављена школа 

9.2.1. Формиран одбор за 

"Еко школу" 

9.3.1. Урађен план и 

програм активности  

9.4.1. Потписана 

сагласност локалне 

самоуправе за подршку 

пројекту 

Задужена 

особа,  

ученици, 

наставници, 

родитељи, 

представник 

локалне 

самоуправе, 

директор 

Током 

школске 

године 

Споразум, 

сагласност, 

план и програм, 

извештај, 

фотографије, 

новински 

чланци, сајт 

школе  
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Приоритетна област промене за 2021/2022.г.: 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

циљ промене Задаци активности промене 
носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења 

циља 

критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене 

1. Праведно, 

демократско 

руковођење са 

већим степеном 

одговорности у 

менаџменту школе 

који ће допринети 

повећању 

ефикасности, као и 

континуирано 

спровођење 

самовредновања 

1.1.планирање и 

програмирање рада школе 

1.1.1 Формирана јасна 

организациона структура 

са дефинисаним задацима 
Директор 

Тимови 
Септембар 

Записници, 

извештај 
1.1.2.Ревидирани и 

формирани нови тимови 

за реализацију одређених 

задатака 

1.2.Праћење и вредновање 

квалитета рада школе 

1.2.1.Континуирана посета 

часова од стране 

директора и стручног 

сарадника 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

 

Извештај о 

посети 

часовима 

1.2.2.План 

самовредновања за текућу 

школску годину Тимови за 

самовреднова

њестручни 

сарадници, 

директор 

Током 

школске 

године 

Записници, 

Извештаји, 

скале процене 

 

1.2.3.Континуирано 

праћење остваривања 

процеса самовредновања 

школе 

 

 1.2.4.Учешће директора у 

раду стручних органа и 

стручна већа, 

тимови, 
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тимова ради постизања 

квалитета њиховог рада 

 

директор 

2.Директор 

остварује лични и 

професионални 

развој на основу 

самовредновања 

свог рада 

2.1.Директор планира и 

остварује  лични план 

стручног усавршавања 

2.1.1.Остварен лични план 

стручног усавршавања 

директора 

 

Директор Током године 

Лични план и 

извештај 

оструч.усаврша

вању директора 2.2.Директор имплементира 

стечена знања 

2.2.1.Новостечена знања 

су део школског живота и 

у циљу унапређивања 

руковођења и 

организације рада шкле 

3.Лидерско 

деловање 

директора 

омогућава развој 

школе 

3.1. Директор развија сарадњу 

са другим установама, 

организацијама и локалном 

заједницом 

3.1.1. Школа је умрежена 

са осталим установама од 

значаја за рад и школски 

живот 

Директор, 

представници 

других 

установа и 

организација 

Током године 

Извештај 

директора о 

раду 

4.Мотивисање  

наставника 

подстичу за 

целоживотно учење 

кроз стручно 

усавршавање 

4.1.Наставници похађају 

акредитоване програме 

стручног усавршавања 

4.1.1.Пријављивање 

наставника за учешће и 

похађање семинара 

Директор, 

стручни 

сарадник, 

учитељи и 

наставници 

Друго 

полугодиште 

Списак 

пријављених и 

сертификати са 

семинара 

4.2. Наставници се подстичу за 

примену наученог 

4.2.1.Имплементација 

знања стечених на 

семинару у свакодневној 

пракси 

Наставници 

који су 

похађали 

семинар 

Током 

наредне 

школске 

године 

Оперативни 

планови, 

припреме за 

непосредни рад 

на часу, 

извештај о 

праћењу, 
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педагошка 

документација 

5.Побољшање 

ефикасности рада 

школе и 

организације рада 

школе 

укључивањем 

приправника и 

волонтера у 

наставу 

5.1.Укључивање и увођење 

приправника и волонтера у рад 

школе 

5.1.2.Приправници у 

пракси 
Директор 

Друго 

полугодиште 

Поднет захтев; 

пратећа 

документација 

5.2.2.Одобравање 

приправника, распоред и 

одређивање ментора 

Директор, 

стручни 

сарадник, 

ментор, 

приправник 

Друго 

полугодиште 

Одобрен захтев 

од Националне 

службе и 

пратећа 

документација 

6.Побољшање 

материјалних 

услова рада школе 

6.1. Школски пројекти 

(хидрантска мрежа, гасна 

котларница, опремање 

спортске хале, монтажно 

демонтажни саобраћајни 

полигон, еко учионица...) 

6.1.1.Израда пројекaта 

Директор, 

Општинска 

стамбена 

агенција, 

приватни 

архитекта 

Током 

школске 

године 

Документација 

о пројектима 

6.1.2.Пријава на конкурс 

за материјална средства 

код локалне самоуправе и 

актуелних министарстава 

Директор 

Током 

школске 

године 

Поднет Захтев 

на пријаву 

6.1.3.Одобрења и 

реализација пројекта 

Извођач 

радова 

До краја 

школске 

године 

Изведени 

радови 
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13.5.6.План самовредновања рада школе 
У оквиру самовредновања рада школе образовали смо тимове за сваку кључну област. 

 

Кључна област 1 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

Циљ унапређења 

 

Унапређење квалитета, ажурирање, праћење и реализација Школског програма , 

Годишњег плана рада и Школског развојног плана 

Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начини праћења 

реализације 

1.Конституисање тима за самовредновање за 

подручје вредновања: 
Програмирање, планирање и извештавање 
2. подела задужења, договор о раду, вођење 

евиденције, обрада и анализа података... 
3. Усклађивање Годишњег плана рада са Анексима 

Школског програма и Школског развојног плана 

за 2021/2022. годину. 
4. Упознавање чланова тима са новим наставним 

планом и програмом за други и шести разред, 

базираног на исходима, као и са изменама за седми 

и осми разред.  
5. Разно  

Септембар 

Чланови Тима, 
стручни 

сарадници 
директор 

Записник, Нацрти 

Годишњег плана 

рада, нацрт 

Анекса школског 

програма, Анекс 

школског 

развојног плана, 

Правилници о 

наставном плану и 

програму за први, 

пети и шести 

разред 

1.Праћење реализације Годишњег плана рада 

Анекса Школског програма и Анекса  Школског 

развојног плана за први период 
2.Оставреност примене образовних стандарда кроз 

Годишњи и оперативни план рада наставника. 
3. Праћење и евалуација пилот пројекта "Обогаћен 

једносменски рад у основним школама"  
4. Разно 

Јануар / 

Фебруар 

Чланови Тима, 
Наставници, 

стручни 

сарадници 

 
Годишњи план 

рада, нацрт 

Анекса школског 

програма, Анекс 

школског 

развојног плана 

1.Праћење реализације Годишњег плана рада 

Анекса Школског програма и Анекса  Школског 

развојног плана за други период 
2.Извештај о остварености примене образових 

стандарда за крај године. 
3.Извештај о релизацији тима 
4.Припрема акционог плана за наредну школску 

годину 
5.Разно 

Јун / Јул 

Чланови Тима, 
Наставници, 

стручни 

сарадници 

Годишњи план 

рада, нацрт 

Анекса школског 

програма, Анекс 

школског 

развојног плана 
 

 

 

 

Кључна област 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ унапређења 

Унапређење квалитета наставе едукацијом наставног кадра, применом савремених 

метода и техника рада, прилагођавања рада ученицима којима је потребна додатна 

подршка, унапређење наставног процеса амбијенталном наставом, као и 

оспособљавање ученика за самоопроцену сопственог напретка 

Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

 

 

 

Време реализације 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Начини 

праћења 

реализације 
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1.Конституисање тима за самовредновање за 

подручје вредновања: Унапређење квалитета 

наставе и учења 

2.Информисање наставника о активностима 

везаним за рад тима (подела задужења, договор о 

раду, вођење евиденције, обрада и анализа 

података...) 

3.Договор о начину и времену едукације 

наставника за примену савремених метода рада, 

техника и образовних софтвера у настави. 

4.Извештај о иницијалним тестовима наставника 

и утврђивање којим ученицима је потребна 

додатна подршка у раду. 

5.Планирање и динамика одржавања угледних 

часова и активности 

6. Разно 

Септембар/ Октобар 

Чланови тима, 

наставнци, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник,  

Табела 

иницијалних 

тестова, 

оперативни 

планови рада, 

Припрема за час 

1.Извештај о одржаним часовима иновација 

(применом савремених метода и техника рада и 

образовних софтвера у настави, амбијенталне 

наставе...) 

2.Осмишљавање и примена упитника / скале 

процене зе наставнике и ученике као 

инструмента за област наставе и учења. 

3.Размена примера добре праксе у 

оспособљавању ученика за самооцењивање и 

објективну процену сопственог знања  

4.Разно 

Јануар /Фебруар 

Чланови тима, 

Наставници 

едукатори, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник, 

Извештаји, 

Оперативни 

планови, 

Припрема за 

час, Уверење о 

едукацији, 

Упитници/скале 

процене 

1.Извештај о одржаним часовима иновација 

(применом савремених метода и техника рада и 

образовних софтвера у настави, амбијенталне 

наставе...) 

2.Анализа обрађених података, упитника кроз 

слале процене за област наставе и учење. 

4.Анализа успешности оспособљавања ученика 

за самооцењивање и објективну процену 

сопственог знања. 

5.Разно 

Април/ Мај 

Чланови тима, 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник, 

Извештаји, 

Оперативни 

планови, 

анализа 

обрађених  

Упитника/скале 

процене са 

извештајем 

1. Истицање примера добре праксе одржаних 

часова примене савремених метода рада, 

образовних софтвера и амбијенталне наставе. 

2.Извештај о раду Тима за школску 2021/2022. 

годину 

3. Израда Акционог плана за школсу 2022/2023. 

годину 

4.Разно 

Јун/Јул 

Чланови тима, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник, 

Извештај, 

презентације,ак

циони план 
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Кључна област 3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ унапређења 

Праћење успеха ученика и резултата ученика на Завршном испиту кроз редовно и 

квалитетно одржавање додатне, допунске и припремне наставе за полагање завршног 

испита 

Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начини праћења 

реализације 

1.Конституисање тима за самовредновање за подручје 

вредновања: Образовна постигнућа ученика 

2. Информисање наставника о активностима везаним за 

рад тима (подела задужења, договор о раду, вођење 

евиденције, обрада и анализа података...) 

3.Планирање и динамика одржавања додатне и 

допунске наставе и часова припремне наставе за 

полагање завршног испита 

5.Разно  

Септембар/ 

Октобар 

Чланови тима, 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник,  

Планови рада 

додатне и 

допунске наставе 

Анализа 

Извештај 

1. Извештај о успеху ученика на крају првог 

полугодишта и предлог мера побољшања успеха код 

ученика 

2.Анализа примењених мера подршке за ученике 

(ИОП) 

3.Извештај о одржаним часовима додатне и допунске 

наставе са анализом квалитета и присуства ученика. 

4.Осмишљавање и примена упитника / скале процене 

зе родитеље и ученике као инструмента за област 

образовног постигнућа ученика. 

5.Разно 

Јануар 

/Фебруар 

Чланови тима, 

Наставници, 

Одељенске 

старешине, 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Записник , 

Табела успеха 

ученика, 

извештаји о 

одржаним 

часовима, 

упитници/скале 

процене 

1. Извештај о одржаним часовима додатне и допунске 

наставе са анализом квалитета и присуства ученика. 

2. Анализа примењених мера подршке за ученике 

(ИОП) 

3.Анализа обрађених података, упитника кроз слале 

процене за област образовна постигнућа ученика. 

4.Анализа одржавања и посећености часова припремне 

наставе за завршни испит 

5. Анализа пробног завршног испита  

6.Разно 

Април/мај 

Чланови тима, 

Наставници, 

Одељенске 

старешине, 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Записник , 

Табела успеха 

ученика, 

извештаји о 

одржаним 

часовима, 

анализа 

обрађених 

упитника/скала  

процене са 

извештајем 

1. Извештај о успеху ученика на крају другог 

полугодишта 

2.Извештај о одржаним часовима додатне и допунске 

наставе уз Извештај наставника о праћењу 

присуствовања и напредовања ученика. 

2.Извештај о раду Тима за школску 2021/2022. годину 

3. Израда Акционог плана за школску 2022/2023. 

годину 

4.Разно 

Јун/јул 

Чланови тима, 

Наставници, 

Одељенске 

старешине, 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Записник , 

Табела успеха 

ученика, 

извештаји о 

одржаним 

часовима, 

извештај о раду 

тима, акциони 

план 
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Кључна област 4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ унапређења 

Упознавање свих актера школе са Правилницима, праћење понашања ученика, 

реализација активности везаних за професионалну оријентацију и реализација 

радионица на тему толеранције, медијације, међусобне сарадње и укључивање ученика 

из осетљивих група у ваннаставне активности.  

Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начини праћења 

реализације 

1.Конституисање тима за самовредновање за подручје 

вредновања: Подршка ученицима 

2.  Информисање наставника о активностима везаним 

за рад тима (подела задужења, договор о раду, вођење 

евиденције, обрада и анализа података...) 

3.Извештај о упознавању родитеља на родитељским 

састанцима  са Правилницима о понашању и др.и 

протоколом о заштити ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

4. Договор о начинима праћења понашања ученика у 

школи и предузимање одговарајућих дисциплинских 

мера и мера побољшања безбедности  

5.Разно  

Септембар/ 

Октобар 

Чланови 

тима, 

одељењске 

старешине, 

родитељи, 

ученици, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник,Правилни

ци, Протокол, 

Извештај, договор 

1.Осмишљавање и планирање одржавања радионица на 

тему правилан избор занимања  

2.Договор око посете ученика предузећима и средњим 

школама 

3. Договор око довођења експерата занимања за дан 

„Отворених врата“ 

4.  Осмишљавање и примена упитника / скале процене 

зе ученике и родитеље као инструмента за област 

професионалне оријентације  

5.Разно  

Јануар 

/Фебруар 

Чланови 

тима, 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

Наставници, 

експерти 

занимања,  

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник, 

извештаји, 

фотографије, 

материјали за 

радионице, 

упитници/скале 

процене 

1.Извештај о одржаним радионицама на тему правилан 

избор занимања 

2. Извештај о посети експерата занимања нашој школи 

3. Извештај о посетама предузећима и средњим 

школама 

4.  Анализа обрађених података, упитника /скале 

процене за област професионалне оријентације  

5. Извештај о раду Тима за школску 2021/2022. годину 

6. Израда Акционог плана за школску 2022/2023. 

годину 

 

Јун 

Чланови 

тима, 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

наставници, 

експерти 

занимања,  

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник, 

извештаји, 

фотографије,   

анализа обрађених 

упитника/скала 

процене са 

извештајем 

 

Кључна област 5 ЕТОС 

Циљ унапређења 

Унапређивање међуљудских односа, уклапања нових чланова колектива и нових 

ученика у разред, промоције и угледа школе, као и успостављање партнерства са 

родитељима кроз различите видове активности 
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Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начини праћења 

реализације 

1.Конституисање тима за самовредновање за 

подручје вредновања: Етос 

2.  Информисање наставника о активностима 

везаним за рад тима (подела задужења, договор о 

раду, вођење евиденције, обрада и анализа 

података...) 

3. Извештај о одржаној приредби поводом 

пријема првака 

4. Планирање израде протокола и пратећих 

активности за прилагођавање новопридошлим 

ученицима и наставницима  

5. Планирање активности партнерства са 

родитељима - присуствовањем јавним часовима; 

учешћем родитеља у ваннаставним активностима 

школе 

6. Осмишљавање и примена упитника / скале 

процене зе ученике, родитеље  као инструмента 

за област Етоса 

7. Ажурирање веб сајта школе  

8. Разно  

 

Октобар/ 

новембар 

Чланови 

тима, 

наставници, 

комисија за 

веб сајт, 

администрато

р сајта, 

директор 

Записник, 

извештај,фотографи

је, штампани 

медији, видео 

материјал, 

протокол, веб сајт 

1.Припрема школског часописа „Младост“ за Дан 

школе 

2.Договор око уређења просторија школе и 

школског дворишта  

3. Договор о одласку запослених на позоришну 

представу, филм и студијско путовање 

4.  Анализа обрађених података, упитника /скале 

процене за област етоса 

5.Разно  

Април/мај 

Чланови 

тима, 

комисија за 

израду 

ђачких 

новина, 

помоћно 

особље, 

домар, 

запослени, 

директор 

Записник, 

извештаји, школски 

часопис, план и 

програм посете 

излета/студијског 

путовања,  анализа 

обрађених 

упитника/скала 

процене са 

извештајем 

1.Извештај о одржаној свечаности поводом 

доделе уверења и сведочанстава ученицима осмог 

разреда 

2. Планирање уређења школског простора током 

летњег распуста 

3. Извештај о спроведеном излету/студијском 

путовању запослених 

4.  Извештај о раду Тима за школску 2021/2022. 

годину 

5. Израда Акционог плана за школску 2022/2023. 

годину 

Јул/август 

Чланови 

тима, 

родитељи, 

ученици, 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

помоћно 

особље, 

домар, 

директор 

Записник, 

извештаји, 

фотографије, 

штампани медији, 

видео материјал, 

акциони план 

 

Кључна област 6 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Циљ унапређења 

 

Праведно и демократско руковођење школом са акцентом на самовредновање, 

лидерског деловања директора ка угледу и промоцији школе, мотивисању 

запослених за целоживотно учење, укључивање приправника у посао и побољшање 
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материјалних услова рада школе 
Активности 

утврђене на основу постављених приоритета 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начини праћења 

реализације 

1.Конституисање тима за самовредновање за 

подручје вредновања: организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима 

2.Формирање јасне организационе структуре – 

поделе задужења у школи са дефинисаним 

задацима  

3. Планирање посете директора часовима  

4. План праћења процеса самовредновања 

5. Увођење приправника у посао 

6. Израда личног плана стручног усавршавања 

директора за 2021/2022.годину 

7.Разно  

Септембар/ 

октобар 

Чланови 

тима, 

наставници, 

директор 

Записник, Решење о 

именовању тимова, 

актива и комисија за 

школску 

2021/2022.годину, 

План посете 

часовима, Образац 

за лични план 

стручног 

усавршавања 

директора 

1.Извештај о посећеним часовима директора 

школе 

2. Извештај о раду директора за крај првог 

полугодишта 

3. Квартални извештај о личном плану стручног 

усавршавања директора 

4. Планирање сарадње са другим установама од 

значаја за рад школе, као и  међународне 

сарадње са школом из региона – Словеније  

5. Планирање одржавања првог и другог 

семинара за наставнике у нашој школи 

6. Извештај о аплицираним пројектима у 

протеклом периоду 

7. Разно  

Јануар/фебруар 

Чланови 

тима, 

наставници, 

директор, 

директори 

других 

установа 

Записник, 

извештаји, план 

сарадње са другим 

установама, 

школама, Протокол 

о сарадњи са 

школом из 

Словеније, 

Упитник/скала 

процене, Уверење о 

похађаном 

семинару 

1. Извештај о посећеним часовима директора 

школе 

2. Извештај о раду директора за крај школске 

године 

2. Извештај о личном плану стручног 

усавршавања директора  

3. Извештај о реализацији пројеката или 

планираним реализацијама у наредном периоду 

3. Извештај о раду Тима за школску 2021/2022. 

годину 

4. Израда Акционог плана за школску 2022/2023. 

годину 

Јул/август 

Чланови 

тима,чланови 

пројектног 

тима,  

наставници, 

директор 

Записник, 

извештаји, 

Извештаји о 

посећеним 

часовима,Пројектна 

документација, 

акциони план 
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13.6.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Време реализације Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сара

дници 

Септембар 

- Доношење плана рада Педагошког 

колегијума 

- Извештај о Завршном испиту и 

упису у средње школе 2020/2021.г. 

- -  Разматрање и усвајање Годишњег 

плана рада за школску 

2021/2022.год. 

- -  Организација васпитно-образовног 

рада редовне наставе, додатне, 

допунске наставе, ваннаставних 

активности и изборне предмете, 

дежурство наставника, безбедност 

ученика, екскурзија, излети, 

посете,  рекреативна настава и 

обележавање 

значајних датума 

- Актуелне новине по питању новог 

предмета:дигитални свет  у првом 

разреду и  пројектне наставе у 

другом, трећем, петом, шестом  и 

седмом разреду. 

-Упознавање са  наставком 

реализације Пројекта "Обогаћен 

једносменски рад у основним 

школама" 

-Усвајање ИОП-а за одређене 

ученике 

-   

Договор, 

извештај,дискусија 

 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 

Новембар 

 

-Реализација часова редовне, 
додатне, допунске наставе и 
слободних активности 
-Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају првог 
класификационог периода са 
посебним освртом на први и 
петиразред 
-Анализа извештаја о обављеним 
редовним и ванредним 
инспекцијским надзорима  
- Праћење и анализа стања 
безбедности и заштите ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
- Извештај о спроведеним 
активностима у оквиру Дечије 
недеље 
- Договор о обележавању 
Светосавске академије  

 

извештај, 
дискусија 

 

 

 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 
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- Тромесечни извештај о стручном 
усавршавању унутар и ван установе  

Јануар/фебруар 

-Реализација часова редовне, 
додатне, допунске наставе и 
слободних активности 
-Анализа успеха и дисциплине 
ученика накрајупрвогполугодишта; 
- Извештај о раду директора за први 
период године  
- Разматрање Календара такмичења  
- Анализа вођења педагошке 
документације  
-Извештај о спровођењу  пројекта 

"Обогаћен једносменски рад у 

основним школама" 
- Извештај о реализацији 
огледних/угледних часова  
- Ивештај о учешћу школе у 
програмима и пројектима 

-извештај, 
дискусија, подела 
задужења 
 
 

 

 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

педагог 

Март 

-Описно оцењивање ученика првог 
разреда – дигитални свет;  настава 
оријентисана ка исходима у петом 
разреду- проблеми, тешкоће, 
предности, недостаци 
-Извештај о одабиру уџбеника за 
реформисани трећи и  седми разред  
- Тромесечни извештај о стручном 
усавршавању унутар и ван установе  

 
анализа, дискусија 

 
 

 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 

Април 

-Реализација часова редовне, 
додатне, допунске наставе и 
слободних активности 
-Анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају трећег 
класификационог периода; 
-Припрема за обележавање Дана 
школе 
-Информација о планираним 
посетама средњим школама, 
предузећима у оквиру ПО  
-Извештај о активностима из области 
самовредновања 
-Анализа пробног завршног испита и 
реализација припремне наставе за 
завршни испит ученика 8.разреда 

-извештај, 
дискусија 

-договор и подела 

задужења 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 

Јун 

-Реализација часова редовне, 
додатне, допунске наставе и 
слободних активности 
-Анализауспеха и 
дисциплинеученикана крају другог 
полугодишта  
- Извештај о реализацији 
огледних/угледних часова  
-Извештај о такмичењима  
- Предлози за доделу награда и 
похвалница ученицима и 
наставницима  
- Информација о ученицима који су 
стекли Вукове дипломе и диплому 
Ученика генерације  

-извештај, 
дискусија,  
договор,  анализа 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 
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- Извештај о реализацији ИОП-а 
- Извештај о реализацији ПО 
- Извештај о стању безбедности и 
заштити ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 
- Извештај о реализацији области 
самовредновања (анкетрање и 
обрађени подаци) 
- Тромесечни извештај о стручном 
усавршавању унутар и ван установе 
- Извештај о реализацији уписа 
првака 
- Предлог мера за унапређење 
образовно – васпитог рада 
(побољшање материјално – техничке 
опремљености, побољшање 
компетенција наставника, 
побољшање сарадње са 
родитељима...) 

Август 

- Извештај о реализацији Годишњег 
плана рада  
- Извештај о реализацији Школског 
програма 
- Извештај о реализацији ШРП-а  
- Извештај о стручном усаврашавању 
запослених унутар и ван установе  
-Извештај о спровођењу Пројекта 

"Обогаћен једносменски рад у 

основним школама" 
- Планирање стручног усавршавања 
запослених за школску 
2022/2023.год. 
-Извештај о раду Педагошког 
колегијума са анализом  

-извештај, 
дискусија,  
договор,  анализа 

 

Директор, 

чланови 

колегијума, 

психолог 

Начин праћење реализације плана рада педагошког колегијума: извештаји, записници, разговор, непосредан 

увид и инспекцијски преглед. 

Носиоци праћења су: директор, руководиоци стручних већа и просветна инспекција. 

 

14. ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА“ 
 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2030. године, предвиђа повећање броја школа у којима је 

наставни рад организован у једној смени, чиме се ствара простор за реафирмацију васпитног утицаја школе.                                  

Пројекат „Обогаћен једносменски рад у основним школама“ реализовао се  школске 

2019/2020.године у 204 основне школе у Републици Србији. У протеклој години у 263 школе.  

Нови приступ у организацији једносменског рада  подразумева обогаћену и проширену образовно -  

васпитну подршку ученицима кроз различите активности и програме који се прилагођавају потребама 

ученика и специфичностима окружења у циљу развијања кључних комептенција за целоживотно учење и 

општих међупредметних компетенција.    

Циљ пројекта јесте провођење квалитетног слободног времена, након одржаних часова редовне, 

додатне, допунске наставе и слободних активности.  

У нашој школи био је спроведен интерни конкурс на који су се могли појавити сви заинтересовани 

наставници са предлозима Модул програма. Након разматрања одабрано је шест модул програма.  

У нашој школи пројекат ће се ове године реализовати кроз шест модул програма и то:  
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1. Модул програм 1: Екологија – модератор: Милена Миладинов, педагог 

2. Модул програм 2: Предузетништво - модератор: Милена Миладинов, педагог 

3. Модул програм 3: Мала дневна музика – модератор: Саша Јовичић 

4. Модул програм 4: Школа живота– модератор Тијана Симоновић психолог 

5. Модул програм 5: Фото радионица – модератор Оливер Миљковић 

6. Модул програм 6: Тенис – модератор Бранко Речевић 

 

Овај пројекат је бесплатан за све ученике школе, није обавезан, већ се ученици опредељују на 

добровољној бази према сопственим интересовањима.  

Временска динамика:  

 

14.1. Табела временске динамике модул програма 

 

МОДУЛ ПРОГРАМ РАДНИ ДАН 
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

ОД  

Екологија  Понедељак 14:00 Екологија  

Предузетништво Среда 12:00 Предузетништво 

Мала дневна музика Уторак и 

четвртак  

12:00 Мала дневна музика 

Школа живота Уторак 14:00 Школа живота 

Фото радионица Четвртак 12:00 Фото радионица 

Тенис Уторак Група А 10:30 – 11:30 Тенис 

МОДУЛ ПРОГРАМ РАДНИ ДАН 
ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 
МОДУЛ ПРОГРАМ 

Напомена: Распоред одржавања модул програма биће истакнут на информативној огласној табли за 

ученике у холу школе.  

14.2. Приказ активности кроз модул програме  
 

1. ИЗБОРНИ МОДУЛ ЕКОЛОГИЈА 

Циљ активности је едуковање ученика наше школе о њиховом основном праву а то је право на здраву 

животну средину али и обавезама које се односе на очување природних ресурса и њихово одрживо 

коришћење. 

Кроз активности ученици ће се упознати са следећим темама: загађивачи из нашег окружења; животна 

средина и ми; обележавање значајних еколошких датума; рециклажа и Еко башта.  

Едукацијом упознајемо ученике са рециклажом као процесом мењања материјала у нов производ. Током 

креативног дела радионце ученици ће израђивати  нове употребне вредности од старих предмета. Развијање 

свести код ученика о одлагању и сортирању отпада у посебно обележене рециклажне канте. 

Поред едукације ученици ће имати и  радне активности које подразумавају уређење и одржавање школског 

простора и дворишта. Ученицима се даје могућност да преуређују и оплемењују свој простор у коме се 

подстиче смисао за лепо, развија осећај за вредностима свог и туђег рада. У тој функцији ученици уређују 

еколошки пано школе, еколошке паное у учионицама, брину се за саксије са  цвећем и жардињере у холу и 

ходницима школе, саде нове  и брину о садницама дрвећа и зачинског биља.  Уређен простор даје 

могућност да се у њему изводе неки видови наставних и ваннаставних активности. У том духу 

организоваћемо еколошке квизове, изложбе еко фотографија. 

Модул ће реализовати педагог Милена Миладинов. 
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2. ИЗБОРНИ МОДУЛ ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Кроз едукативно радионичарски рад ученици ће развити предузетничке компетенције из области економије, 

која започиње упознавањем ученика са основним појмом предузетништва, упознавањем са старим занатима 

и упознавање са радом удружења из непосредног окружења и производима које они  нуде. Ученици ће кроз 

тимски рад израдити бизнис план уникатног производа која ће настати заједничким радом и залагањем 

ученика.           

Кроз сапунџијску радионицу ученици ће бити креатори властитих производа, упознаће се са процесом 

израде декоративног и употребног сапуна сачињеног од природних састојака под надзором водитеља 

радионице. На креативан начин пружа се могућност ученицима да своје идеје преточе у дела. Ученици ће 

имати могућност осмишљавања, креирања брошура и паковања сапуна. На овај начин ученици пролазе кроз 

све фазе пословног процеса јер сами дизајнирају и праве амбалажу за производе које даље пакују и кроз 

различите манифестације, продајне изложбе презентују и пласирају своје производе. 

Модул ће реализовати педагог Милена Миладинов. 

 

3. ИЗБОРНИ МОДУЛ МАЛА ДНЕВНА МУЗИКА 

Активности су намењене пре свега ученицима млађих разреда. Кроз различите активности ученици ће се на 

најранијем узрасту у школи упознавати са музичким жанровима, музичким инструментима, стицати навику 

за активно и адекватно слушање музике, стицати навике музичког бонтона и друге музичке активности 

попут музичког квиза, дружења и слично.  

Модул ће реализовати професор музичке културе Саша Јовичић. 

 

4. ИЗБОРНИ МОДУЛ:  ШКОЛА  ЖИВОТА 

Активности овог модула су пре свега у циљу развијања вештина ученика за сналажње у свакодневним 

ситуацијма, ради подстицања што одговорнијег приступа према животу. Ученици ће се на занимљив начин, 

кроз различите активности упознавати са: основама комуникације, лепог изражавања и представљања, 

неговаће се ментална свест ученика у циљу одабира и подстицања здравих животних стилова, радиће се на 

усвајању техника успешног учења, подстицања мотивације и истрајности у остваривању личних и школских 

циљева, развијаће се дух толеранције, уважавања различитости. 

Модул ће реализовати психолог Тијана Симоновић. 

 

5. ИЗБОРНИ МОДУЛ: ФОТО РАДИОНИЦА 

Фото радионица је замишљена као скуп активности где је акценат пре свега на изради фотографија на 

различите теме  користећи  разне технике и средства (дигитални, аналогни фотоапарат, мобилни телефон). 

Ученици ће стећи и теоретска знања о настанку и развоју фотоапарата и могућностима обраде фотографија 

уз помоћ савремених апликација. Као крајњи резултат радионице предвиђена је изложба ученичких 

фотографија. 

Модул ће реализовати професор француског језика Оливер Миљковић. 

6. ИЗБОРНИ МОДУЛ: ТЕНИС 

Ученици ће савладати све техничке вештине и умећа играња тениса предвиђена планом и 

програмом, а прилагођена њиховом узрасту.Ученици ће следити упутства, препознати када је неки 

задатак добро извршен, разумети шта значи добити, а шта изгубити поен.  

Модул ће реализовати професор физичког васпитања Бранко Речевић. 

За наведене модул програме припремаће се активности на месечном нивоу. Оне ће бити саставни део 

документације наведених реализатора модул програма.  
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15. ПРОЈЕКАТ „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
 

Аquа Вива и Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренули су програм 

„Покренимо нашу децу“ на основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку 

активност и здравствено стање деце до којих су дошли истраживачи, како у свету тако и код нас. 

Пројекат се у нашој школи реализује од школске 2017/2018.године. Координатор пројекта Дејан 

Аџић, наставник разредне наставе прошао је обуку и обучио остале учитеље на примену истог.  

Полазак детета у школу је један од најважнијих фактора дететовог психофичког развоја. 

Школско окружење и режим рада одређују степен физичке активности ученика. 

У великој мери савремени живот породица условио је недовољан степен физичке 

активности деце  (прекомерно коришћење савремених технолошких средстава комуникације, 

боравак  у затвореном простору, лоши материјални услови, недостатак игралишта и паркова), а 

боравком  у школи  се додатно повећава и ограничава. 

Према резултатима неких истраживања 70% деце у Србији је недовољно физички активно, 

свако пето дете у Србији има лоше држање тела и свако четврто дете је гојазно. 

Циљ програма  је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште 

применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика, као и продужење 

времена на минимум 60 минута које ће деца у будућности провести у свакодневној физичкој 

активности по препоруци Светске здравствене организације. 

Физичка активност се може дефинисати као свако телесно кретање, настало  радом 

скелетних мишића, а резултат тог рада је енергетска  потрошња и она обухвата активности свих 

интезитета. 

Физичка активност није исто што и физичко вежбање. Физичко вежбање је подврста 

физичке активности . Физичка активност , укључује вежбање , али и друге активности које 

подразумевају кретање тела као што су играње, рад на послу, активан транспорт, кућне послове и 

рекреативне активности. 

Целокупан програм „Покренимо нашу децу“  сачињен је од: 

 

1- вежби за превенцију равног стопала 

2- вежби за превенцију постуралних поремећаја на кичменом стубу (превенција кифотичног, 

лордотичног и сколиотичног држања), и 

3- повећања саме физичке активности ученика.    

Програм се бави едукацијом учитеља за примену свакодневних превентивних вежби у трајању 

од 15 минута, али оно што је веома значајно јесте посредна едукација деце и родитеља о значају 

свакодневне примене физичких активности за здравље , како њихове деце, тако њих самих. 

 

Програм садржи три модела. 

 

Активности из првог модела прилагођене су раду у учионици , сали или посебним просторијама 

које испуњавају здравствено-хигијенске услове. Могу бити вежбе за стопала, вежбе са столицом , 

палицом или вођена фантазија. 

 

Други модел су игре уз музику. 

 

Трећи модел представљају активности у школском дворишту и везане су за годишња доба. 

 

Дата је могућност проширења пројекта  новим идејама везаним за активан живот ученика у школи. 
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16.ПРОЈЕКАТ „УЛОГА ШКОЛЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И 

ЗАУСТАВЉАЊУ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА“ 
 

Пројекат ће бити реализован у сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Друштвом информатичара Новог Сада.  

 

Наша школа пријављена је за учешће ученика од 5. до 8.разреда.  

 

Школа ће спроводити планиране пројектне активности према упутствима ресорног 

министарства и Друштва информатичара Новог Сада.  
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17. ПЛАН   РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА 
 
  

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Учествовање у изради ГПР, анекса развојног плана 

установе, анекса школског програма… 

Август, 

септембар 

Чланови 

поменутих 

Тимова 

Учествовање у осмишљавању и изради акционих 

планова; плана самовредновања школе; плана Стручног 

тима за инклузивно образовање; плана Тима за заштиту 

деце од насиља, злостављања и занемаривањa; плана 

професионалне оријентације ученика, тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе... 

Август, 

септембар 

Психолог, 

директор, 

чланови тимова 

Учествовање у припремању плана подршке ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка  

Према 

потреби, 

током године 

Чланови тима 

за ДП 

Израда плана за корективни и саветодавни рад са 

ученицима који имају проблеме у учењу, понашању и 

развоју 

Август, 

септембар 
Психолог 

Пружање помоћи наставницима везано за стручно 

усавршавање, планирање огледних и угледних часова, 

часова редовне наставе у складу Посебним програмом... 

Август, 

септембар и 

током године 

Психолог, 

наставници 

Припремање плана посете часовима  
Почетком 

сваког месеца 
Психолог 

Израда годишњег одн. месечних планова рада психолога 

Август/ 

почетак сваког 

месеца 

Психолог 

Израда плана личног професионалног усавршавања Септембар  Психолог 

Израда плана активности за пројекат „Обогаћен 

једносменски рад“ за модул Школа живота 

Прва половина 

септембра 
Психолог 

Учествовање у припреми плана активности за Дечију 

недељу 

Крај 

септембра 

Психолог, 

Уч.парлам. 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Учествовање у праћењу и вредновању образовно – 

васпитног рада установе  

Током године,  

на крају I/ II 

полугодишта 

Психолог, 

директор, 

чланови тимова 
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Учествовање у праћењу остваривања плана Тима за 

самовредновање постигнућа ученика, Тима за ЗУНЗЗ, 

СТИО, Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе... 

Током године,  

на крају 

године 

Координатори 

тимова 

Спровођење различитих истраживања ради 

унапређивања образовно – васпитног рада (истраживање 

интересовања ученика за ваннаставне активности, анкета 

о изборним предметима), анализе успеха на крају 

класификационих периода, резултата на пробном и 

завршном испиту и уписа у средње школе и др. 

Према 

потреби 
Психолог 

Осмишљавање и реализација истраживања прелазак са 

разредне на предметну наставу 

Почетак 

другог 

полугодишта 

Одељ.старешин

е 5.раз. 

Учествовање у праћењу имплементације иновација и 

корелација у настави 
Током године 

Психолог, 

директор 

Праћење и вредновање остварености општих и посебних 

стандарда 

На крају 

године 

Психолог,  

директор 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и ИОП-а за ученике 

Током године, 

полугодишње 

Тимови за ДП, 

психолог,  

СТИО 

Праћење постигнућа ученика на крају класификационих 

периода 
Квартално  

Психолог,  

Тим за самовр. 

Праћење и анализа резултата ученика са пробног и  

завршног испита 
Март/Јун  

Психолог,  

Тим за самовр. 

Праћење ефеката рада са ученицима који имају проблеме 

у учењу, понашању и развоју 
Током године  

Психолог, 

наставници 

Помоћ око организовања такмичења и праћење 

постигнутих резултата 
Фебруар - мај 

Психолог,  

Тим за самовр. 

Праћење и евалуација спроведених активности пројекта 

„Обогаћен једносменски рад“, акценат на модулу Школа 

живота 

Током године 

Психолог, 

пројектни тим, 

директор  

Праћење одржавања Дечије недеље Октобар  
Психолог, 

Уч.парламент 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Сарадња са наставницима кроз учешће у разним 

тимовима и стручним органима школе  

Према 

предвиђеној 

динамици  

Психолог, 

наставници 

Помоћ наставницима у планирању редовне наставе, 

иновација, слободних активности, додатног и допунског 

рада, часова одељенског старешине 

Септембар, 

током године 

Наставници, 

психолог 

Посета часовима са циљем давања предлога за Током године Психолог, 
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унапређивање рада и праћења оцењивања ученика директор, 

наставници 

Проучавање и вредновање интеракције на релацији 

наставник – ученик на часу 
Током године 

Психолог, 

наставници, 

ученици 

Саветодавни рад са наставницима у циљу праћења 

напредовања ученика и подстицања развоја и учења 
Током године 

Психолог, 

наставници 

Консултативни рад са наставницима код којих је 

примећено велики број недовољних оцена 
Квартално 

Психолог, 

наставници 

Консултативни рад са учитељима 1. и 5. разреда у вези 

карактеристика ученика и социјалне динамике у 

одељењу 

Септембар, 

током године 

Психолог, 

учитељи, 

одељ.старешин

е 

Сарадња са одељенским старешинама и осталим 

наставницима везано за часове ОС или за актуелне 

проблеме ученика 

Током године 

Психолог, 

одељ. 

старешине 

Сарадња са одељенским старешинама 8. разреда и 

Тимом за ПО на тему професионалне оријентације  
Фебруар – мај 

Психолог, 

одељ.стареш. 

8.раз., 

координатор 

Тима за ПО 

Пружање подршке са циљем јачања наставничких 

компетенција у областима: конструктивно решавање 

конфликата, стварање подстицајне атмосфере у групи и 

уважавање и јачање личности детета 

Током године 
Психолог, 

наставници 

Пружање подршке наставницима у раду са родитељима Током године 

Психолог, 

наставници, 

родитељи 

Упознавање наставника са психолошким 

карактеристикама успешног учења, мотивације за учење, 

групне динамике, различитим методама за подстицање 

различитих видова интелигенције 

Током године 
Психолог, 

наставници 

Помоћ наставницима у осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка у раду – уз акценат 

на прилагођавање потребама појединца и тимска израда 

ИОП-а 

Према 

потреби 

Представници 

тима, психолог, 

наставници 

Оснаживање наставничких комптенција у раду са 

ученицима из социјално осетљивих група 
Током године 

Психолог, 

наставници 

Сарадња са наставницима у изради плана Дечије недеље, 

организација и праћење 

Крај 

септембра  

Психолог, 

наставници, уч. 

парламент 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

91 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

Тестирање спремости деце стасале за полазак у 1. 

разред, као и зрелости деце за превремени полазак  
Април - мај Психолог 

Прикупљање података од значаја за упознавање сваког 

појединца (поштујући кодекс заштите личних података) 

Током 

тестирања 

будућих 

првака 

Психолог 

Учествовање у структуирању одељења 5. разреда Август  Психолог 

Учествовање у раду одељенских заједница (на часовома 

одељенског старешине) 
Током године 

Психолог, 

одељ.старешин

е 

Индивидуални саветодавни рад са ученицима према 

потреби (акутни проблеми и кризе) 
Током године Психолог 

Рад са децом на унапређењу компетенција за сналажење 

у свакодневном животу: стратегије учења и мотивација 

за учење, социјалне вештине (ненасилна комуникација и 

конструктивно решавање конфликата, уважавање 

различитости итд) 

Током године Психолог 

Уочавање и саветодавни рад са ученицима: који имају 

тешкоће у учењу; емоционалне, социјалне или развојне 

проблеме; проблеме у понашању и у адаптацији на 

школу (уч. 1. раз.) и на предметну наставу (уч.5. раз.);  

затим ученицима из осетљивих група, лошијег социо-

економског статуса или који живе у поремећеним 

породичним односима; као и ученицима са изузетим 

способностима уз препоруке за даље напредовање 

Током године Психолог 

Корективни психолошко – педагошки рад са ученицима 

одн. учествовање у појачаном васпитном раду са 

ученицима који врше повреду правила понашања у 

школи и својим понашањем не уважавају и угрожавају 

друге 

Током године 

Психолог, 

наставници, 

одељ.стареш. 

Саветодавни рад са ученицима 8. разреда нарочито у 

области професионалне оријентације – давање 

информација везано за завршни испит и упис у средње 

школе, ТПИ, помоћ при избору занимања, радионице  

Фебруар - мај Психолог 

Помоћ ученицима 8. разреда у психолошкој припреми за 

полагање завршног испита 
Мај - јун Психолог 

Помоћ ученицима који полажу поправни испит Јун, август Психолог 

Помоћ поновцима и  досељеним ученицима 

Нарочито на 

почетку 

године 

Психолог 

Припрема и одржавање разних предавања, радионица... Током године 
Психолог, 

ученици 

Проучавање и вредновање интеракције на релацији 

ученик – наставник на часу 
Током године 

Психолог, 

наставници 
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Учествовање у тимском уочавању ученика којима је 

потребна додатна подршка – индивидуализација наставе 

или индивидуални образовни план, подршка и рад са 

њима 

Током године, 

према потреби 

Наставници, 

психолог, 

представници 

тима 

Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и 

учењу 
Током године 

Психолог, 

наставници, 

одељ.стареш. 

Саветодавни рад са ученицима који имају велики број 

недовољних оцена и велики број изостанака током 

године 

Током године 

Психолог, 

наставници, 

одељ.стареш. 

Припрема и одржавање разних активности у оквиру 

пројекта „Обогаћен једносменски рад“, за модул Школа 

живота  

Током године Психолог 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Подршка јачању родитељских васпитних компетенција 
Током године, 

према потреби 

Психолог, 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима према потреби (акутни 

проблеми и кризе деце) 
Током године 

Психолог, 

родитељи 

Присуствовање родитељским састанцима (посебно 1. и 5. 

разреда) 

Према 

потреби 

Психолог, 

родитељи, 

одељ.стареш. 

Саветодавни рад са родитељима чија деца: имају 

тешкоће у учењу; емоционалне, социјалне или развојне 

проблеме; проблеме у понашању и у адаптацији на 

школу (ученика 1. разреда) и на предметну наставу 

(ученика 5. разреда);  затим ученицима из осетљивих 

група, лошијег социо-економског статуса или који живе 

у поремећеним породичним односима; као и ученицима 

са изузетим способностима уз препоруке за даље 

напредовање 

Током године 

Психолог, 

родитељи, 

одељ.стареш. 

Саветодавни рад и усмеравање родитеља чија деца 

захтевају појачан васпитни рад одн. врше повреду 

правила понашања у школи и својим понашањем не 

уважавају и угрожавају друге 

Током године, 

према потреби 

Психолог, 

родитељи, 

одељ.стареш. 

Саветодавни рад са родитељима чија деца похађају 

наставу по прилагођеном програму или ИОП-у 
Током године 

Психолог, 

родитељи, 

чланови тима,  

Саветодавни рад са родитељима досељене деце, 

поноваца и деце са великим бројем изостанака 
Током године 

Психолог, 

родитељи, 

одељ.стареш. 
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Саветодавни рад са родитељима деце са изузетним 

способностима (како да их препознају и подстичу) 
Током године 

Психолог, 

родитељи 

Информисање родитеља о проф.интересовањима деце, 

резултата на ТПИ, опцијама приликом уписа у средње 

школе и оспособљавање да својој деци пруже подстицај 

за професионални развој 

Април, мај 

На захтев 

родитеља 

Психолог, 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима будућих првака (давање 

повратне информације), нарочито са онима код чије су 

деце уочене потешкоће током тестирања 

Април - мај 
Психолог, 

родитељи 

Прикупљање података о карактеристикама сваког детета 

појединачно у циљу што бољег упознавања (нарочито са 

родитељима будућих првака) 

Током године, 

са акцентом на 

април – мај 

Психолог, 

родитељи 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОНМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Сарадња са директором на истраживању и праћењу 

постојеће образовно – васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и предлог мера за 

унапређење 

Током године 

Психолог, 

директор, 

чланови тимова 

Сарадња са директором на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа 

Почетак и крај 

шк.године, 

током године 

Психолог, 

директор, 

чланови тимова 

Сарадња са директором на припреми стручног 

усавршавања у оквиру установе 
Током године 

Психолог, тим 

за 

струч.усаврш., 

директор, 

наставници 

Учествовање у раду комисија за проверу савладаности 

програма за увођење у посао приправника 

Према 

потреби 

Психолог, 

директор, 

чланови 

комисије 

Сарадња са директором по питању прегледа педагошке 

документације  

Почетак и крај 

шк.године, 

током године 

Психолог, 

директор 

Сарадња са директором по питању приговора, жалбе на 

оцену из предмета, испита или владања 

Према 

потреби 

Психолог, 

директор, 

чланови 

комисије 

Сарадња са стручним сарадницима установе на 

организовању предавања, радионица за ученике, раду у 

тимовима, као и стручним сарадници из других установа 

Током године 

Психолог, 

библ., 

струч.сарадниц

и других 

установа 
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Сарадња са педагошким асистентом, личним пратиоцем 

детета 

Према 

потреби 

Педаг.асс, 

лични пратилац 

детета 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Учешће у раду тимова за: самовредновање (област: 

постигнуће ученика); инклузивно образовање ученика – 

ИОП; заштиту ученика од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања; професионална 

оријентација, за обезбеђивање квалитета и развој 

установе и осталим тимовима из решења 

Током године 

према 

акционим 

плановима 

тимова  

Психолог, 

директор, 

чланови тимова 

Учешће у раду педагошког колегијума, стручних већа, 

као и активима за развој школског програма и развојно 

планирање 

Према 

динамици 

предвиђеној 

год.планом 

рада школе 

Психолог, 

директор, 

чланови 

стручних 

органа 

Учешће у раду наставничког и одељенског већа (давање 

саопштења, израда табела и информисање о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других 

активности и питања од значаја) 

Према 

динамици 

предвиђеној 

ГПР школе 

Психолог, 

директор, 

наставници 

Учешће у тиму за организовање пробног и завршног 

испита 
Јун 

Психолог, 

директор 

Учешће у тиму за одржавање такмичења Фебруар - мај 

Психолог, 

директор, 

наставници 

Учешће у комисијама за савладаност програма 

приправничког стажа 

Према 

потреби 

Психолог, 

чланови  

комисије 

Учешће у раду тима за реализацију пројекта „Обогаћен 

једносменски рад“, за модул Школа живота 
Током године 

Чланови тима, 

директор 

Присуствовање седницама Школског одбора и Савета 

родитеља 

На захтев 

директора 

Чланови 

органа, 

директор, 

психолог 

Одржавање састанака који се заказују ради остваривања 

одређеног задатка 

Према 

потреби 

Психолог, 

наставници,  

директор 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 
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Сарадња са другим школама 

Почетак 

године, 

према потреби 

Психолог, 

представници 

других школа 

Сарадња са Центром за социјални рад (праћење ученика 

са специфичном породичном ситуацијом, ученика који 

не похађају наставу редовно, ученика из осетљивих 

група, ученицима који крше правила понашања у 

установи и угожавају безбедност других) 

Према 

потреби 

Психолог, 

директор, ЦСР 

Сарадња са Домом здравља (предавања, систематски 

прегледи) 

Према 

потреби 

Психолог, 

директор, ДЗ 

Сарадња са МУП-ом (предавања, спољ.мрежа заштите) 
Према 

потреби 

Психолог, 

директор, МУП 

Сарадња са Предшколском установом (спискови 

будућих првака, посете) 
Март - мај 

Психолог, 

предшк.уст. 

Сарадња са Омладинским и Културним центром и 

средствима јавног информисања (укључивање у акције 

које организују) 

Према 

потреби 

Психолог, Омл. 

и Култ.центар, 

медији 

Сарадња са јединицом локалне самоуправе 

(информисање о ученицима који су на такмичењима 

постигли значајне резултате, спискови првака...) 

Према 

потреби 

Психолог, 

директор, 

лок.самоупр. 

Учествовање у раду стручних удружења, њихових 

органа, комисија, одбора (Подружнице, ИРК...) 

Према 

потреби 

Психолог, 

чланови... 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Вођење евиденције сопственом раду: 

1. Дневник рада психолога 

2. Евиденција о раду са ученицима (досије ученика) 

3. Евиденција о раду са наставницима, родитељима, 

институцијама (ЦСР) 

Евиденција о извршеним анализама, истраживањима, 

психолошким тестирањима, посећеним часовима, 

прегледима 

Током годин Психолог 

Припрема за све послове предвиђене 

годишњим/месечним плановима психолога 
Током године Психолог 

Стручно усавршавање: праћење стручне литературе, 

периодике; похађање акредитованих семинара; 

учествовање у активностима струковног удружења 

(Подружнице, похађање стручних скупова, предавања, 

трибина) 

Током године Психолог 
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18. ПЛАН   РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПЕДАГОГА 
 

 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 
ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Учествовање у изради ГПР,у изради 

школског програма, анекса развојног 

плана установе 

Септембар 

2. Учествовање у осмишљавању и изради 

акционих планова; плана самовредновања 

школе; плана Стручног тима за 

инклузивно образовање; плана Тима за 

заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривањa; плана рада ученичког 

парламента, плана професионалне 

оријентације ученика... 

Септембар 

3.  Израда годишњег и месечног плана рада 

педагога 

Септембар / 

почетак сваког 

месеца 

4.  Спровођење анализа и истраживања у 

установи у циљу испитивања потреба 

деце, ученика, родитеља, локалне 

самоуправе 

По потреби 

5. Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама 

 

Током године по 

потреби 

6.  Учествовање у писању пројеката установе 

и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене 

Током године/ по 

потреби 

7.  Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других 

облика васпитно образовног рада 

Током године/ 

По потреби 

8. Учествовање у избору и  конципирању 

разних ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у планирању 

излета, ескурзија, боравка деце и ученика  

у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

9.  Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, плана 

часова ОС, секција 

По потреби 
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10. Припремање плана посете часовима  Почетком сваког 

месеца 

11. Пружање помоћи наставницима везано за 

стручно усавршавање, планирање огледних и 

угледних часова 

Август, септембар 

и током године 

12.  Израда плана активности за пројекат 

„Обогаћен једносменски рад“ за модул 
Екологија и предузетништво 

Прва половина 

септембра 

13.  Израда плана личног професионалног 

усавршавања и професионалног развоја 

 

Септембар 

14. Учествовање у припреми плана 

активности за Дечију недељу 
Крај септембра 

15.  Израда плана рада ученичког парламента Август 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

II   

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно – васпитног рада установе 

Током године,  

на крају I/ II 

полугодишта 

2. Праћење реализације образовног - 

васпитног рада 

Током године,  

на крају године 

3. Праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, као и ефикасности  нових 

организационих облика рада 

Према потреби 

4. Рад на развијању и примени инструмената 

за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада 

установе 

Током године 

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

Током године 

6. Учешће у истраживањима која се спроводе 

у оквиру самовредновања рада школе 

израдом инструмената процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном 

анализом добијених резултата. 

Током године 

7. Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду установе и остваривању свих програма 

васпитно – образовног рада (програма 

стручних органа, и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, рада 

педагошко психолошке службе, сарадња са 

породицом, сарадња са друштвеном 

средином, праћење рада стручних актива, 

тимова) 

Током године 
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8. Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика 

Током године 

9. Праћење анализе успеха и дисциплине 

ученика на квалификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово 

побољшање 

Квартално 

10. Учествовање у усклађивању програмских 

захтева са индивидуалним карактерстикама 

ученика 

По потреби 

11. Праћење ефеката рада са ученицима који 

имају проблеме у учењу, понашању и 

развоју 

Током године 

12. Праћење и евалуација спроведених активности 

пројекта „Обогаћен једносменски рад“,  
Модул: екологија и предузетништво  

Током године 

 

13. Праћење одржавања Дечије недеље 

 

 

Октобар 

 

14.Праћење спроведених активности према 

плану Ученичког парламента Током године 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

III   

 

РАД  

СА 

НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима кроз учешће у 

разним тимовима и стручним органима 

школе 

Према 

предвиђеној 

динамици 

2. Помоћ наставницима у планирању редовне 

наставе, иновација, слободних активности, 

додатног и допунског рада, часова 

одељенског старешине 

Септембар, током 

године 

3. Помоћ одељенским старешинама око 

организације/припреме за пријем првака 
Крај августа 

4. Посета часовима са циљем давања предлога 

за унапређивање рада и праћења оцењивања 

ученика 

Током године 

5. Помоћ наставницима у припреми и 

реализацији угледних часова  и примера 

добре праксе 

Током године 

6. Мотивисање наставника на континуирано 

стручно усавршавање и израду плана 
Током године 
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професионалног развоја и напредовања у 

струци. 

7. Анализа часова којима је присуствовао 

педагог (оствареност циљева и задатака, 

ефикасност метода и облика,средстава, 

активност ученика) и давање предлога за 

њихово унапређивање 

Током године 

8. Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са даровитим 

ученицима и ученицима који имају тешкоће 

у развоју 

Септембар 

Током године 

9. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 
Током године 

10. Саветодавни рад са наставницима у циљу 

праћења напредовања ученика и 

подстицања развоја и учења 

Током године 

11. Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, секција 
Септембар 

12. Консултативни рад са наставницима код 

којих је примећено велики број недовољних 

оцена 

Квартално 

13. Пружање помоћи одељенским старешинама 

у реализацији појединих  садржаја часа 

одељенске заједнице (избор чланова УП..) 

Током године 

14. Пружање подршке са циљем јачања 

наставничких компетенција у областима: 

конструктивно решавање конфликата, 

стварање подстицајне атмосфере у групи и 

уважавање и јачање личности детета 

Током године 

15. Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима 
Према потреби 

16. Сарадња са наставницима у изради плана 

Дечије недеље, организација и праћење. 

Крај септембра/ 

почетак Октобра 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

1. Праћење дечијег развоја и напредовања Током године 

2. Учествовање у раду одељенских заједница 

(на часовома одељенског старешине) 
Током године 

3. Индивидуални саветодавни рад са 

ученицима према потреби (акутни проблеми 

и кризе) 

Током године 

4. Праћење оптерећености ученика            

(садржај, време, обим и врста, начин 

ангажованости  ученика) 

Током године 

5. Пружање помоћи и подршке у раду 

ученичког парламента 
Током године 
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6. Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање  ваннаставних активности 
По потреби 

7. Саветодавни инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у 

учењу,развојне, емоционалне тешкоће, који 

својим понашањем не уважавају и 

угрожавају друге. 

Током године. 

8. Пружање помоћи и подршке укључивањем 

ученика у различитим пројектима и 

активностима стручних и невладиних 

организација 

Током године 

9. Пружање помоћи ученицима на 

осмишљавању  садржаја и организовању 

активности за конструктивно и креативно 

провођење слободног времена 

Током године 

10. Припрема и одржавање разних предавања, 

радионица... 
Током године 

11. Анализирање предлога ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у 

њиховој реализацији 

Током године 

12. Учествовање у тимском уочавању ученика 

којима је потребна додатна подршка – 

индивидуализација наставе или 

индивидуални образовни план, подршка и 

рад са њима 

Током године, 

према потреби 

13. Учешће у праћењу напредовања ученика у 

развоју и учењу 
Током године 

14. Саветодавни рад са новим ученицима, 

ученицима који су поновили разред, 

преласка ученика између школа 

Током године 

15. Сарадња са ученичким парламентом и 

предлог активности за обележавање Дечије 

недеље, учешће у организацији и праћење 

одржавања Дечије недеље  

Септембар/ 

октобар 

 

16. Сарадња са члановима парламента, 

органозовање активности на предлог 

представника парламента 

Током године 
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17. Припрема и одржавање разних активности у 

оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад“, 

за модуле екологија и предизетништво 
Током године 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

V  

 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

СТАРАТЕЉИМА 

1. Организовање и учествовање на групним 

родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем образовно-

васпитног рада 

Током године, 

према потреби 

2. Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са стручним 

темама 

Према потреби 

3. Мотивисање и укључивање родитеља у 

секције, радионице 
Током године 

4. Пружање подршке родитељима у раду са 

ученицима са тешкоћама у  учењу, 

проблемима у понашању 

Током године 

5. Упознавање родитеља са важећим законима 

и другим значајним документима од значаја 

за правилна развој ученика у циљу 

представљања корака и начина поступања 

установе 

Током године 

6. Пружање подршке родитељима у циљу 

осмишљавања слободног времена деце, 

односно ученика 

Током године 

 

7. Укључивање родитеља у активности у 

оквиру пројекта „Обогаћен једносменски 

рад“ за модул екологија и предузетништво 

Према потреби 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

VI 

 

 РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

1. Сарадња са директором на истраживању и 

праћењу постојеће образовно – васпитне 

праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлог мера за унапређење 

Током године 

2. Сарадња са директором и стручним 

сараднцима у оквиру рада стручних тимова 

и комсија и редовна размена информација 

Током године 

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању  

активности, изради стратешким докумената 

установе, анализа и извештај о раду школе 

Почетак и крај 

шк.године, током 

године 

4. Тимски рад на проналажењу и 

наефикаснијих начина унапређивања 

Почетак године, 

током године 
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вођења педагошке документације 

5. Сарадња са директором на припреми 

докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа 

Почетак и крај 

шк.године, током 

године 

6. Сарадња са директором  и психологом на 

планирању активности  у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

Током године 

7. Сарадња са директором по питању 

приговора, жалбе на оцену из предмета, 

испита или владања 

Према потреби 

8. Сарадња са стручним сарадницима установе 

(библиотека) на организовању предавања, 

радионица за ученике,  секције, као и 

стручним сарадници из других установа 

Током године 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

VII 

 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1. Учешће у раду тимова, већа, актива и 

комсија на нивоу установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта 

Током године 

према акционим 

плановима тимова 

2. Учешће у раду педагошког 

колегијума,педагошких већа и  стручних 

актива за развој школског програма и 

развојно планирање 

Према динамици 

предвиђеној 

год.планом рада 

школе 

3. Учешће у раду наставничког и одељенског 

већа (давање саопштења, израда табела и 

информисање о резултатима обављених 

анализа, прегледа, истраживања и других 

активности и питања од значаја) 

Према динамици 

предвиђеној ГПР 

школе 

4. Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа установе 
Према потреби 

 
5. Учешће у раду тима за реализацију пројекта 

„Обогаћен једносменски рад“ 
Током године 

 
6. Присуство састанцима који се заказују ради 

остваривања одређеног задатка 
Према потреби 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

VIII  

 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

1. Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака образовно- васпитног 

рада установе 

Почетак године, 

према потреби 
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УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМ

А, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2. Сарадња са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином за остваривање 

циљева образовно – васпитног рада и 

добробити ученика. 

Према потреби 

3. Сарадња са КЗМ и удружењима грађана 

које се баве програмима  за младе 
Према потреби 

4. Сарадња са Културним центром и средствима 

јавног информисања (укључивање у акције које 

организују) 
Према потреби 

5. Сарадња са НВО ради реализација 

хуманитарних акција 
Према потреби 

6. Учествовање у раду стручних удружења, 

њихових органа, комисија, одбора 

(Подружнице, ИРК...) 

 

 

Према потреби 

7. Сарадња са педагозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама 

од значаја за остваривање образовно 

васпитног рада и добробит ученика 

 

8.  

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према потреби 

 

ОБЛАСТ РАДА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

IX  

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈ

Е, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

Вођење евиденције сопственом раду: 

4. Дневник рада педагога 

5. Евиденција о раду са ученицима (досије 

ученика) 

6. Евиденција о раду са наставницима, 

родитељима, институцијама (ЦСР) 

Евиденција о извршеним анализама, 

истраживањима, посећеним часовима, прегледима 

Током године 

7. Израда, припрема и чување протокола, чек 

листа за праћење наставе и и васпитних 

активности на нивоу школе 

Током године 

8. Припрема за све послове предвиђене 

годишњим/месечним плановима педагога 
Током године 

9. Прикупљање података о ученицима и чување 

истих у складу са етичким кодексом педагога 
Током године 

10. Стручно усавршавање: праћење стручне 

литературе, периодике; похађање 

акредитованих семинара; учествовање у 

активностима струковног удружења 

(Подружнице, похађање стручних скупова, 

Током године 
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предавања, трибина) 

 

19.ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 

Активности/теме Начин реализације 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Припрема и израда  плана рада 

библиотекара 

Састављање планова 

(годишњег, оперативних, 

плана секције...) уз помоћ 

стр. литературе 

библиотекар август 

Упознавање ученика са књижним 

фондом и правилима рада 

библиотеке 

Непосредни рад са 

ученицима, континуирано 

усмеравање на правилно 

кориштење извора знања 

библиотекар 
током целе 

године 

Развијање и неговање читалачких 

навика 

Формирање секције и 

реализовање плана, 

тематске изложбе, 

обележавање јубилеја, 

посета књижевника 

библиотекар, 

ученици, активи 

наставника 

током целе 

године 

Обележавање Дечије недеље 
Прављење паноа о дечијим 

правима 

библиотекар 

секција 

педагог 

октобар 

Оспособљавање ученика за 

самостално кoриштење литературе 

Упућивање ученика на 

истраживачки приступ при 

учењу, кориштење 

енциклопедија, 

лексикона... 

библиотекар 

 

 

током целе 

године 

Обележавање Светог Саве 
Осмишљавање тематског 

паноа 

библиотекар 

ученици 
јануар 

Сарадња са културним установама 

у окружењу 

Организовање посете 

Градској библиотеци 
библиотекар март 

Обележавање Међународног дана 

дечије књиге, 2.-ог априла 

 

Организивање креативне 

радионице у библиотеци 

библиотекар 

чланови секције 
април 

Учешће у Програму 

професионалне оријентације 

Реализација радионице на 

тему ПО 

ученици осмог 

разреда, педагог, 

библиотекар 

мај 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
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Прављење плана набавке стручне 

литературе 

Консултације са 

директором и стручним 

сарадницима 

библиотекар 

директор стручни 

сарадници 

септембар 

Посета Сајму књига у Београду Договор са директором 
библиотекар 

директор 
октобар 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

Упис ученика за наредну школску 

годину 

 

Сарадња са учитељима 

првих разреда и 

педагошком службом, час 

у библиотеци 

 

библиотекар 

учитељи педагог 
септембар 

Евидентирање коришћења грађе, 

вођење месечне и годишње  

статистике 

 

Сарадња са Матичном 

библиотеком 

библиотекар 

Матична библ 

током целе 

године 

Редовни библиотекарски послови 

 

Набавка, инвентарисање, 

класификација, обрада, 

сигнирање библ. грађе 

библиотекар 

секција 

Током целе 

године 

Праћење и вредновање 

остварености циљева циљева рада 

библиотеке 

 

Припрема извештаја о раду 

библиотеке у минулој 

школској години 

библиотекар јун 

Учешће у раду стручних органа 

 

Присуство седницама, 

активима, семинарима 
библиотекар 

током целе 

године 

 

20. ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ,УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

   20.1.ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације/сарадниц

и 

Септембар 

-Учешће у изради распореда рада свих служби 

у школи 

- Координација при поступку избора агенције 

за извођење екскурзија и наставе у природи у 

школској 2021/2022.год. 

-Решења о распоређивању и 40-то часовној 

радној недељи 

-Решења о распоређивању запослених у 

тимове и комисије  

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 



Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину 
 

106 

Основна школа „Младост” Врњци  

      

- Припрема модул програма за  пројекат 

«Обогаћен једносменски рад у основним 

школама»  

-Организациони послови 

-Пријем првака и нових ученика 

-Присуство Одељењским родитељским 

састанцима по потреби 

-Попуњавање извода из Програма рада школе 

и ценуса 

-Доствљање истих надлежним службама 

-Руковођење радом Педагошког колегијума 

-Склапање уговора са сарадницима, 

прибављање документације и тражење 

средстава за опрему и наставна средства. 

Октобар 

-Сачињавање оперативног плана рада             

-Обилазак редовне наставе и осталих видова 

образовно-васпитног рада 

-Припремање седнице Наставничког већа на 

којој ће се разматрати тромесечно 

остваривање програма рада и успеха ученика 

-Праћење рада продуженог боравка и ученика 

првих и петих разреда у сарадњи са стручним 

сарадницима 

-Аналитички послови,анализа оперативних 

планова рада наставника 

-Праћење примене Школског програма рада 

од I – VIII разреда 

-Инструктивно-педагошки рад 

-Саветодавни разговори са појединим 

ученицима и родитељима 

-Сарадња са друштвеном средином 

-Анализа материјално-финансијског 

пословања 

-Организација посете Сајму књига-

упознавање са новом стручном литературом и 

наставним средствимa 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Новембар 

-Припремање седнице Школског одбора 

-Инструктивно-педагошки рад,обилазак 

наставе 

-Обављање саветодавних разговора са 

одељењским старешинама  и пружање 

помоћи у раду 

-Обилазак часова новопримљених 

наставника 

-Праћење остваривања Развојног плана 

-Разматрање питања из нормативне 

делатности школе 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Децембар 

-Посета часовима и одељењима где има доста 

недовољних оцена и посета часовима 

допунске,додатне наставе и слободних 

активности, изборних предмета и обавезних 
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слободних активности 

-Анализа педагошке документације 

-Организовање пописа инвентара у школи 

-Присуство седницама разредних већа 

-Припрема седница Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

-Присуство неким родитељским састанцима 

-предузимање активности у реализацији 

развојног плана-контакт са локалном 

заједницом 

-Праћење припрема за прославу Нове године 

-Анализа рада на уређењу школског простора, 

поставки изложби ученичких радова, 

предавања у оквиру  здравствене заштите и 

професионалног усмеравања ученика. 

-Праћење рад стручних органа у школи.  

-Израда финансијског плана за 2021. годину 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Јануар 

Анализа реализованог плана рада и 

постигнутог успеха ученика. 

-припремање извештаја о обиласку часова 

-Праћење релаизације фонда часова и осталих 

видова образовно-васпитног рада 

-Сагледавање стања основних и материјалних 

средстава после пописа 

-Контрола обављених послова на одржавању 

објекта током распуста 

-Организовање прославе школске славе 

Светог Саве 

-Припрема седница Школског одбора 

 

 

 

 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Фебруар 

-Анализа и реализација плана и програма 

обрзовно-васпитног рада 

-Посете часовима у циљу сагледавања рада 

после донетих закључака на крају првог 

полугодишта 

-Одржавање планираних седница стручних 

органа 

- Реализација активности пројекта 

«Обогаћеног једносменског рада у основним 

школама»  

-Координација рада на изради завршног 

рачуна и сагледавање материјално-

финасијског  пословања 

-Израда плана јавних набавки 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Полугодишњи извештаји о реализацији плана 

и програма школе и директора за први период 

 

 

 

 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Март 

-Рад на уређењу школског простора и 

дворишта 

-Припреме за упис ученика у први разред са 

стручним сарадницима 
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-Посета часовима редовне,додатне,допунске 

наставе и слободних активности 

-Увид у рад техничке службе 

-Појачана активност на праћењу реализације 

рада школе и предузимање мера за евентуалне 

пропусте 

-Организација и реализација Општинских 

такмичења из рукомета, биологије, хемије и 

информатике и рачунарства  

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Април 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода 

-Припрема седнице Наставничког већа 

-Посета часовима редовне наставе у циљу 

сагледавања градива у појединим 

предметима 

-Анализа рада стручних већа и унапређивања 

образовно-васпитне делатности 

-Анализа броја и узрока изостанака ученика 

са стручним сарадницима и одељењским 

старешинама 

-Анализа рада Одељењских заједница и 

разредних старешинстава 

-Припремање и одржавање родитељског 

састанка за родитеље осмака поводом уписа 

ученика у средње школе и прославе «Мале 

матуре» 

-Организациони послови у вези са прославом 

Дана школе Ђурђевдана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Мај 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 

другог полугодишта ученика 8.разреда 

-Посета часовима 

-учешће у реализацији представљања средњих 

школа наше Општине и Општина Краљево и 

Трстеник ученицима осмог разреда и 

њиховим родитељима у оквиру школе 

-Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

-Припремање теза за израду Годишњег плана 

рада 

-Педагошко-инструктиван рад са 

наставницима,педагогом/психологом у вези 

израде програма за наредну школску годину 

-Припрема седнице Наставничког већа 

-Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

-Организовање матурске вечери  

-Планирање екскурзија за следећу школску 

годину 

-Припремање материјала у вези са поделом 

одељења на предмете и наставнике 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Јун 
-Анализа успеха и дисциплине на крају 

другог полугодишта за ученике од 1-

 

Договор 
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7.разреда 

-Похвале и награде одличним ученицима  

-Анализа реализацје плана и програма рада 

школе и осталих видова наставе 

-Присуство седницама разредних већа 

-Организација припремне наставе,поправних  

и разредних испита 

-Утврђивање кадровских потреба за наредну 

школску годину 

-Израда годишњег плана рада школе 

-Припрема седница Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета родитеља 

-Организациони послови у вези активности 

око пријема првака 

-Активности на организовању полагања 

Завршног испита и упис ученика у средњу 

школу 

-Праћење остваривања развојног плана 

-Учешће у програмирању рада за следећу 

школску годину 

-Утврђивање потреба и материјалних 

могућности за извођење радова у школи 

-Утврђивање ритма рада у току летњег 

распуста 

-Анализа материјално-финансијског 

пословања у току школске године 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 

Август 

-Организациони послови 

-Израда 40-то часовне радне недеље за 

наставнике 

-Организација припремне наставе,поправних 

и разредних испита 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године за ученике од 1-7.разреда 

-Планирање екскурзија за следећу школску 

годину 

-Планирање и програмирање рада наставника 

-Припрема и организација стручних органа 

-Учешће у изради јавног позива за 

реализацију екскурзија и наставе у природи за 

школску 2022/2023.год. 

-Учешће у изради Годишњег плана рада за 

школску 2022/2023.год. 

-Попуњавање свих упитника пристиглих од 

надлежних органа  

-Обављање разговора са новопримљеним 

наставницима и давање упутства за рад 

-Припрема материјала за Наставничко веће и 

савет родитеља 

-Учешће у изради извештаја о раду школе у 

школској 2021/2022. 

-Писање извештаја о раду директора за други 

 

Договор 

Подела 

задужења 

Решења 

Дискусија 

 

 

 

Директор 

Председници 

стручних и 

одељењских већа, 

Одељењске 

старешине, 

секретар, 

педагог 
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период 2021/2022.год. 

Начин праћење реализације плана рада директора: извештаји, записници, разговор, непосредан увид, 

анкета и инспекцијски преглед. 

Носиоци праћења су: наставници, чланови Школског одбора, просветна инспекција 

 

20.2.ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

            Школски одбор је именован дана 16.06.2018. и његов мандат траје четири године 

 

20.2.1.Састав Школског одбора 
 

Име и презиме члана 

 

 

Ко је овлашћени предлагач 

Оливер Миљковић представник запослених 

Милијана Маричић представник запослених 

Саша Јовичић представник запослених 

Предраг Котлајић представник родитеља 

Бојана Весић представник родитеља 

Данијела Предолац представник родитеља 

Светислав Раденковић представник локалне самуоправе 

Миломир Кузмановић представник локалне самуоправе 

Небојша Стаматовић представник локалне самуоправе 

 

20.2.2.План рада школског одбора 
 

Време реализације Активности/теме, садржаји Начин реализације 
Носиоци 

реализације/сарадници 

Септембар 

-Разматрање и усвајање 
извештаја о раду директора 
школе за други период школске 
2020/2021. годину; 
- Извештај о самовредновању и 
вредновању рада школе за 
школску 2020/2021; 
- Извештај о реализацији 
Школског развојног плана за 
школску 2020/2021; 
- Извештај о реализацији 
Програма за заштиту ученика 
од насиља, злостављања и 
занемаривања за школску 
2020/2021; 
- Извештај тима за 
Професионалну оријентацију за 
школску 2020/2021; 
- Извештај о реализацији ИОП-
а за школску 2020/2021; 
-  Извештај о раду Ученичког 
парламента за школску 
2020/2021; 
-Усвајање Годишњег плана 
рада школе за школску 
2020/2021. годину; 
- Усвајање Анекса Школског 

извештај, дискусија, 

договор 

Председник, 
директор, секрeтар и 
чланови ШО 
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развојног плана школе за 
школску 2021/2022. годину; 
- Усвајање  Анекса Школског 
програма за школску 
2021/2022. годину; 
- Информација о пројекту 
„Обогаћеног једносменског 
рада у основним школама“ 
-Остала питања на основу 
указане потребе 

Новембар 

-Извештај о успеху и 
дисциплини ученика на крају 
првог класификационог 
периода ; 
-Попис школске 
имовине(одређивање комисије) 
-Припрема за прославу Светог 
Саве 
-Остала питања на основу 
указане потребе 

извештај, дискусија  
Председник, 
директор, секретар и 
чланови ШО 

Јануар/фебруар 

-Усвајање завршног рачуна за 
2021. годину; 
-Извештај о успеху и 
дисциплини ученика на крају 
првог полугодишта ; 
-Доношење финансијског плана 
за 2022. год. 
-Разматрање и усвајање 
полугодишњег извештаја о 
раду школе и директора школе; 
- Извештај о реализацији 
активности пројекта 
„Обогаћеног једносменског 
рада у основним школама“ 
-Остала питања на основу 
указане потребе 

 

извештај, дискусија, 
анализа, договор 

Председник, 
директор, рачуновођа, 
секретар и чланови 
ШО 

Април 

-Извештај о успеху и 
дисциплини ученика на крају 
трећег класификационог 
периода ; 
-Договор о прослави Дана 
школе 
-Остала питања на основу 
указане потребе 

извештај, дискусија, 
договор,подела 
задужења 

Председник, директор, 

секретар и чланови ШО 

Мај 

-Извештај о успеху и 
дисциплини ученика 8.разреда 
на крају другог полугодишта ; 
-Извештај са такмичења за 
школску 2021/2022.год. 
-Проглашење ученика 
генерације за школску 
2021/2022.год. 
-Остала питања на основу 
указане потребе 
-Разматрање и усвајање 
извештаја о реализацији 
екскурзије ученика 1-8.разреда; 

извештај, дискусија, 
договор  

-Председник, директор, 
секретар и чланови ШО 
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Јун/јул 

-Извештај о успеху и 
дисциплини ученика 1-
7.разреда на крају другог 
полугодишта 
-Извештај о завршном испиту и 
упису ученика у средње школе 
-Разматрање предлога Плана 
рада за наредну школску 
годину 
- Извештај о реализацији 
пројекта „Обогаћеног 
једносменског рада у основним 
школама“ 
-Остала питања на основу 
указане потребе 

 

извештај, дискусија, 
договор  

-Председник, директор, 
секретар и чланови ШО 

Начин праћење реализације плана рада Школског одбора: извештаји, записници, непосредан увид, 

инспекцијски преглед. 
 Носиоци праћења су: наставници, чланови Школског одбора, просветна инспекција 

 
20.3.САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

20.3.1.План рада савета родитеља школе 
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

Септембар  

1.Упознавање са програмом 

Савета, задацима и радом чланова 

2.Конституисање новог Савета 

родитеља – нови чланови 

3.Упознавање са Планом рада 

школе за школску 2021/2022. год. 

4. Исхрана ученика 

5. Осигурање ученика 

6. Фотографисање ученика 

7. Основни услови за рад школе 

8. Информација о пројекту 

„Обогаћеног једносменског рада у 

основним школама“ 

9. Упознавање са Програмом 

заштите ученика од злостављања 

и занемаривања 

10. Извештај о раду директора за 

други период 

11. Упознавање родитеља са 

ИОП-ом и школским тимом за 

ИОП 

12. Текућа проблематика  

Договор, извештај, 

дискусија, оснивање 

комисија 

-директор, секретар, 

чланови 

-секретар, чланови, 

чланови комисије 

 

 

 

Октобар/новембар 

1.Извештај о  успеху и 

дисциплини ученика на крају 

првог класификационог периода 

2.Предлози, мере за побољшање 

успеха 

Договор, извештај, 

дискусија, оснивање 

комисија 

-

председник,директор, 

педагог, чланови, 

предавачи 
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3. Извештај о изведеним 

екскурзијама ученика од 1-

8.разреда 

4.Припреме прославе Светог Саве 

5.Едукативно предавање о 

превенцији употребе компјутера 

 

 

Јануар/фебруар 

1.Извештај о успеху и дисциплини 

на крају првог полугодишта 

2.Давање сагласности на избор 

уџбеника за школску 

2022/2023.год. 
3.Извештај о реализацији 
активности пилот пројекта 
„Обогаћеног једносменског рада у 
основним школама“ 
4. Извештај директора о раду за 
први период 

Договор, извештај, 

дискусија, оснивање 

комисија 

-председник, 

директор, чланови, 

чланови комисије 

 

 

Април 

1.Извештај о успеху и дисциплини 

на крају трећег класификационог  

периода 

2.Извештај о такмичењима 

школске 2021/2022.год. 

3.Упознавање родитеља са 

реализацијом завршног испита и 

планом уписа у средње школе 

4.Упознавање са програмом 

прославе Дана школе 

5.Предлагање изборних предмета 

за школску 2022/2023.год. 

Договор, извештај, 

дискусија, оснивање 

комисија 

-председник, 

директор, чланови 

Јун 

1. Извештај о успеху и 

дисциплини на крају другог 

полугодишта 

2.Разматрање предлога Годишњег 

плана рада школе за 

2022/2023.год. 

4.Сагласност на програм и 

организовање екскурзије, наставе 

у природи у школској 

2022/2023.год. 
5. Извештај о реализацији  пилот 
пројекта „Обогаћеног 
једносменског рада у основним 
школама“ 
6.Извештај о Завршном испиту 

упису ученика у средњу школу. 

Договор, извештај, 

дискусија, оснивање 

комисија 

-председник, 

директор,чланови 

Начин праћење реализације плана рада Савета родитеља: извештаји, записници, непосредан увид, 

инспекцијски преглед. 

Носиоци праћења су: председник, чланови, директор и секретар 

 

20.3.2.Чланови Савета родитеља по одељењима 
Ред 

број 

 

Име и презиме родитеља 

 

Представник одељења 
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1.  Јелена Чолић I1 

2.  Надица Чамагић II1 

3.  Марија Стефановић III1 

4.  Марија Мијаиловић IV1 

5.  Биљана Степић V1 

6.  Данијела Ђорђевић VI1 

7.  Данијела Предолац VII1 

8.  Предраг Котлајић VII2 

9.  Милосава Лукић VIII1 

10.  Милан Милојевић комбинација 1/3  

11.  Бојана Ђорђевић комбинација 2/4 

 

20.3.3.Сарадња са родитељима 
 

 Сарадња са родитељима одвијаће се преко општих родитељских састанака, одељенских 

родитељских састанака, Савета родитеља, индивидуалним разговорима са родитељима ученика од стране 

разредних старешина, предметних наставника и директора школе. 

 

 

Облици рада Садржај рада 
Време 

реализације 
Извршиоци 

Међусобно  

информисање 

родитеља и 

наставника 

1.Информисање о психофизичком  

и социјалном развоју ученика 
Септембар 

Разредни старешина 

2.Резултати успеха и дисциплине ученика 

октобар,децем

бар, април, 

јуни 

Разредни старешина 

3.Услови живота у породици Током године 
Разредни старешина 

Савет родитеља 

Образовање 

родитеља за 

остваривање 

образовно-

васпитног рада. 

1.Здравствено васпитање и превентива Током године 
Разредни старешина 

Здравствени радник 

2.Психофизички развој деце.  

Проблеми у учењу 
Током године 

Разредни старешина 

Психолог 

3.Утицај школе, породице и друштвене 

средине на васпитање ученика.  

Предавање из професионалне орјентације. 

Током године 

Разредни старешина 

4.Организација едукативне трибине 
Прво 

полугодиште 

Стручни сарадникци 

директор, родитељи 

Сарадња 

родитеља у 

реализацији 

задатака школе 

1.Договор са родитељима око  

организовања екскурзије и школе у природи. 
По потреби 

Разредни старешина 

Директор 

2.Помоћ родитеља у побољшавању  

услова рада у школи.  
Стални задатак 

Разредни старешина 

директор, Савет род. 

3.Задаци који се односе на професионалну 

орјентацију. 
Мај 

Разредни старешина 

Психолог 

4.Учешће родитеља у решавању здравствених 

и социјалних проблема ученика. 
Током године 

Разредни старешина 

Савет родитеља 

5.Сарадња са родитељима по питању 

организације прославе матурске вечери 
јун 

Одељењске старешине, 

родитељи 
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20.3.4.Пријем родитеља за млађе ученике 
 

Разред и одељење 

 

Одељењски старешина 

 

Час 

 

 

Дан отворених врата 

I1 Марина Стефановић Током радног времена Сваког дана 

II1 Данијела Радовановић Током радног времена Сваког дана 

III1 Дејан Аџић Током радног времена Сваког дана 

IV1 Весна Станчић Током радног времена Сваког дана 

I/III Штулац Јелена Чеперковић Током радног времена Сваког дана 

II/IV Штулац Милијана Маричић Током радног времена Сваког дана 

 

20.3.5.Пријем родитеља за старије ученике 
 

Разред и одељење 

 

Одељењски старешина 

 

Час 

 

 

Дан отворених врата 

V1 Јелена Матић Током радног дана Сваког дана 

VI1 Олгица Луковић Током радног дана Понедељак - среда 

VII1 Јелена Катић Током радног дана Сваког дана 

VIII1 Јелена Вучетић Током радног дана Сваког дана 

VIII2 Саша Јовичић Током радног дана Уторак - среда 

 
20.4.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Институција са којом 

се сарађује 
Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реализације 
Реализатори 

Културни центар 

“Замак културе” 

Пролећни ликовни 

ускршњи салон 

Учешће на 

ускршњем 

салону(изложба 

радова и ускршња 

јаја) 

Април  

Наставник ликовне 

културе, ученици и 

професор у замку 

културе 

Дом здравља 
Превентивне 

активности 

Предавања 

Систематски 

прегледи 

Током школске 

године 

Здравствени радници 

 

Полицијска станица 

Врњачка  Бања 

-Предавања о 

вршњачком насиљу 

-Превентивне 

активности 

Предавања, 

разговори на тему 

безбедност, 

саобраћај итд 

Током школске 

године 

Полицијски 

инспектор 

Службеници 

полицијске управе 

Центар за социјални рад 

Упознавање са 

поремећеним 

породичним 

односима појединих 

ученика, помоћ 

социјално 

угроженим 

породицама 

Разговори, 

Посета школи, 

праћење 

 

Током школске 

године 

Стручни сарадници 

Центра и ППС, 

наставници, 

родитељи 

Национална служба за 

запошљавање  
Приправнички стаж 

 

Увођење у посао 

Током школске 

године 

Директор НСЗ, 

директор школе, 

Општина, ментори, 

приправници 
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Спортски центар Спортске активности 
Коришћење 

спортске хале 
Јесен/пролеће 

Наставник физичког 

васпитања, 

одељењске 

старешине 

Културни центар 

Извођење школских 

представа 

Пројекције дечијих 

филмова 

Посета,  

Коришћење сале 

Током школске 

године 

Задужени 

наставници, 

Запослени у 

Културном центру 

Средње школе 
Презентације 

образовних профила 
предавање 

Друго 

полугодиште 

Проф.средњих 

школа, 

ППС 

Црвени крст 
Конкурси на тему 

Крв живот значи 
Ученички радови Мај  

Активисти Црвеног 

крста, наставници 

Дечији вртић 

Упознавање са 

карактеристикама 

деце која похађају 

предшколски 

програм 

Сарадња, посета 

предшколске групе 

школи 

Друго 

полугодиште 

Стручни сарадници 

вртића, васпитачи, 

ППС 

МЗ Врњци 

Заштита животне 

средине, екологија 

и 

обележавање 

значајних догађаја у 

школи 

Радна акција, 

Посета, приредбе 

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

Руководство МЗ 

Радио телевизија 

Врњачка Бања 

Промоција значајних 

догађаја у школи 

Гостовања, 

конференције за 

штампу 

Током школске 

године 

Директор, 

наставници, 

новинари 

Општина Врњачка Бања 

Награђивање 

ученика за 

постигнуте 

резултате 

посета јануар 

Директор, 

наставници, 

председник општине 

Школска управа 

Краљево 

Дописи, посете 

просветних 

саветника 

Састанци, посете 

анализа рада, 

извештаји 

Током школске 

године 

Директор, 

наставници, ППС 

Општинска просветна 

инспекција 

Увид у законитост 

рада школе 
Посете, извештаји 

Током школске 

године 

Директор, секретар, 

ППС, просветни 

инспектор 

Библиотека 

„Др Душан Радић“ 
Посета библиотеци 

Посета, разговори 

ученика и 

наставника са 

библиотекарима 

Током школске 

године 

Учитељи,наставници 

, библиотекари 

 

20.5.ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

- Одржавање часова 

одељенског старешине у 

одељењима семог и осмог 

разреда и избор одељенског 

 

 

 

Координатор,  

-Часови ОЗ 

-Састанци УП 

-Предлагање 

-Дискусија 
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СЕПТЕМБАР 

члана за УП. 

- Конститутивна седница УП. 

Избор руководстава УП за 

школску 2021/2022. годину 

-Упознавање ученика са 

организацијом рада Ученичког 

парламента (начином рада 

парламента и обавезама 

ученика као представника у 

парламенту)  

- Упознавање чланова 

ученичког парламента са 

кодексом понашања. 

-Годишњи извештај о раду УП 

за 2020/21.годину 

-Израда и усвајање Програма 

рада Уп за школску 
2021/22.годину. 

-Извештај о самовредновању 

рада установе за школску 
2020/21.годину. 

-Извештај о остваривању 

годишњег плана рада установе 

за школску 2020/21.годину. 

одељенске старешине 

ученици, 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

-  Учешће у организовању 

Дечије недеље 

- Обележавање Светског дана 

здраве хране   

-Питања за директора  

-Хуманитарна акције, 

предлози, спровођење 

Координатор, 

парламентарци  

наставник биологије 

наставница српског јез. 

учитељица 

 

 

-Састанци УП 

-Дискусија 

-Радионице 

-Предавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

-Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

класификационог периода и 

предлога мера за њихово 

побољшање на часовима 

одељенског старешине. 

-Развијање свести o 

последицама употреба дрога и 

од свих психоактивних 

супстанци. 

-Учешће у медијима  

„ Сада се ми представљамо“- 

обележавање Дана 

телевизије и посета 

локалној телевизији 

 

Координатор, 

Парламентарци 

Наставници 

- Састанци УП 

- Радионице 

- Предавање 

- Презентација 
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ДЕЦЕМБАР/ 

ЈАНУАР 

-  Тематски дан Обележавање 

1.децембра, Светски дан борбе 

против сиде  

- Новогодишња акција - 

пакетићи 

-  Припрема свечаности 

поводом  дана Светог Саве   

Кординатор, 

Парламентарци, 

Наставници 

- Предлагање 

- Договор 

- Учествовање 

 

ФЕБРУАР 

 

 

 

 

-  Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на крају 

другог класификационог 

периода 

- Упознавање са предстојећим 

такмичењима 

- Евалуација реализованог 

плана у првом полугодишту и 

израда полугодишњег 

извештаја. 

-  Како безбедно користити 

интернет (радионица) 

Кординатор, 

Парламентарци,  

Стручни сарадник -

библиотекар 

 

-Предлагање 

-Радионица  

-Израда плаката 

-Презентација 

 

МАРТ 

-  Организација 8. марта  

-  Питања за директора 

Кординатор, 

Парламентарци 

Директор 

Ученици 

-Предавање 

-Израда плаката 

-Презентација 

 

 

 

 

АПРИЛ 

- Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају трећег 

класификационог периода и 

предлог мера за њихово 

побољшање. 

-  Припрема активности за 

прославу Дана школе- 6мај. 

-  Обележавање Светског дана 

књиге – 23 април  

- Обавештавање ученика о 

питањима од посебног значаја 

(информације о уџбеницима). 

- Сусрет са представницима 

ђачког парламента друге школе 

и размена  искуства. 

Кординатор, 

Парламентарци,  
Библиотекарка 

-Излагање 

-Дискусија 

-Израда плаката 

 

 

МАЈ 

- Најбољи ученици осмог 

разреда и предлози за ђака 

генерације 

- Организација прославе мале 

матуре 

- Припреме за завршни испит 

- Прављење паноа са сликама о 

раду УП за 2021/22.годину. 

-Предлози за унапређење рада 

парламента 

-Кординатор,    

-Парламентарци, 

-Наставници 

-Одељенски старешина 

-Излагање 

-Дискусија 

-Радионица 

-Израда паноа 

 

 

ЈУН 

- Анализа рада Ученичког 

парламента у протеклој 

школској години. 

-Кординатор,  

-Парламентарци, 

 

-Излагање 

-Дискусија 
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- Израда Годишњег извештаја 

рада УП. 

- Израда плана рада за наредну 

годину. 

 

Напомена  : У току рада могуће су измене и допуне овог оквирног плана на иницијативу неког од ученика, 

радне групе или самог председника. 

Ученички парламент чине ученици школе. Парламент чине по два представника одељења ученика  седмог и 

осмог разреда. Радом ученика координира наставник модератор Милена Миладинов. 

 

21. ПОСЕБНИ  ПЛАНОВИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

21.1.ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
Задужени наставници : Андријана Богојевић 

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

 

АВГУСТ 

-Упознавање са планом рада, 

допуне истог и усвајање 

активности за школску 

2021/2022.год. 

-Упознавање са планом рада 

радионица 

-договор око вођења евиденције 

-Сређивање простора 

продуженог боравка 

-Састављање јеловника 

Дискусија, договор, 

израда паноа 

Дирекор 

Педагог 

Куварица 

наставник 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

-Пријем и помоћ деци у 

адаптацији и упознавање са 

радом у продуженом боравку 

-Сарадња са родитељима 

-Набавка дидактичког материјала 

-Уређење простора 

-Осмишљавање креативних 

радионица 

-Припремне активности за 

посету Градској библиотеци «Др 

Душан Радић» у Врњачкој Бањи 

Дискусија, договор, 

израда паноа, посета 

 

 

 

 

Директор 

Наставник 

Родитељи 

Библиотекар 

  

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

-Анализа постигнућа ученика 

након првог класификационог 

периода 

-Активности и припреме 

честитки за Новогодишњи вашар 

Дискусија, 

договор,извештај израда 

паноа 

Директор 

Педагог 

Наставник 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Анализа постигнућа ученика на 

крају првог полугодишта 

-Анализа вођења евиденције 

-Анализа рада и ефикасности 

радионица 

-Договор о прослави Светог Саве 

-Договор о прослави Нове 

године-уређење учионице 

Дискусија, договор, 

израда паноа,извештај 

Директор 

Педагог 

Наставник 

 

 -Анализа постигнућа ученика Дискусија, договор, Директор 
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АПРИЛ након трећег класификационог 

периода 

-Амбијентално учење 

- Посета ЗОО врту у Врњцима 

- Активности поводом 

украшавања ускршњих јаја 

-Активности поводом приредбе 

за Дан школе 

извештај Педагог 

Наставник 

 

 

ЈУН 

Анализа и евалуација 

продуженог боравка 
Дискусија, извештај 

Директор 

Педагог 

Наставник 

 

 

21.2.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана активности у оквиру програма 

заштите ученика од злостављања и 

занемаривања 

тим, стручни 

сарадници, 

директор 

дискусија, 

договор, план 
јул 

Усклађивање оперативних планова рада 

наставника (наставних и ваннаставних 

активности) и часова ОС са програмом 

заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања (изабрати наставне јединице 

пригодне за имплементацију теме везане за 

превенцију насиља) 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор 

дискусија, 

договор, план 
август / током године 

Дефинисање правила понашања, последице 

кршења правила – реституција, анализа 

поштовања постављених правила, 

евентуалне измене и додаци 

тим, одељењске 

стрешине, 

стручни 

сарадници, 

ученички 

парламент, 

директор 

договор, 

дискусија, анализа 

септембар / током  

године 

Упознавање ученика и родитеља о врстама 

насиља, злостављања, занемаривања и 

упознавање са предузимањем заштите у 

оквиру школе и других институција. 

тим, ученици, 

родитељи, 

одељењске 

стрешине, 

стручни 

сарадници, 

директор 

договор, 

дискусија, 

штампани 

материјал, пано 

септембар 

Вођење евиденције контаката са ученицима 

и родитељима 

одељенске 

старешине, 

стручни 

сарадници, 

директор, Тим 

документација, 

дискусија, 

предлози мера 

током  године 

Састанци Тима поводом решавања 

конкретних проблема 

чланови тима, 

стручни 

састанци, предлог 

мера 
према потреби 
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сарадници, 

директор, 

одељенске 

старешине 

Евалуација и реализација планираних 

активности Тима 

тим  за заштиту 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

дискусија,анализа, 

извештаји 
Јун 

Начин праћење реализације програма рада за заштиту ученика од злостављања: извештаји, записници, 

непосредан увид, инспекцијски преглед. 

Носиоци праћења су: координатор тима, чланови тима, директор 

 

21.3.ПЛАН  РАДА ТИМА  ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 
Активност 

Учесници 
 

Одговорна особа 

 

Начин реалзизације Време 

Израда акционог плана за 

школску 2021/2022. 
СТИО, директор 

Координатор  

Тима 

Израда плана 

активности за текућу 

годину 
Август  

Анализа постојећих и 

потребних ресурса 

(техничких, људских, 

ресурса локалне заједнице) 

за инклузивно образовање 

СТИО, директор 
Координатор 

Тима, директор 

Сарадња са ИРК, 

стални контакт са 

ЦСР, локалном 

заједницом 

На почетку 

године и 

према 

потреби 

односно пре 

покретања 

ИОП-а 

Праћење постигнућа и 

напредовања ученика којима 

је потребна додатна подршка 

Наставници, 

Одељењска већа, 

стручни 

сарадник, СТИО 

Тим, предметни 

наставници, 

директор 

Праћење  поменутих 

ученика, аналзиза на 

Одељенским већима 

и предлог мера за 

даљи рад. 

Идентификација 

нових, према потреби 

Август, 

новембар, 

према 

потреби 

Прикупљање податка ради 

формирања неопходне 

документације 

Наставници, 

стручни 

сарадник 

Тим, наставници, 

стручни сарадник 
Израда педагошких 

профила за ученике 

Током 

године 

према 

потреби 

Процена потребе за израду 

ИОП-а 

Наставници, 

СТИО, стручни 

сарадник, 

Педагошки 

колегијум 

Координатор 

Тима, предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине 

На основу 

документације и 

мишљења наставника 

врши се процена за 

покретање и израду 

ИОП-а  

Током 

године 

према 

потреби  

Планирање и помоћ у 

спровођењу мера 

индивидуализиције односно 

израде ИОП-а у раду са 

ученицима   

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадник, 

тимови за ДП, 

СТИО 

Координатор 

Тима, стручни 

сарадник 

Израда плана 

потребне подршке на 

основу издвојених 

приоритетних 

области 

Током  

године 

према 

потреби 
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Формирање тимова за ДП СТИО, директор 
Координатор 

Тима, директор 

Именовање чланова 

тима за ДП 

Према 

потреби 

Помоћ у изради ИОП-а  

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадник, 

тимови за ДП, 

СТИО 

Координатор 

Тима, стручни 

сарадник 

Израда ИОП-а одн. 

плана активности на 

основу издвојених 

приоритетних 

области 

Током  

године 

према 

потреби 

Сарадња са родитељима 

ученика који су укључени у 

систем пружања подршке 

Родитељи, 

тимови за ДП, 

наставници, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Координатор 

Тима, стручни 

сарадник, 

директор 

Давање сагласности 

за израду ИОП-а, 

заједничка израда 

планова активности, 

евалуација, 

планирање даљих 

корака 

Према 

потреби 

током 

године 

Евалуација ИОП-а 

Родитељи, 

Тимови за ДП, 

стручни 

сарадник, СТИО 

Координатор, 

стручни сарадник, 

предметни 

наставници 

На основу извештаја 

наставника, анализа 

и доношење одлуке о 

прекиду/ наставку 

односно измени 

примене ИОП-а  

Квартално 

уколико се 

у овој 

школској 

години 

поједини 

ученици 

уведу у 

ИОП 

Сарадња са Педагошким 

колегијумом  

Чланови СТИО, 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

Координатор 

Тима, директор 

Припрема ИОП-а, 

давање Педагошком 

колегијуму на 

усвајање, упућивање 

захтева ИРК, 

евалуација ИОП-а и 

доношење одлуке за 

даље 

Према 

потреби 

Презентовање извештаја о 

реализацији ИОП-а на 

СТИО, НВ, ШО 

Чланови СТИО, 

чланови НВ 

Координатор, 

стручни сарадник 

Презентовање 

извештаја о 

реалзацији ИОП-а 

након усвајања на 

Педагошком 

колегијуму са 

акцентом на мере за 

даљи напредак 

ученика 

Квартално 

уколико се 

у овој 

школској 

години 

поједини 

ученици 

уведу у 

ИОП 

Праћење планираних часова 

у оквиру инклузивног 

образовања 

Ннаставници, 

СТИО, стручни 

сарадник 

Директор, 

стручни сарадник 

Анализа посећених 

часова, давање савета 

за напредовање, са 

акцентом на 

прилагођавањима  

Током 

године 

Праћење укључивања у 

секције, додатне и редовне 

образовне активности 

Одељенски 

старешина, 

наставници, 

стручни 

Директор, 

стручни сарадник, 

одељенске 

старешине 

Укључивање ученика 

у слободне 

активности према 

могућностима 

Током 

године 
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сарадник, 

ученици 

Начин праћење реализације плана рада Стручног тима за ИО: записници, извештаји,  непосредан увид, 

инспекцијски преглед. 

Носиоци праћења су: координатори, чланови, стручни сарадник, директор 

 
21.4.ПЛАН УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА (УНАПРЕЂЕЊЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ) 
 

21.4.1.План рада тима за праћење остваривања плана стручног усавршавања 
 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

- Израда плана рада тима за 

стручно усавршавање  

- Подела задужења члановима 

тима 

-Упознавање са Правилником о 

сталном стручном усавршавању 

и стицању знања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

- Доношење Интерног акта 

школе о стручном усавршавању 

установи 

-Израда личног плана стручног 

усавршавања за 

шк.2021/2022.год.  

-Стручно усавршавање- 

семинари (разматрање и 

доношење одлуке о избору 

семинара 

Дискусија, договор, 

извештаји 

Директор,  

Стручни 

тимови/већа, 

наставници 

 

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

-Извештај о тромесечном 

стручном усавршавању унутар и 

ван установе 

- Обавештење о одржавању 

семинара на нивоу округа 

- Обавештење о организовању 

обука од надлежног 

министарства или ЗУОВ-а 

-Предавање на одређену тему на 

Наставничком већу 

Дискусија, договор, 

извештаји 

Директор, 

стручни 

сарадник, 

стручни 

тимови/већа, 

наставници 

 

ФЕБРУАР/МАРТ 

- Извештај о тромесечном 

стручном усавршавању унутар и 

ван установе  

- Обавештење о одржавању 

семинара на нивоу округа 

- Обавештење о организовању 

обука од надлежног 

министарства или ЗУОВ-а 

- Планирање трибине за ученике, 

Предавање, 

дискусија, договор, 

извештаји 

Стручни 

сарадник,  

наставници, 

ученици, 

радионице 
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наставнике и родитеље на 

актуелну тему 

 

МАЈ/ЈУН 

- Извештај о тромесечном 

стручном усавршавању унутар и 

ван установе  

- Извештај о одржаном и 

планираном семинару у нашој 

школи 

- Обавештење о одржавању 

семинара на нивоу округа 

- Предавање наставницима на 

одређену теме на Наставничком 

већу  

- Извештај наставника о личном 

плану стручног усавршавања за 

шк.2021/2022.год. 

-Анализа и предлог семинара за 

школску 2022/2023.год.  

Предавање, 

дискусија, договор, 

извештаји 

Директор, 

стручни 

сарадник, Тим 

за ИО, 

наставници 

    

 

21.5. ПЛАНИРАНИ САТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 

2021/2022.год. 
 

Планирани сати стручног усавршавања у установи налазе се у електронском облику код координатора тима 

за стручно усавршавање и  директора школе. 

 

21.6. ПЛАНИРАНИ БОДОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 

 
Планирани сати стручног усавршавања ван установе налазе се у електронском облику код код координатора 

тима за стручно усавршавање и директора школе. 

 

21.7.ПЛАН РАДА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 
 

 21.7.1.Оперативни план  здравственог васпитања ученика од I до IV разреда 
 

бр. Назив наставне теме Назив наставне јединице 
Наставна 

средства 

Осврти на 

часу 

одељ.ст. 

или 

предмета 

1 
Изграђивање 

самопоштовања 

1. Циклус радионица “Чувари 

осмеха” у првом разреду 
Радионички 

материјал     (хамер, 

боје, лепак...) 

час одељенске 

заједнице 2. Правилно вредновање 

понашања ( II-IV) 

2 Здрава исхрана 3. Здрава и разноврсна исхрана Слике, На часу 
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помаже раст и развој организма дијапозитиви и 

филм “Млеко” 

одељенске 

заједнице, 

или познавање 

природе, 

познавање 

друштва 

4. Време за јело, оброци и 

формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

Слике 

3 Брига о телу 

5. Лична и општа хигијена, 

стицање основних хигијенских 

навика 

Слике, 

дијапозитиви и 

филмови: “Болести 

прљавих руку”, 

“Како сачувати 

здравље”. 

час одељенске 

заједнице или 

природа и 

друштво 

4 
Физичка активност и 

здравље 
6. Игре и значај одмарања 

Слике, 

дијапозитиви и 

филм “Вежбајмо 

сваки дан” 

час одељенске 

заједнице или 

физи-чког 

васпитања 

5 Бити здрав 

7. Шта је то здраво понашање и 

како да савладамо лакше болести 

Слике, 

дијапозитиви и 

филмови: “Болести 

прљавих руку” и 

“Како сачувати 

здравље” 

час одељенске 

заједнице или 

природа и 

друштво 
8. Потребе за одмором, спавањем 

и релаксацијом 

6 Безбедно понашање 
9. Бити безбедан у кући, на 

улици, у школи, заједници... 

Слике, 

дијапозитиви: 

“Опасне игре” и 

“Прва помоћ у 

саобраћају” 

час одељенске 

заједнице или 

природа и 

друштво 

7 Односи са другима 

10. Односи у породици и у 

одељењу 
 

час 

одељенске 

заједнице 
11. Помажемо старим и 

немоћним особама 

8 
Хумани односи међу 

половима 

12. Полне разлике између дечака 

и девојчица 

Слике, 

дијапозитиви 

час 

одељенске 

заједнице 

13. Једнако ведровање дечака и 

девојчица, уважавање улога и 

способности 

14. Пред пубертет 

9 
Правилно коришћење 

здравствених служби 

15. чувари мог здравља (лекар, 

стоматолог, медици-нска сестра) 

раде у здравстве-ним установама, 

болницама и домовима здравља. 

Слике, 

дијапозитиви и 

филм 

час природе 

и друштва 

10 
Улога за здравље 

заједнице 

16. Наша улога у очувању здраве 

околине 

( уређење дворишта ) 

Филм 

“Хомо Ефлувиенс” 

час 

одељенске 

заједнице 

или 

познавање 

природе и 

друштва 
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21.7.2.Оперативни план здравственог васпитања ученика од V до VIII разреда 
 

Бр. Назив наставне теме Назив наставне јединице 
Наставна 

средства 

Осврти на 

часу 

одељ.ст. 

или 

предмета 

1 
Изграђивање 

самопоштовања 

1. Свест о сличностима или 

разликама нађих акција, осе-ћања 

или изгледа (Радионица 

“Осећања” из чувара осмеха). 
Радионички 

материјал 

час одељењске 

заједнице или 

предмета 
2. Психофизичке промене у 

пубертету. 

2 Здрава исхрана 

3. Фактори који утичу на навике 

о правилној исхрани и 

формирање ставова у погледу 

исхране. 

Слике, 

дијапозитиви и 

филм “Млеко” 

На часу одеље-

њске 

заједнице, 

или биологије 4. Балансирање хране са 

енергетским потенцијалима 

3 Брига о телу 

5. Развијање одговорности за 

личну хигијену и здраве навике 
Слике и филм: 

“Како сачувати 

дравље”. 

час одељењске 

заједнице или 

биологије 6. штетно деловање пушења на 

здравље човека 

4 
Физичка активност и 

здравље 

7. Рекреација и унапређивање 

здравља 

Слике, 

дијапозитиви и 

филм “Вежбајмо 

сваки дан” 

час одељењске 

заједнице или 

физи-чког 

васпитања 
8. Како вежбати - савети 

5 Бити здрав 

9. Превенција (спречавање) 

болести 

Филм: 

“Болести прљавих 

руку” и “Млади и 

сида” 

час одељењске 

заједнице или 

биологије 10. Природне одбране организма 

6 Безбедно понашање 

11. Безбедност у саобраћају, 

хитне интервенције и безбедно 

понашање 

Филмови: 

“Прва помоћ у 

саобраћају” и 

“човек и алкохол”” 

час одељењске 

заједнице или 

биологије 12. штетно деловање алкохола на 

организам 

7 Односи са другима 

13. Разумевање својих и туђих 

потреба и осећања, поштовање 

различитости 
Слике 

час 

одељењске 

заједнице 
14. Односи у породици улоге 

8 
Хумани односи међу 

половима 

15. Последице прераних полних 

односа на развој младих Слике, 

дијапозитиви и 

филм “Млади и 

сида” 

час 

одељењске 

заједнице 

16. Физичка, емоцонална и 

социјална зрелост, пуноле-тност 

и стварна зрелост. 

17. Млади и сида 

9 
Правилно коришћење 

здравствених служби 

15. Здравствене и социјалне 

службе и њихов значај за 

појединце, организацију и 

шеме 

час 

одељењске 

заједнице 
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заједницу у целини. 

10 
Улога за здравље 

заједнице 

16. Заштита животне средине и 

социјалне интеракције са људима 

из заједнице. 

Филм 

“Хомо Ефлувиенс” 

час 

одељењске 

заједнице 

 

22. ПЛАН РАДА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
 

 

Време реализације 

 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци реализације 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР/ 

ОКТОБАР 

 

 

- усвајање плана рада тима за ПО 

- планирање часова ПО кроз 

одржавање часова редовне наставе 

- Планирање и одржавање радионица: 

«Самоспознаја то сам ја» – 8/1 

одељење 

- Планирање и одржавање радионица: 

професионална оријентација и кључне 

компетенције које она развија 

(одељењска заједница 7/1 и 7/2)  

- Текућа питања 

договор, 

припрема, 

материјал, 

дискусија, 

анализа, 

извештај, посета, 

испробавање 

праксе, 

презентовање 

координатор, 

одељењске старешине, 

ученици, задужени 

наставници, стручни 

сарадник, директор, 

тим за По 

 

 

ДЕЦЕМБАР/ 

ЈАНУАР 

 

 

 

-Презентовање урађених power point 

презентација на тему: занимања 

-Предлог за уређење паноа 

опредељеном Професионалној 

оријенацији 

-Упознавање ученика са средњим 

школама Рашког и Расинског округа на 

часу одељењске заједнице 8/1 

договор, 

припрема, 

материјал, 

дискусија, 

анализа, извештај, 

посета, 

испробавање 

праксе, 

презентовање 

координатор, одељењске 

старешине, ученици, 

задужени наставници, 

стручни сарадник, 

директор, тим за По 

 

 

 

 

 

 

МАРТ/ АПРИЛ 

- Планирање и одржавање радионице: 

Моја очекивања (одељењска заједница 

8/1) 

-Планирање и одржавање  радионице: 

Моја очекивања (родитељски састанак 

8/1) 

-Планирање и одржавање представе:  

«Занимање које волим»  

- планирање посете предузећима и 

обављање интервјуа и испробавање 

праксе (8/1 ) 

-Договор о посети експерата занимања 

нашој школи  

-Договор о посетама и презентовању  

средњих школа ученицима осмог 

разреда наше школе 

-Сарадња са Националном службом за 

запошљавање – Врњачка Бања 

- Заједничке активности ученика у 

области ПО наше школе и ученика ОШ 

„Бане Миленковић“ Ново Село 

договор, 

припрема, 

материјал, 

дискусија, 

анализа, 

извештај, посета, 

испробавање 

праксе, 

презентовање 

координатор, 

одељењске старешине, 

ученици, задужени 

наставници, стручни 

сарадник, директор, 

тим за По 
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МАЈ/ ЈУН 

 

 

 

-Договор о посетама и презентовању  

средњих школа ученицима осмог 

разреда наше школе 

- планирање посете предузећима и 

обављање интервјуа и испробавање 

праксе (8/1 ) 

- испитивање интересовања ученика 

8.разреда и саветодавни рад  са 

стручном службом школе 

- планирање и посета средњим 

школама у окружењу према 

интересовањима ученика 

- извештај о реализацији тима за 

школску 2021/2022.г. 

договор, 

припрема, 

материјал, 

дискусија, 

анализа, 

извештај, посета, 

испробавање 

праксе, 

презентовање 

координатор, 

одељењске старешине, 

ученици, задужени 

наставници, стручни 

сарадник, директор, 

тим за По 

 

 Носиоци послова на професионалној оријентацији ученика VIII разреда у школској  години су 

Одељењске старешине VIII разреда и стручни сарадници. 

 
23.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

 

Током школске 

године 

Здравствено образовање и 

васпитање 

(личној хигијена, хигијена исхране и 

становања, спречавање ширења и 

сузбијања заразних болести) 

Разговор 

Презентација 

радови 

Одељењски старешина 

Наставник биологије 

Здравствени радник 

 

Током школске 

године 

Специфична превентива болести 

зависности (основне информације о 

штетном дејству психоактивних 

супстанци, појмови дрога, дуван, 

алкохол и развијање свести код 

ученика о њиховој штетности, рад са 

родитељима на ову тему) 

Разговор 

Презентација 

Радови 

предавање 

Одељењски старешина 

Наставник биологије 

Здравствени радник 

 

Током школске 

године 

Задаци здравствене службе у 

заштити ученика (Праћење развоја 

здравственог стања ученика и рано 

откривање аномалија, спровођење 

мера за имунолошке отпорности 

ученика, контрола здравственог стања 

радника школе, Рана дијагноза зубног 

каријеса) 

Разговор 

Презентација 

предавање 

Здравствени радник 

Одељењски старешина 

 

Током школске 

године 

Заштита унапређења животне 

средине 

(Развијање љубави према животној 

средини код ученика и њихово 

подстицање за њено очување, значај 

здраве животне средине за будућност 

човека, однос здраве животне средине 

Разговор 

Презентација 

предавање 

Одељењски старешина 

Наставник биологије 
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и савремене технологије, најчешћи 

загађивачи животне средине) 

 

24. ПЛАН РАДА СЕКТОРА ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА 
24.1.ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА  

 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадни

ци 

Током школске 

године 
Пријем и ажурирање поште 

Прикупљање пристигле 

поште и њено 

ажурирање(расподела) 

секретар 

Током школске 

године 
Вођење записника са седница 

Присуствовање седницама 

и бележење битних и 

релевантних 

података.прављење 

записника 

секретар 

Током школске 

године/јун 

Издавање сведочанстава,потврда и 

др 

Издавање документације 

по потреби запосленима и 

ученицима 

Секретар, 

рачуновођа 

Током школске 

године 
Израда решења запосленима 

Израда решења и уговора 

према потреби( за 

запослене) 

секретар 

Током школске 

године 

Вођање персоналне документације 

и података запослених и њихово 

достављање надлежним органима 

Вођење сопствене 

документације и по 

потреби њено достављање 

другим органима 

секретар 

Током школске 

године 

Рад на изради и усклађивању 

нормативних аката 

Израђивање и усклађивање 

нормативних аката 
секретар 

Током школске 

године 

Проучава и прати прописе,Законе и 

друге материјале везане за рад 

школе 

Проучавање и праћење 

стручне литературе 
секретар 

Током школске 

године 

Учешће у изради материјала за 

седнице органа управљања школом 

Припрема материјала за 

одржавање седнице 
секретар 

Током школске 

године 

Учешће у изради Годишњег плана 

рада школе 

Помоћ у изради Годишњег 

програма рада школе 
секретар 

Током школске 

године 
Остали послови 

Обављање додатних 

послова према тренутним 

потребама 

секретар 

 

24.2.ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА РАЧУНОВОДСТВА 
 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Током школске 

године 
Контирање и књижење..  

Књижење,израда 

контног рачуна 
Рачуновођа 

Током школске 

године 
Обрачун зарада 

Обрачунавање 

зарада запослених 
Рачуновођа 

Током школске 

године 
Израда шестомесечног обрачуна, 

Израда обрачуна за 

период од 6 месеци 
Рачуновођа 
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Током школске 

године 
Израда завршног рачуна 

Израда финалног 

рачуна 
Рачуновођа 

Током школске 

године 

Вођење материјално-финансијског 

књиговодства 

Обрада и 

депоновање 

финансијских 

трансакција 

Рачуновођа 

Током школске 

године 
Обрада статистичких података 

Евидентирање и 

анализа 

статистичких 

података 

Рачуновођа 

Током школске 

године 
Вођење прописаних књига инвентара 

Уредно вођење и 

документовање 

инвентарних књига 

Рачуновођа 

Током школске 

године 

Пружање помоћи комисији за попис 

школске имовине 

Учешће у раду 

пописне комисије 
Рачуновођа 

Током школске 

године 

Праћење и проучавање прописа 

везаних за финансијског и 

књиговодствено пословање 

Проучавање и 

праћење стручне 

литературе 

Рачуновођа 

Током школске 

године 
Остали послови 

Остали послови по 

потреби 
Рачуновођа 

 

24.3.ПЛАН РАДА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 
 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Током школске 

године 
Чишћење дворишта Рад на чишћењу Помоћно особље 

Током школске 

године 
Одржавање санитарних чворова 

Одржавање 

санитарних 

површина 

Помоћно особље 

Током школске 

године 

Чишћење прозора и целокупног 

инвентара 

Чишћење 

комплетног 

инвентара 

Помоћно особље 

Током школске 

године 
Потирање просторија Прање и потирање Помоћно особље 

Током школске 

године 
Остали послови 

 Остали послови 

по потреби 
Помоћно особље 

 

24.4.ПЛАН РАДА ДОМАРА/МАЈСТОРА ОДРЖАВАЊА ШКОЛЕ 

 
Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Током школске 

године 
одржавање свих инсталација  

Одржавање 

инсталација 
Домар 

Током школске 

године 

ситније поправке на објекту и 

ивентару 

Поправке 

инвентара 
Домар 

Током школске 

године 

одржавање школског дворишта и 

зелених површина 
Одржавање  Домар 

Током школске 

године 

Одржавање спортских терена 

(фарбање голова, кошева, 
Одржавање Домар 
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обележавање терена) 

Јул/август 
кречење учионица и осталих 

просторија 
Кречење Домар 

Током школске 

године 

израда одређених предмета од дрвета 

и метала (лајсне,чивилуци и др. 

Израда предмета 

по потреби 
Домар 

Током школске 

године 
Поправка школског инвентара Поправке Домар 

Током школске 

године 

остали послови  

 

Остали послови 

по потреби 
Домар 

Октобар-април 
загревање и одржавање котла и  

осталих постројења 

Одржавање и 

грејање 
Домар 

 

25. ПЛАН РАДА ХИГИЈЕНСКО-ЕСТЕТСКОГ И ЕКОЛОШКОГ 

УРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА 
Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 

Током школске 

године 
Уређење учионица 

Уређење паноа 

постерима различитог 

садржаја 

Одељењски старешина 

Током школске 

године 
Уређење ходника 

Панои са изложеним 

ученичким радовима, 

етно кутак, слике 

знаменитих личности 

Наставник ликовне 

културе и верске наставе 

Током школске 

године 
Уређење библиотеке 

Набавка нових књига 

и дидактичког 

материјала и израда 

паноа на одређену 

тему 

Библиотекарка, домар 

Током школске 

године 

Уређење учионице за продужени 

боравак 

Набавка новог 

едукативног 

материјала, 

осликавање зидова 

проф.у продуженом 

боравку 

наставник ликовне 

културе 

Финансијски радник 

Током школске 

године 
Уређење школског дворишта 

Израда клупа за 

седење, уређење 

травњака и сађење 

нових стабала 

Домар, наставник 

биологије, помоћно 

особље, ученици 

 

26. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 
26.1. ПЛАН РАДА ИНТЕРНОГ МАРКЕТИНГА ШКОЛЕ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације/сарадници 
Континуирано 
током целе 
године 

- Доследно обавештавање о свим 
активностима школе 

путем књиге 
обавештења 

Директор  

Континуирано 
током целе 

- Фото-записи свих важнијих 

догађаја у школи ( Пријем првака, 

путем 

фотоапарата и 
Задужена особа 
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године 
(јануар/јун 

Обележавање Светог Саве, Дана 

школе, Видовдана) 

камере 

Континуирано 
током целе 
године 

- Обавештавање родитеља школе 
писаним информацијама о 
резултатима рада, циљевима и 
проблемима школе 

путем извештаја, 
дописа, анкетним 
листићима, сајта и 
др. 

Одељењске старешине 
Секретар, директор 

Континуирано 
током целе 
године 

- Организовање и постављање 
тематских изложби и уређење кутка 
за важније празнике (Божић, Ускрс...) 

Уређење паноа и 
прављење кутка за 
наведене празнике 

Наставници ликовне 
културе, верске наставе 

Април  Крос РТС-а трчање 
Наставници физичког 
васпитања 

Мај 
- Издавање школског листа 
„Младост" 

припрема 
текстова, 
фотографија и 
штампање 

Наставници задужени за 
школски лист 

Август  
- Издавање „Летописа“ за школску 
2021/2022.год.  

припрема 
текстова, 
фотографија и 
штампање 

Наставници задужени за 
летопис 

 

27.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА 
 

 Праћење остваривања Годишњег програма рада као и ранијих година водиће се КАО КВАРТАЛНИ 

ИЗВЕШТАЈИ ОСТВАРИВАЊА Годишњег програма рада у посебном регистратору  заједно са записницима 

са седница Школског одбора, који ће бити саставни део ГПР-а, а годишњи извештај о реализацији ГПР- 

биће саставни део новог годишњег програма рада. Такође ће се примењивати чек листе из Приручника о 

самовредновању и записници са седница Наставничких и одељењских већа као и друга педагошка 

документација која се води у школи. Праћење остваривања Годишњег програма рада вршиће директор 

школе и о томе извршавати Школски одбор на редовним и ванредним седницама.  

 

Садржај праћења 

и вредновања 
Начини праћења и вредновања Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Програм рада 

Наставничког 

већа 

Увид у записнике Наставничког већа 
прво и друго 

полугодиште 
Директор 

Програми рада 

Одељењских већа 

Увид у записнике Одељењских већа и 

дневнике образовно-васпитног рада 

прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председници већа 

Програми 

стручних већа 

(разредне наставе 

и за области 

предмета) 

Увид у записнике и евиденција у 

дневницима ов.рада 

прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председници већа 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Увид у записнике 
прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

координатор актива 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Увид у записнике 
прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

координатор актива 

План рада тимова 

и комисија  
Увид у записнике 

прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

координатор 

тима/комисија 
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Програм рада 

Педагошког 

колегијума 

Увид у записнике 
прво и друго 

полугодиште 
директор 

Програм рада 

стручних 

сарадника 

Увид у дневник рада, у годишњи оперативне 

планове и педагошко-психолошку 

документацију 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм рада 

директора 
Увид у годишњи план и оперативне планове 

прво и друго 

полугодиште 
Директор 

Програм рада 

Школског одбора 
Увид у записнике 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председник ШО 

секретар 

Програм рада 

Савета родитеља 
Увид у записнике 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Председник СР 

Програм рада 

Ученичког 

парламента 

Увид у записнике 
прво и друго 

полугодиште 

Директор  

Модератор парламента 

Индивидуални 

планови 

наставника 

Увид у планове 
прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм 

ваннаставних 

активности 

Увид у програме и дневнике осталих облика 

образовно-васпитног рада 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм рада 

одељењских 

старешина 

Увид у програме и дневникеобразовно-

васпитног рада 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм за 

заштиту ученика 

од злостављања 

Увид у записнике 
прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

ТИМ 

Програм рада 

продуженог 

боравка 

Увид у програме и дневник рада продуженог 

боравка  

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм рада 

професионалне 

орјентације и 

Програм 

здравствене 

превенције 

 

Увид у педагошко-психолошку 

документацију, Дневнике образовно-

васпитног рада 

 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Програм стручног 

усавршавања 

Увид у Годишњи план рада, евиденција код 

педагога и секретара, записник Педагошког 

колегијума 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

Стручни сарадник 

Секретар 

Педагошки колегијум 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Увид у евиденцију културних и јавних 

активности школе 

прво и друго 

полугодиште 

Директор 

 

 

 

 

 

 


