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1.У В О Д 

1.1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

НАЗИВ ШКОЛЕ: ОСНОВНА ШКОЛА ''ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО''  

АДРЕСА:  Кнезa Михајла 1  

МЕСТО И БРОЈ ПОШТЕ:  19330 Прахово  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 

ФАКС:  

019/3 524-050  

019/3 524-050  

E-mail:   osprahovo@gmail.com 

БРОЈ УЧЕНИКА:  I – IV  30 БРОЈ ОДЕЉЕЊА:  3 

                                               V-VIII          41 БРОЈ ОДЕЉЕЊА:  8 

Предшк

олска 

деца 

         12 БРОЈ ГРУПА 1 

УКУПНО: 

 

83 

 

12 

БРОЈ РАДНИКА:          

  

  

  

  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:  

 

 

Наставника разредне наставе  4 -  4,00 

Наставника предметне наставе  

Васпитач 

18  - 9,74 

1 – 1,00 

Стручних сарадника  0,5+0,5-1 

Административно финансијских радника  2  -  1,00 

Oсталих радника  6  -  6,00 

 Иванка Војиновић 

 

УКУПНО 

1 -  1,00 

 

35 – 24,77 
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1.2. ИМЕ И СЕДИШТЕ ШКОЛЕ 

 

  ОШ''Павле Илић Вељко'' у Прахову поседује решење Фи-33/11 о регистрацији обављања 

делатности основно образовање под шифром 85.20 и предшколско образовање под шифром 85.10 . 

 Прва основна школа у Прахову изграђена је после српско - турских ратова                       ( 

1876/77. године ), 1878. године и од тада почиње организовано описмењавање деце и омладине. 

Доста раније, још 1851. године, почела је са радом школа у Радујевцу и била међу првих 10 школа 

изграђених и формираних у Крајини. Од великог броја просветних радника који су радили у 

Прахову, сигурно је најзанимљивија  личност Михајло Заставниковић, песник и писац, који је 

посебним језиком и стилом описао ратовања и патње српских војника кроз Албанију . Радио је у 

праховској школи од 1909. до 1912. године. 

 Данашњи назив школа је добила по народном хероју, генералу Павлу Илићу 

Вељку.Школске зграде у којима данас ученици похађају наставу у Прахову изграђене су 

1930.године а у Радујевцу нова зграда је у употреби од 2001.године. 

1.3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину представља основни радни инструмент 

којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност, свих 

учесника у раду ОШ ―Павле Илић-вељко»‖ у Прахову на реализацији образовно-

васпитних активности, одређују се носиоци тих активности, омогућује унапређење 

образовно-васпитног рада, обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака као и 

евалуација стручних, руководећих и управних органа школе. 

План рада школе обезбеђује информисање свих радника школе, ученика, родитеља, 

стручних и руководећих органа који учествују у раду школе о активностима и садржајима 

рада које ће школа остваривати у току ове школске године. 

Полазне основе Годишњег плана рада ОШ ,,Павле Илић-Вељко―‖ у Прахову за школску 

2020/2021. годину су: 

 

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС‖, бр. 88/2017, 

27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020), 

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

10/2019 и 27/2018-др. закон), 

Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС‖, бр. 18/2010, 

101/2017,113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 10/2019 и 86/2019-др. закон), 

Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС‖, бр. 27/2018), 

Каталог уџбеника ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2016, 5/2018, 4/2019, 

13/2019, 2/2020 и 3/2020), 

Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 2/2019, 9/2019 и 14/2019), 

Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 6/2019 и 14/2019), 

Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр.2/2020), 
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Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015), 

Правилник о вредновању квалитета рада установе („Сл. гласник РС‖, бр. 10/2019), 

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 

годину („Сл. гласник РС-Просветни гласник‖ бр. 5/2020), 

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

гласник", бр. 5/2004), 

Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС–Просветни 

гласник", бр. 14/2018), 

Правилник о вредновању квалитета рада установe („Службени гласник РС―, број 10/2019), 

Организација продуженог боравка целодневне наставе и школе у природи у основној 

школи ("Сл. гласник РС – Прoсветни гласник", бр. 2/91), 

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 наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013, 

14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018), 

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

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

(„Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. 

правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018), 

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 

– др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018), 

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 и 

6/2020), 

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

наставном програму за 5. разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник‖ бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 4/2013, 

11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018), 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 

3/2018, 12/2018 и 3/2020), 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 6/2009, 3/2011- др. правилник,  8/2013, 11/2016, 12/2018, 

3/2019, 12/2019 и 3/2020), 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 2/2010, 3/2011- др. правилник и 8/2013, 5/2014, 11/2016, 

7/2017, 12/2018, 10/2019 и 3/2020), 

Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 

основној и средњој школи („Сл. гласник РС‖, бр. 46/2001), 
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Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 6/2008), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред основне 

школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 7/2008), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 7/2007), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред 

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 2/2008), 

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

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 15/2005), 

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

школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 9/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 15/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 2/2005), 

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

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 9/2005), 

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

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 23/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 20/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 10/2003), 

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

основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 20/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за други разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 8/2003), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи 

и другима за први разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 5/2001 и „Сл. 

гласник РС‖, бр. 93/2004 - др. правилник), 

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

школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 5/2001), 

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

гласник РС-Пр. гласник‖ бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018), 

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

његову примену и вредновање („Службени гласник РС―, број 76/2010), 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖, бр. 2/1992 и 

2/2000), 

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

гласник‖, бр. 5/2012), 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС‖, бр. 73/2016, 45/2018, 

106/2020 и 115/2020), 
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Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Сл. гласник РС‖, бр. 80/2018), 

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

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

Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног 

образовања („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖, бр. 5/2010), 

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик 

(„Сл. гласник РС―, бр. 78/2017)  

Правилник о општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса 

основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС―, бр. 85/2020) 

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖, 

бр. 5/2011), 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС‖, 

бр. 67/2013), 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС‖, 

бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020) 

Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој 

компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијању школа 

вежбаоница („Сл. гласник РС-Пр. гласник‖, бр. 11/2014 и 14/2014), 

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

школи („Сл. гласник РС‖, бр. 30/2019), 

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика 

у основној школи („Сл. гласник РС‖, бр. 68/2018), 

Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком 

лечењу („Сл. гласник РС‖, бр. 66/2018), 

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

школи: („Службени гласник РС―, бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019 и 112/2020), 

Правилник о општим основама предшколског програма ("Сл. гласник РС - просветни 

гласник", бр. 14/2006), 

Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012), 

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи: („Службени гласник 

РС―, бр. 37/1993 и 42/1993), 

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

гласник РС―, број 47/1994), 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017 и 48/2018), 

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС―, број 38/2013), 

Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 

предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС―, број 61/2012), 

http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011), 

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

Просветни гласник", бр. 5/2012), 

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи ("Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 

3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020), 

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад 

из изборних предмета у основној школи ("Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 

10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017), 

Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе за први разред основне 

школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа верску наставу ("Сл 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 93/2004 - др. 

правилник), 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гласник РС―, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016), 

Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: 

(„Службени гласник РС―, број 8/2011) 

Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС―, број 87/2019), 

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

мрежи основних школа („Службени гласник РС―, број 21/2018), 

Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 

основној и средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 46/2001), 

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 – др. закон), 

Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 

95/2018 - др. закон), 

Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - 

др. закони), 

Закон о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 55/2011), 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),  

Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009), 

Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/10 и 55/13 и 27/2018 

– др. закон и  10/2019), 

Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), 

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично 

тумачење), 

Основни елементи структуре Годишњег плана рада основне школе, по упутству 

Министарства просвете РС од маја 1997. године,  

Упутство од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - школска 

управа Зајечар за израду школског програма и годишњег плана рада школе, 

http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml
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Упутства и материјали Министарства просвете, науке и технолошког развоја о обавезним 

изборним предметима и осталим облицима образовно-васпитног рада, 

Услови рада школе и oбразовне потребе деце, родитеља и локалне заједнице, 

Поред напред наведених законских и подзаконских прописа школа у свом раду 

примењује  и  опште  акте  које  сама  доноси  од  којих  су  најзначајнији: Статут  

школе, Правилник о раду, Правилник о систематизацији и организацији радних 

места, Правила  понашања  у  установи,  Правилник о мерама,  начину  и  поступку 

заштите  и безбедности ученика, Правилник о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика, Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених, Правилник о испитима, Правилник о похваљивању и 

награђивању ученика и запослених, Правилник  о безбедности и здрављу на раду, 

Правила заштите од пожара, Правилник о рачуноводству, Правилник о набавкама, 

Пословници о раду и др. 

2. УСЛОВИ СРЕДИНЕ И МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ  И  

ПРОСТОРНИ    УСЛОВИ  РАДА  

2.1. УСЛОВИ СРЕДИНЕ 

Основна школа ―Павле Илић Вељко‖ - Прахово, са подручним одељењем  у 

Радујевцу ради на подручју које је специфично пре свега као  подручје влашког говорног 

подручја због чега је веома важно организовање предшколског образовања, у циљу учења 

српског језика и усвајања основних појмова и знања како би ученици били спремни за 

несметано укључивање у  образовно васпитни  процес од I разреда. 

  Еколошки смо значајно подручје због близине националног парка ―Ђердап‖, затим 

Вратњанских капија и других локалитета. 

 Географско-економски положај одређен је близином: границе са Румунијом и 

Бугарском, реке Дунав и пристаништа Прахово, хидроелектране Ђердап II и Хемијске 

индустрије Еликсир гроуп-е Прахово. 

           

2.2.МАТИЧНА ШКОЛА 

 

    Просторни услови рада: 
        Матична школа има: 

    -  један информатички кабинет, то је дигитална учионица за десет ученика и још 

неколико рачунара,  

     -  четири учионице за разредну наставу , 

     - четири учионице за предметну наставу, 

     - предшколски програм се раелизује као самостална група у матичној школи са 5 детета 

и 1 дете у комбинацији са другим и трећим разредом у издвојеном одељеењу 

     -  библиотека се налази у мањој згради , располаже са око 3000 књига, неколико 

стручних часописа и доста стручне литературе за наставнике 
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     - трпезарија са чајном кухињом површине око 60м2 има одговарајућу опрему 

(шпорет,фрижидер,бојлер,столови,столице,посуђе) и два лавабоа где ученици перу руке 

пре ужине 

     - у школском дворишту има асфалтирани спортски  терени за мали 

фудбал(рукомет),одбојку и баскет који су асфалтирани у мају 2016.године тако да су 

услови за спортове на њима одлични 

     - обе школе имају централно грејање     

    
          Просторни услови, опрема и намештај већином одговарају  нормативима и 

потребама школе. Сви материјално технички ресурси су доступни  наставницима  и  

ученицима  .Матична школа нема фискултурну салу што отежава реализацију физичког 

васпитања.Ипак у зимском периоду створени су солидни  услови за неке физичке 

активности.Одређена је посебна учионица у којојима услова за стони тенис и шах.Постоји 

могућност за вежбе  из области гимнастике пошто имамо десетак аеробик струњача, у 

2013/14.набавили смо гимнастичку струњачу, вијаче, чуњеве и обруче а у 2014/15. и 

2015/16. години  добили смо од Црвеног крста богату спортску опрему.Набављена је још 

једна гимнастичка струњача а школа од раније поседује козлиће и одскочне даске.Многа 

наставна средства израдили су наставници и ученици.  

                   Развојним планом утврдили смо да је приоритет наше школе да осавременимо 

наставу, да створимо материјално техничке услове који делују стимулативно на рад и 

учење и да пружимо максималну подршку ученицима у развоју личних и социјалних 

потенцијала. Циљ  да свака учионица има компјутер је остварен. У школској 

2018/19.години набављено је још информатичке опреме што из сопствених средстава, што 

из донација: два  лаптоп рачунара , један компјутер, ЛЦД телевизор и опрема за интернет 

у свакој учионици .  

 

               Напредак школе кроз партнерски однос  са Школским одбором, локалном 

заједницом и институцијам, установама и компанијама у окружењу је сваке године видан.   

Уз подршку локалне самоуправе реализовани су два пројекта и то адаптација простора у 

санитарни блок и израда громобранске инсталације на западној згради, купљена је још 

једна бела магнетна табла са апликацијама. 

.Сарадња са локалном средином је интензивна и у заједничким  еколошким, 

хуманитарним, културним и другим акцијама . 

             Школа се финансира из буџета Републике и локалне заједнице. Финансијски план 

и расподела средстава у складу су са приоритетима школе. Средства се користе плански и 

наменски. 

             Расположиви ресурси локалне заједнице се користе за потребе наставних и 

ваннаставних активности. Одржавају се контакти са културним и спортским 

организацијама. 
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2.3.ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

     Подручно одељење: Радујевац 19334  

     Хајдук Вељкова 1  
       Тел/факс:019 3 528290 

       Подручно одељење у Радујевцу има: 

      -јадан информатички кабинет –дигиталну учионицу за 5 ученика и три рачунара 

      -три учионице за разредну наставу 

      -три учионице за предметну наставу 

      -део књижног фонда школске библиотеке чува се у учионици првог разреда и на 

располагању је ученицима и наставницима 

       -школа нема фискултурну салу али у зимском периоду има услова за стони тенис, шах 

и још неке гимнастичке области пошто је део опреме из донације Црвеног крста намењен 

издвојеном одељењу. 

       - у  школском дворишту има асфалтирани спортски терени за мали фудбал (рукомет), 

баскет и одбојку 

       - чајна кухиња са малом трпезаријом 

       -централно грејање 

2.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ, 

ПРОСТОРНИХ И ЕСТЕТСКО - ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА РАДА                                         

 

Време Место,област Радови и опрема Носиоци 

реализације 

   

До краја 

2020/21.године 

Радујевац Прикључење школе на 

водовод 

Месна заједница 

Директор 

До краја 

2020.године 

Радујевац Замена прозора у једној 

учионици 

Директор 

До краја 2020/21. 

године 

Обе школе Репарација још неких 

табли 

Директор, домар 

 

У току 2020/21.год. За обе школе Набавка тримера за 

одржавање зелених 

површина 

Директор 

 До 30.06. 

2021.године 

 

Прахово  Кречење фасаде – израда 

пројекта  

Директор 

Локална 

самоуправа 
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2.5. План набавке наставних, дидактичких и дидактичко игровних 

средстава 

 

 

                   

Активност 

 

Време 

реализације 

 

Носиоци 

активности 

 

Праћење 

Набавка 3 

телевизора 

До јуна 2021.године Директор Фактуре, уговор о 

донацији 

Израда носача за 

пројектор 

Септембар 2020. Домар, наставник 

математике 

Увидом у 

учиооници 

Израда вратила и 

разбоја за физичко 

и здравствено 

васпитање 

Септембар 2020. Домар, наставник 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Летопис 

Модел мозга, 

зидне слике 

кичмењаци и 

бескичмењаци 

 

До краја децембра Директор, стручни 

сарадник, шеф 

рачуноводства 

Фактуре, увидом у 

учионици 

Наставна средства 

за физику: 

динамометар, лупа, 

До краја првог 

полугодишта 

Директор, стручни 

сарадник, шеф 

рачуноводства 

Фактуре, увидом у 

учионици 

За биологију 

-модел ћелије 

-модел срца 

-модел мозга 

 

До јуна 2021.године Директор, стручни 

сарадник, шеф 

рачуноводства 

Фактуре, увидом у 

учионици 

Штампач-скенер До краја децембра 

2020. године 

Директор, стручни 

сарадник, шеф 

рачуноводства 

Фактуре, увидом у 

учионици, уговор о 

донацији 

 

2.6. Извештај Школског развојог плана за шк.2019/20.год. 

Из области настава и учење урађено је : 

-2 уледна часа из математике ( Тасова и Питагорина теорема) 

-огледни час у оквиру семинара „Микробит― и то „ Пирамида здраве исхране― у млађим 

разредима заједно са предшколцима 

-огледни час из физике „ Брзина―,  

- Фејсбук страница је ажурирана редовно као и летопис 

-ИОП се ради за 1. ученика 
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-угледни часови  ТИТ, у 5.разреду Обавезе и одговорности деце као учесника у саобраћају 

и у 7. разреду Израда презентације-роботика 

Из области постигнућа ученика: 

-организована је Новогодишња продајна изложба и приредба , где су излагани радови које 

су пропремали ученици на секцијама и часовима ликовног 

-обележен је Европски дан језика на коме је наставник енглеског језика спојио све ученике 

старијих разреда и организовао квиз знања 

-ученици 5. разреда су учествовалиу Тимочком научном торнаду са наставницом 

биологије 

-Поједини ученици су учествовали на такмичењима из физике, немачког и енглеског 

Подршка ученицима: 

-ТЗН и дискриминацију има свој план рада, спреовео је анкету о снимању насиља у школи 

-организовани су спортски турнири са децом из подручног одељења, на тај начин 

подстичемо дружење и сарадњу 

-током целе године остварујемо сарадњу са МУП-ом у оквиру пројекта „Безбедност деце― 

-остварена је сарадња са Мото клубом из Прахова коју су деци поделили пакетиће 

-сарадња са музејом када су обележени „Дани Доситеја― и библиотеком за време 

Мокрањчевих дана и Дечије недеље 

-од почетка шк. године наставу уписујемо у ес.дневник чиме родитељи лакше могу да 

приступе и провере оцене своје деце 

-за време пандемије, ученицима су послати линкови на којима би могли да се информишу 

о професионалној оријентацији као и линк за тест ТПИ где су могли да виде шта се од 

интересовања у више области издваја.  

Ресурси: 

-У трпезарији су намештена два нова лавабоа 

-набављена су наставна средства за потребе часова физике 

-купљен је ламинат за библиотеку и једну учионицу 

-окречена је једна учионица и урађен под 

-купљена је опрема за појачавање интернет мреже 
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2.7. Акциони план ШРП-а за шк.2020/21.годину 
ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА ИНСТРУМЕНТИ ПРОЦЕНЕ ВРЕМЕ 

АКТИВНОСТИ 

Задатак: Оснаживање тимског рада у планирању и реализацији наставе 

 Планирање огледних 

часова кроз реализацију 2 
наставне јединице ( укупно 

6 огледнихчасова) 

 Постављање нових 
садржаја на фејсбук и сајт 

школе 

 Планирање часова 

предметних наставника у 

одељењима 4. разреда 

 Организовање тематских 

часова у сарадњи са више 
предметних 

наставника(тимска настава 

или слободна активност) 

 Израда мултимедијалних 

садржаја 
 

Наставници, наставници 

разредне наставе 

 

Информатичар,  

Наставници, наставници 

разредне наставе 

Оствареност стандарда 

постигнућа 

 

 

Редовно ажурирање сајта 

 

Веће  интересовање 

ученика за одређене 

области 

Евалуациони лист, писана 

припрема  

 

  

Посећеност сајта 

 

Интервју ученика од стране 

наставника на крају часа 

Шк.2020/21.  

 

 

Током шк. године 

 

Задатак: Праћење примене индивидуализованих приступа у настави 

 Израда 

индивидуалнообразовних 
планова за ученике са 

посебним потребама  

 Израда 
индивидуалнообразовних 

планова за ученике са 
сметњама у развоју 

 Усклађивање оцењивања 
ученика који раде по ИОП-

у 

 Израда планова за додатну 
наставу и секције 

 Онлајн планови и часови за 
ученике којима је потребна 

дод. Подршка у 

образовању 

 

 

Наставници, наставници 

разредне наставе, педагог, 

психолог 

наставници 

 

Успех ученика на крају 

класификационих периода 
 

 

 
 

 

 
 

 

Број ученика укључених у 
секције 

 

 
Број ученика поп ИОП-у 

Наставни планови 

 
 

 

 
 

Записници са стручних актива 

 
 

 

Наставни планови 
 

 

План, и припрема за час у 
електр.облику 

Прво 

полугодиште,током 
године квартално,  

 

 
 

 

 
Септембар 2020. 

 

 
За време  пандемије 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Задатак: Самостално укључивање ученика у наставне и ваннаставне активности и развијање креативних способности 

 Организовање тематски 

осмишљених 
активности(Дан 

школе,Светосавска 
академија, Ускршња 

шареница, Дечији вашар, 

Мајске свечаности...) 

 Сарадња са  Народном 

библиотеком „Доситеј 

Новаковић― 

 Израда и промоција 

школског листа 

Наставници, наставници 

разредне наставе, ученици 

 

Наставници, ученици 

 

 

Ученици, наставници 

Присутност ученика  

 
 

 

 

Заинтересованост ученика 

 

 

Естетски изглед и 

квалитет садржаја 

часописа 

Фотографије, видео запис, 

дипломе, школски часописи 
 

 

Освојене награде и дипломе 

 

Школски лист 

Шк.2020/21. 

 
 

 

 
Шк.2020/21.

  

 
 

 

Друго 
полугодиште 

Задатак: Промовисање успешних резултата рада секција 

 Број учешћа и ниво 

постигнутог резултата, 

промовисање ваннаставних 

Наставници, тим за Присутност ученика и Фотографије, видео записи, 

дипломе, продукти 

У току 

школске 
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активности излагањем 

продуката рада 
маркетинг, ученици масовност рада,записница актива године 

Задатак: Развијање припадности школи, граду или држави кроз наградне конкурсе или заједничке активности на тему истих 

 Објављивање конкурса и 

организовање активности 

(Европски дан језика, 

Међународни дани и 

значајни датуми 

Наставници, наставници 

српског језика и страних 

језика 

Постигнути резултати Фотографије, награде, дневници, 

летопис 

У току 

школске 

године 

Задатак: Укључивање ученика у такмичења на регионалном и републичком нивоу 

 Такмичења из српског и  

страних језика и других 
предмета 

Наставници, ученици Успешност на 

такмичењима 

Освојене награде  

Задатак: Упознавање ученика млађих разреда са предметним наставницима 

 Часови предметних 
наставника у четвртом 

разреду 

Предметни наставници Реализовани часови Писане припреме наставника Друго 
полугодиште 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Задатак: Организовање тимова за реализацију акција у корист развоја социјалних вештина код ученика 

 Осмишљавање акционих 

планова Вршњачког 

тима,Ђачког парламента и 
њихова сарадња са Тимом 

за превенцију и заштиту од 
насиља 

*Састанци тима за 

превенцију и заштиту од 
насиља на тромесечју и 

полугодишту: анализа 

дисциплине ученика и 
предузете мере  

 Сусрети ученика 

подручног одељења са 
ученицима из матичне 

школе 

 Сарадња са МУП-ом на 
пројекту „Безбедност...― 

 Праћење успешности и 
квалитета онлајн наставе  

Вршњачки тим, Ђачки 

парламент, ТЗПН 

 

ТЗПН 

 

Вршњачки тим 

Ученици 

Ученици, наставници, п-п 

служба 

МУП 

анкетирањем ученика и 

родитеља, ппс и 

информатичар 

Континуирано смањење 

броја случајева 

евидентираног насиља 

 

Континуирано смањење 

броја случајева 

евидентираног насиља 

 

Развој социјалних вештина 

Побољшана сарадња међу 

ученицима 

Подстицање сарадње 

ученика  

Реализација радионица  

анкете 

Акциони планови Вршњачког 

тима и Ђачког парламента, 

записници 

 

Записници са састанака ТЗПН са 
предлозима и  начинима 

решавања проблема 

 

Записници 

Фотографије 

Фотографије, панои, 

информације на фб-у школе 

 

 

 

Резултатин и анализа анкета 

Шк.2020/21. 

 

Шк.2020/21. 

. 

Шк.2020/21. 

 

Јун 2020/21. 

 

Током 

шк.године 

 

За време  

пандемије 

Задатак: Помоћ и подршка ученицима у избору даљег образовања 

 Примена инструмента ТПИ 
на часу одељењске 

заједнице 

 Анализа резултата са 

ученицима и предавање 

 Родитељски састанци на 
дату тему 

 Презентација 
професинална оријентација 

и завршни испит 

наставници, родитељи, 
педагошко-психолошка 

служба 

 

наставници разредне наставе 

 
Опредељеност ученика за 

избор даљег образовања, 

могућност информисања и 
анкетирања и онлајн 

путем  

 
             

 

 

 
Записници са одељенских 

заједница, анкете, записници у 

дневнику, анализа, линкови за 
ТПИ тестове  

 

 
 

 

 
Друго 

полугодиште 

Шк. 2020/21. 
 

 

 

Задатак: Припрема ученика осмих разреда за полагање завршног испита 

Анализа пробног тестирања ученика 

осмих разреда  

Предметни наставници Постигнути резултати на 

тестирању ученика 8. 

разреда 

 

статистички подаци 
Друго 

полугодиште 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ : 

Задатак: Развијање мотивције за учење и подстицање самосталности у раду 

 Израда мултимедијалних 

садржаја 

 Коришћење гугл учионица 
 

 Формирање Гугл диска 
 

Наставници, учитељи, 

ученици, стручни сарадници, 

директор 

Боља оперативност у раду 

, поштовање рокова и 

развијање мотивације код 

ученика за рад онлајн 

путем  

Креирање и достављање  

наставних планова и програма у 

заадатим роковима, бољи 
мониторинг часова додадне 

подршке 

Шк.2020/21. 

( пандемија) 

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

Задатак: Опремање кабинета адекватним дидактичким материјалом и уређивање школе 

 Сређивање библиотеке 

 Набавка рачунара или лап 

топова 

 Набавка штампача у боји  

 Формирање пројекта за 
фасаду школе у Прахову 

 Клима уређаји 

 Наставна средства за 

физику 

 Прозор за стручну службу 

 

Директор, наставници 

 

 

 

Боља опремљеност 

кабинета 

 

 

 

 
Примена, запиници потребних 

средстава у свескама стручних 

већа 
 

 

 

 

 
 

Шк.2020/21. 

 

ОБЛАСТ: ЕТОС 

Задатак: Повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници 

 Тематски добро осмишљен 

Дан школе 

 Учествовање у Мајским 

свечаностима 

 

 Дани Дунава 

 

 Еко акције 

 

 

Наставници, учитељи, 

ученици 

 

 

 

Наставници, ученици  

Посећеност и 

оригиналност 

садржаја(представљање  

свих секција у школи) 

Учествовање у 

активностима 

Представљање 

експеримената, посета 

манифестацији 

Одлазак на Дунав 

Нов пројекат 

Фотографије, видео, постер 

 

Фотографије наступа, штандова 

и др. 

Фотографије ученика наших и 

других школа 

 

Списак ученика, фотографије 

 

 

 

 

Током године  

 

2.8. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 
ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност 

најкасније 27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј.  

Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о 

томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен 

оперативни план на сагласност.  

1. Мпдел прганизације наставе кпји се примеоује у првпм циклусу (запкружити мпдел 
кпји се примеоује): 
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1.1. настава се пстварује са пдељеоима у пунпм саставу - сва пдељеоа првпг циклуса 
(уписати укупан брпј пдељеоа у првпм циклусу) _3 
2. Мпдел прганизације наставе кпји се примеоује у другпм циклусу(запкружити мпдел 
кпји се примеоује): 
2.1. настава се пстварује са пдељеоима у пунпм саставу - сва пдељеоа другпг циклуса 
(уписати укупан брпј пдељеоа у другпм циклусу) __8 
3. Назив платфпрме кпја ће се кпристити кап дппунска ппдрщка ушеницима у ушеоу 
(ппципнп за щкпле):  Гугл ушипница 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ОДЕЉЕЊА - разредна наставе 

Прахово-западна зграда 

УЧИОНИЦА РАЗРЕД 

ГОРЕ 

РН 2 И ходник 1 и 2 

ДОЛЕ 

РН 1 и ходник 3 и 4  

  

Радујевац 

УЧИОНИЦА РАЗРЕД 

ДОЛЕ 

РН 1 и 2 2,3,4  

  

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ОДЕЉЕЊА - предметна настава 

ПРАХОВО-источна зграда 

УЧИОНИЦА РАЗРЕД 

ГОРЕ 

БР.2 6/1 

БР.3 8/1 

БР.4 5/1 

ДОЛЕ 

БР.1 7/1 

РАДУЈЕВАЦ 

БР.3 5/2 

БР.4 6/2 

БР.6 8/2 

БР.7 7/2 

 

 



-20- 
 

 

 

*Модел остваривања наставе: 

Настава се остварује са одељењима у пуном саставу 

ПРВИ ЦИКЛУС – ПРЕПОДНЕ;  ДРУГИ ЦИКЛУС - ПРЕПОДНE 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

ПРВИ/ДРУГИ/ТРЕЋИ/ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА 

1. 08:00-08:30 

2. 08:35-09:05 

ВЕЛИКИ ОДМОР-ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА 

3. 09:20-09:50 

4. 09:55-10:25 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА 
1. 08:00-08:30 

2. 08:35-09:05 

3. 09:10-09:40 

ВЕЛИКИ ОДМОР-ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА 

4. 09:55-10:25 

5. 10:30-11:00 

6. 11:05-11:35 

7. 11:40-12:10 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Наставник прати и вреднује развој, напредовање и ангаживање ученика у току 

непосредног васпитно-образовног рада у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.  
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6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у 

односу на породични контекст: 

Ученицима са посебним потребама или сецифичном породичном ситуацијом, послаћемо 

прилагођене материјале поштом ,прижати подршку родитељима онлајн на било на који 

начин(учионица или телефонски), или ангажовати волеонтере педагошког факултета за 

наставу један на један. Све у складу са могућностима ученика и капацитета школе. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Општина Неготин ће набавити заштитне  маске за наставнике и ваннаставно особље. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи 

према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први 0 

Други 0 

Трећи 0 

Четврти 0 

Пети 0 

Шести 0 

Седми 0 

Осми 0 

 

9.Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и 

недељном нивоу: 

Немамо 

9.1. Укупан број група продуженог боравка:0 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:0 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:0 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Ученици од 1. до 3. разреда користиће Е -уџбеник.  

-Ученици од 4. до 8.разреда користиће Гугл учионицу. Обуку за гугл алате одржаће 

наставнице математике  Санела Челић-Ђорђевић и Данијела јевтић 

- Стручни сарадници имају увид у Ес дневник, и пратиће оствареност  планова и часова на 

месечном нивоу. 

-На основу повратних информација од ученика, а кроз хоризонталну професионалну 

размену планова и искустава, наставници ће да воде  рачуна о дневној оптерећености 

ученика и одржавању потребног нивоа мотивације за учење, што се постиже добрим 

плановима формативног праћења, и прижати  додатну подршку у раду онлајн путем 

-свакодневни мониторинг примене мера заштите и безбедности 

- за све оне који имају потребу за психолошком подршком у овом кризном тренутку, 

сваког радног дана  доступан је мејл  стручних сарадника 



-22- 
 

 

3. КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

3.1.     ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА И СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

 

Ред.број Извршилац Свега 

Степен стручне спреме 

ОШ НК КВ ВК

В 
СС

С 
ВШ ВСС 

1. Директор школе 1       1 

2. Психолог 1       2-

1,00 

3. Наставник разр.наставе 3      1 2 

4. Наставник 

предм.наставе 

  26-

13,09 

     2- 

0,50 

24- 

12,59 

5. Васпитач      -        

5. Библиотекар 0,5       0,5 

6. Секретар школе 0,5       0,5 

7. Књиговођа 0,5       0,5 

9. Домар 1     1   

10. Ложач 1   1     

11. Спремачице 4 4       

У  К  У  П  Н  О: 40-25,59 4  1  1 3-3,50 32-

18,09 

 

У школској 2020/21. години образовно васпитни  рад изводиће 29 наставникa, 3 у 

разредној настави и 26 у предметној настави . У разредној настави од 3 наставника jeдан  

је са шестим степеном стручне спреме а два су професори разредне наставе са седмим 

степеном стручне спреме. Од 26 наставника у предметној настави, 24  су професори са 

седмим а 2  наставници са шестим степеном стручне спреме. 

3.2. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ  КАДРА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ 

СТАЖА ЈЕ СЛЕДЕЋА:  

 

Табеларни приказ наставног кадра према годинама радног стажа 

 

год. стажа 0 – 10 

 
10 - 20 20 - 30 преко 30 Свега 

стр. спрема 

VI - - 1 2 3 

VII 12            7 6 1 26 

Свега 12 

 

7 2 3 29 
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3.3. СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ  ПРЕМА  ВРСТИ  ПОСЛА И ОБИМУ  

РАДА 

а) Наставно особље 

 

 

Ред. 

Број 

 

 

 

Презиме и име 

наставника 

Н
а
ст

а
в

н
и

 

п
р

ед
м

ет
 

к
о
ји

 п
р

ед
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је

 

Н
ед

ељ
н

и
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ч
а
со

в
а
 

о
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ст

а
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С
т
еп

ен
 

ст
р

у
ч

н
о
ст

и
 

Р
а
д

н
и

 с
т
а
ж

 (
г
о
д

) 

  
  Г

о
д

. 
 с

т
а
р

о
ст

и
 

  
  

Л
и

ц
ен

ц
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  С.Костадинов учитељ 20 VI 41 63 Да 

2.  Добрица Јовић учитељ 20  VII 22 51 Да 

3.  Јелена Радовановић учитељ 20   VII 21 46 Да 

4.  Живка  Манић в.учитељ 1  VII 16 51 Да 

5.  Марија Стакић српски јез. и ГВ 17+1    VII 8 38 Да 

6.  М.Радосављевић српски јез. и ГВ 17+1  VII 22 50 Не 

7.  Иван Тодосијевић  хемија 4  VII 8 35 Не 

8.  Данијела Јевтић математика 20 +2  VII 8 37 Да 

   10. Дејан Лазић енглески језик 20+4  VII 10 34 Да 

   11. Светислав Трнкић физ. и здр.васпитање 18 VII 36 60 Да 

   12. Милош Голубовић географија 10 VII 0  Не 

   12. Александар Ђорђевић географија 4 VII 6 - Да 

   13. Дарко Адамов историја 6 VII 12  Да 

   14. Миљан Миловановић историја 8 VII 4   

   13. Ана К.Стринуловић  биологија 4 VII 12 38 Да 

   14. Радица Станковић биологија 12 VII 13 39 Да 

   15. Снежана Протић физика 8 VII 19 52 Да 

   16. Д. Ивковић физика 4 VII 8   

   17. Б. Милосављевић муз.култура 6 VI 21 45 Да 

   18. Милена Антић муз.култура 5 VII 22 44 Да 

   19. Драгана Јаћимовић лик.к ултура 5   VII  11 43 Да 

   20. Драгана К.Гавриљук лик.култура 5   VII 19 48 Да 

  21. Срђан Војиновић ТИО, TиT 8 VII 7 43 Да 

  22. Милош Гагић инф. и рачунар. 8    VII 10 36 Да 

23. Стојан Александров хемија 4 VI 37 62 Да 

24. Санела Ђорђевић немачки језик 16 VII 4 31 Не 

25. Санела Челић ТиТ,математика 16 VII 4  Не 

26. Милош Соколовић физ. и здр.васпитање 6 VII 3 28 Не 
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б) Ненаставно особље 

 

Ред. 

број 

Презиме и име 

наставника 

П
о
сл

о
в
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к

о
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о
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О
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Р
а
д

н
и

 с
т
а
ж
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Л
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ц
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Иванка Војиновић 

 
директор 

100% VII 36 59 Да 

2.  

Данијела Мијартовић 

 

секретар 

50% VII 15 47 Да 

3  

Маја Нинић 

шеф  

рачуноводства 

50% VII 1,6 33 Да 

4. Ивица Рајковић Психолог 50% VII 3 34 Не 

5. Биљана Шолц психолог 50% VII 10 34 Да 

4. Јелена Милојевић библиотекар    50% VII  7 37 Да 

6. Драган Флочић ложач 100% III 19 41    - 

7.  

Марјанче Белушков 

домар 100% IV 4 50 - 

8.  

Драгиња Ивановић 

спремачица 100%     I 17 49 - 

  9.  

 Јелица Михајловић 

спремачица 100% I 20 54 - 

11. Снежана 

Станисављевић 

спремачица 100% I 18 37 - 

12. Зорица Ануцојевић спремачица 100% I 4 42  
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

 

 

 

 

Школа 

Р  а  з  р  е  д  и 

1.РАЗРЕД 

 

2.РАЗРЕД 3.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД С в е г а 

учен. одељ. 

 

учен. одељ. учен. одељ. учен. одељ. учен. одељ. 

Прахово 9 1 5 0 2 0 7 1 23 2 

Радујевац     3 0 0 0 3 0    3      1 9 1 

1. – 4. 12 1 5 0 5 0 10 2 32 3 

 5.РАЗРЕД 

 

6.РАЗРЕД 7.РАЗРЕД 8.РАЗРЕД С в е г а 

Прахово 1 1 6 1 7 1 4 1 18 4 

Радујевац 5 1 2 1 8 1    6 1 21 4 

5. - 8. 6 2 8 2 15 2 10 2   39     8 

1. – 8. 

 

 
       

  

  71 

    

11 

 

Сви ученици иду у школу где им је и место становања.  

Одељења и комбинације у матичној школи у Прахова 

 

Комбинација I и II разреда са 5 + 9 ученика  

Комбинација  ППП+III и IV са 1+2+ 7 ученика 

  

Комбинације у подручном одељењу у Радујевцу: 

 

Комбинација ППП + I+ III +IV разред са 2+3+3+3 ученика 
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4.2. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ , ОСТАЛИХ ВИДОВА НАСТАВЕ И 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

a) Разредна настава 
 

    Редовна настава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     П Р Е Д  М Е Т       1.раз. 2. раз. 3. раз. 4. раз. С В Е Г А 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. српски језик и 

књижевност 
5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 

2. математика 5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 

3. страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 

4. свет око нас 2 72 2 72 - - - - 4 144 

5. природа и друштво - - - - 2 72 2 72 4 144 

6. ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 7 252 

7. музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 

8 физичкои 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 - - 9 324 

9. Физичко васпитање - - - - - - 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 - - - - - - 1 36 

11. Пројектна настава - - 1 36 1 36 - - 2 72 

ПРАХОВО: 
- - 20 720 - - 20 720 40 1440 

РАДУЈЕВАЦ: 
- - - - - - 20 720 20 720 

 

 СВЕГА У ШКОЛИ      

   

- - 20 720 -     - 40 1440 60 2160 
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Остали видови наставе 

 

 

Вид наставе 
1. раз. 2. раз. 3. раз. 4. раз. Свега 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Одељењска зајед. / / 1 36 - - 1 36 2 72 

Изборни програм-

грађанско васпитање 
   / /  1 36 - - 2 72 3 108 

Додатни рад / / / / -  - 1 36 2 72 

Допунска настава / / 2 72 - - 1 36 2   72 

ПРАХОВО: 
- - 3 108 -    - 5 180 8 288 

РАДУЈЕВАЦ: 
- - - - - - 5  180 5 180 

СВЕГА У ШКОЛИ 
- - 3 108 - - 10 360 13    468 

 

 

Ваннаставне слободне активности 

 

Врста активности Задужени наставници Број часова 

Ваннаставне активности Добрица Јовић  36 

Ваннаставне активности  Јелена Радовановић 36  

Ваннаставне активности Снежана Костадинов 36 

У  к  у  п  н  о: 108 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 

 

 

Облици наставе Број часова 

Редовна настава 2160 

Остали видови наставе 468 

Ваннаставне активности              108 

С В Е Г А: 2736 
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б) Предметна настава 

 
Редовна настава 

 

Остали видови наставе 

 

Врста активности 
5. раз. 6. раз. 7. раз. 8. раз. Свега 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год. 

Час разр.старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 4 142 

Обавезна спортска активност 1 36 1 36 - - - - 2 108 

грађанско васпитање,веронаука 1 36 1 36 - - - - 2 72 

ПРАХОВО: 3 108 3 108 1 36 1 34 8 288 

РАДУЈЕВАЦ: 3 108 3 108 1 36 1 34 8 288 

СВЕГА У ШКОЛИ: 6 216 6 216 3 108 5 170  21 576 

 

Ваннаставне  слободне активности ученика-секције 

       
      П Р Е Д  М Е Т 

5. раз. 6. раз. 7. раз. 8. раз. С В Е Г А 

  нед

. 
год. нед. год. нед.  год. нед. год. нед. год. 

1. српски језик и 

књижевност 

5 180 4 144 4 144 4 136 17 604 

2. енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 
3.  Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 
4. ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 5 178 
5. музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 5 178 
6. историја 1 36 2 72 2 72 2 68 7 248 
7. географија 1 36 2 72 2 72 2 68 7 248 
8. физика - - 2 72 2 72 2 68 6 212 
9. математика 4 144 4 144 4 144 4 136 16 568 
10. биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 
11. хемија - - - - 2 72 2 68 4 140 
13. Техника и технолог. 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 

13. Информ.и рачунарст 1 36 1 36 1 36 1 34 4 142 

15. Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72 2 72 3 108 3 102 10 354 

  ПРАХОВО: 26 936 26 936 30 1080 30 1080 112 4032 
  РАДУЈЕВАЦ: 26 936 26 936 30 1080    30 1080 112 4032 

      

 СВЕГА  У  ШКОЛИ:    52 

 

1872 

 

52 

 

1872 60 

 

2160 

 

 

60 

 

 

1160 

 

 

224 

 

8064 
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Врста активности 

 

Задужени наставници Број часова 

Рецитаторска секција Марта Радосављевић 36 

Рецитаторска секција Марија Стакић 36 

Саобраћајна секција Срђан Војиновић 36 

Саобраћајна секција Санела Челић Ђорђевић 36 

Ликовна секција Драгана Гавриљук Катић 36 

Ликовна секција Драгана Јаћимовић 36 

Хор Бојан Милосављевић 36 

Хор Милена Антић, 36 

Шах Милош Гагић 36 

Офа кумулативно Светислав Трнкић 108 

Офа кумулативно Милош Соколовић 36 

Шах Милош Гагић 36 

УКУПНО           504 

 

Остале активности 

 

 

Додатна настава 

 

Задужени наставници Број часова 

 Српски језик Марија Стакић 36 

 Српски језик Марта Радосављевић 36 

 Математика Данијела Јевтић 36 

Географија Милош Голубовић 36 

Географија Александар Ђорђевић 18 

Историја  Миљан Миловановић 72 

Историја Дарко Адамов 36 

 Физика Снежана Протић 28 

 Енглески језик Дејан Лазић           36 

Биологија Ана Крстић Стринуловић           14 

Биологија Радица Станковић           36 

Хемија Иван Тодосијевић           14 

Немачки језик Санела Ђорђевић           36 

Хемија Стојан Александров           18 

УКУПНО 452 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

Облици наставе Број часова 

Редовна настава 8064 

Остали видови наставе 576 

 Слоб. активности 504 

Додатна настава 452 

Допунска настава 452 

С в е г а: 10048 

Разредна настава 2736 

Предметна настава 10048 

С В Е Г А: 12784 

 

Допунска настава 

 

Задужени наставници Број часова 

 Српски језик Марија Стакић 

 
36 

 Српски језик Марта Радосављевић 

 
72 

 Географија Александар Ђорђевић 

 
18 

Историја Дарко Адамов 

 
18 

 Математика Данијела Јевтић 

 
72 

Математика 

 

Санела Челић 
36 

 Физика Снежана Протић 

 
28 

Физика Д.Ивковић 

 
18 

 Хемија  Стојан Александров 18 

Енглески језик Дејан Лазић 

 

           72 

Немачки језик 

 

Санела Ђорђевић            36 

Биологија Ана Крстић Стринуловић 

 

            14 

 Хемија Иван Тодосијевић 

 

            14 

УКУПНО 

 
452 
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4.3 ОДЕЉЕЊА СА РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНСТВОМ 
 

ПДЕЉЕОЕ РАЗРЕД 
Пдељеоски старещина Местп 

 
Брпј ушеника 

РН1 
 

I,  II Јелена Радпванпвић   Прахпвп 9  +  5 

 
РН2 

 
ППП,  III,  IV Дпбрица Јпвић Прахпвп 1+  2 + 7 

РН3 
 

ППП, I,III ,IV Снежана Кпстадинпв Радујевац 2+3+3+3 

 
V 1 

 

 
V 

Милпщ Гагић Прахпвп 
 

1 
 

V 2 
 

V 
Милпщ Гплубпвић Радујевац 

 

 
5 
 

VI 1 
 

VI 

 
Радица СтанкпвићПрахпвп 

 

 
6 
 

VI 2 
 

VI 

 
Марија Стакић Радујевац 

 

 
2 
 

VII 1 
 

VII 
Санела Челић Ђпрђевић 

Радаујевац 
 

7 

VII 2 
 

VII 

 
Дејан Лазић Прахпвп 

 

 
8 
 

VIII 1 
 

VIII 
Данијела Јевтић  Прахпвп 

 
 

4 

VIII 2 VIII Санела Ђпрђевић Радујевац 6 

 

Укупнп: 

 
73 
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4.4.  ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНОГ ФОНДА ЧАСОВА СТРУКТУРА 40-ТО 

ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  

a) разредна настава 

 

б)предметна настава 

 

Наставник 

 

 

 

 

Р
ед

о
в

н
а

 

н
а

ст
а

в
а
 

П
и

с
м

ен
и

 

за
д

а
ц

и
 

 

Ч
О

С
 

 
Д

о
п

у
н

с
к

а
 

н
а

ст
а

в
а
 

Д
о

д
а

т
н

а
 

н
а

ст
а

в
а
 

И
зб

о
р

н
и

 п
р

. 

С
ек

ц
и

је
 

С
в

ег
а

 

П
р

и
п

р
ем

а
 

С
т
р

у
ч

н
о

 

у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е
 

С
т
р

у
ч

н
и

 

о
р

га
н

и
 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

р
о

д
и

т
ељ

и
м

а
 

Р
а

зр
.С

т
а

р
еш

. 

П
ед

а
г
.д

о
к

. 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

 

У
к

у
п

н
о

 

Марија Стакић 17 2 1 1 1 1 1 24 11 1 1 1 1 1 40 

М.Радосављевић 17 2 - 2 1 1 1 24 11 1 1 1 1 1 40 

Дејан Лазић 22 2 1 2 1 - - 28 14 1 1 1 1 2 48 

М. Голубовић 10 - 1 - 1 - . 12 5 0,25 0,5 1 0,25 1 20 

А. Ђорђевић 4 - - 0,5 0,5 - - 5 2 0,25 0,25 - - 0,5 8 

М. Миловановић 8 - - - 2 - - 10 4 0,5 0,5 - - 1 16 

Дарко Адамов 6 - - 0,5 0,5 - - 7 3 0,25 0,25   0,5 12 

Снежана Протић 8 - - 0,8 0,8 - - 9,6 4  0,7 0,7 - - 1 16 

Д. Ивковић 4 - - 0,5 0,5 - - 5 2 0,25 0,25 - - 0,5 8 

Милош Гагић 8 - 1 - - - 1 10 4 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 16 

И.Тодосијевић  4  - 0,4 0,4 - -  4,8 2 - 0,6 0,6 - - 8 

Д.Јевтић 20 2 1 2 1 - - 26 13 1 1 1 1 1 44 

Б.Милосављевић 5  - - -  1 6 3 - 1 1 - 1 12 

Наставник 

Р
ед

о
в

н
а

 

н
а
ст

а
в

а
 

Ч
а
с 

о
д

ељ
. 
ст

а
р

. 

Д
о
п

у
н

ск
а
 

н
а
ст

а
в

а
 

Д
о
д

а
т
н

а
 

н
а
ст

а
в

а
 

С
л

о
б
о
д

н
е 

а
к

т
и

в
н

о
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и
 

И
зб

о
р

н
и

 

п
р
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м
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С
в
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а

 

П
р

и
п
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а
 

Р
а
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н

о
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т
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. 

и
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р
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о
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р

у
ч

н
и
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С
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д

њ
а
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а
 

р
о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

У
к

у
п

н
о
 

Снежана 

Костадинов 
19 1 1 1 1 1 24 10 1 1 1 1 

2 
40 

Добрица Јовић 19 1 1 1 1 1 24 10 1 1 1 1 
  2 40 

 

Јелена 

Радовановић 
19 1 2 -     1 1 24 10 1 1 1 1 

2 40 
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Милена Антић 4  - - -  1 5 2 0,25 0,25 - - 0,5 8 

С. Војиновић 12  - - 1 -  1 14 6 1 1 - 1 1 24 

Санела Челић 16  1 1 - - 1 19 8 1 1 1 1 1 28 

Д. Јаћимовић   5  - - -  1 46 2 0,5 0,5 - - 1 10 

Д.К.Гавриљук   5  - - - - 1 6 2,5 0,5 1 - - - 10 

С.Трнкић 18  - - - - 1 19 9 1 1 1 1 1  32 

Живка Манић 1  - - -  -   1 0,5 - - - 0,5 -   2 

А.Стринуловић 4  - 0,4 0,4 - -   4,8 2 - 0,20 - - 1   8 

Р. Станковић 12  1 - 0,4 1 - 14,4 6 0,6 1 1 0,5 0,5 24 

С. Александров 4  - 0,5 0,5 - -   5 2 - - - - 1   8 

С. Ђорђевић 16  1 1 1 - -  19 8 1 1 1 1 1  28 

М.Соколовић 6  - - - - 1 7 3 0,5 0,5 - - 1   

12 

 

 

    4.5. ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА  ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА  

 

ОБЛАСТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПО НЕДЕЉНОМ РАСПОРЕДУ 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Развој говора Почетно читање             

и писање 

Почетно читање                  

и писање 

Развој говора Развој 

математичких 

појмова 

Развој 

Математичких 

појмова  

Развој 

математичких    

појмова 

Упознавање             

околине 

Почетно читање                   

и писање 

Развој говора 

Упознавање    

околине 

Развој говора Развој 

 говора 

Развој 

математичких 

појмова  

 

Музичка           

активност 

Физичка     

активност 

Ликовна          

активност 

Физичка                

активност 

Ликовна 

активност 

Физичка                

активност 
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4.6.  Распоред часова за I циклус 

 
Расппред шаспва  првпг  разреда    у матишнпј щкпли щкплска 2020/21 

Расппред шаспва  другпг  разреда  у матишнпј щкпли  щкплска 2020/21 

 

 

Расппред шаспва  трећег разреда  у матишнпј щкпли щкплска 2020/21 

ППНЕДЕЉАК УТПРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Ликпвна култура Физишкп 
васпитаое 

Физишкп васпитаое Прирпда и 
друщтвп 

Музишка 
култура 

Ликпвна култура Прирпда и 
друщтвп 

Енглески језик Физишкп 
васпитаое 

Енглески 
језик 

Грађанскп 
васпитаое (online, 
17h- 17h 30min) 

Дппунски шас 
(српски, 
математика) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

Влащки гпвпр са 
елементима 
наципналне културе 
(online, 17h- 18h 
05min) 

Дпдатни шас 
(математика) 
(online, 17h- 
17h:30  

Прпјектна 
настава 

 

 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Свет пкп нас Физишкп васпитаое Енглески језик Ликпвна култура Енглески језик 

Музишка култура Свет пкп нас Физишкп васпитаое Дигитални свет Физишкп васпитаое 

Грађанскп 
васпитаое – online 
15-15:30h 

 Чпс – online 13-13-
30h 

Дппунска настава – 
online 
13-13:30h 

Дппунска настава – 
online 
15-15:30h 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Свет пкп нас Физишкп васпитаое Енглески језик Ликпвна култура Енглески језик 

Музишка култура Свет пкп нас Физишкп васпитаое Ликпвна култура Физишкп васпитаое 

Грађанскп 
васпитаое- online 
15-15:30h 

Прпјектна настава-
online 
13-13:30h 

Чпс –online 
15-15:30h 

Дппунска настава- 
online 
13-13:30h 

Дппунска настава-
online 
15-15:30h 
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Расппред шаспва  шетвртпг разреда у матишнпј щкпли щкплска 2020/21 

ППНЕДЕЉАК УТПРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Ликпвна култура Физишкп 
васпитаое 

Физишкп васпитаое Прирпда и 
друщтвп 

Музишка 
култура 

Ликпвна култура Прирпда и 
друщтвп 

Енглески језик Физишкп 
васпитаое 

Енглески 
језик 

Грађанскп 
васпитаое (online, 
17h- 17h 30min) 

Дппунски шас 
(српски, 
математика) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

Влащки гпвпр са 
елементима 
наципналне културе 
(online, 17h- 18h 
05min) 

Дпдатни шас 
(математика) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

Нарпдна 
традиција 

 

Расппред шаспва  првпг разреда у издвпјенпм пдељеоу  щкплска 2020/21 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1.             Српски језик Математика Српски  језик Математика Српски језик 

2.             Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3.           Дигитални свет Енглески Свет пкп нас Енглески Музишка 
култура 

4.         Ликпвна култура Физишкп 
васпитаое 

Физишкп 
васпитаое 

Физишкп васпитаое Свет пкп нас 

Грађанскп васпитаое 
(online, 17h- 17h 30min) 

Дппунски шас 
(српски) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

) Допунски час 

(математика) 

(online, 17h- 17h 

30min) 

 

 

Расппред шаспва трећег и шетвртпг разреда у издвпјенпм пдељеоу 

            Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1.         Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2.         Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3.       Ликпвна 
култура 

Енглески језик Прирпда и 
друщтвп 

Енглески језик Музишкa култура 

4.       Ликпвна 
култура 

Физишкп васпитаое Физишкп 
васпитаое 

Физишкп васпитаое Прирпда и друщтвп 

Грађанскп 
васпитаое (online, 
17h- 17h 30min) 

Дппунски шас 
(српски, 
математика) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

 Дпдатни шас 
(математика) 
(online, 17h- 17h 
30min) 

Чувари прирпде 
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4.7.   Распоред часова за II циклус 

 

 

V2 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Биплпгија Енглески језик Математика  Српски j. и ко. Биплпгија  

2. Музишка култура Гепграфија Српски j. и ко. Инфпрматика и 
раш. 

Ликпвна култура 

3. Српски j. и ко. Немашки језик Математика ТиТ Ликпвна култура 

4. Математика Српски j. и ко. Физишкп и 
здр.васп. 

ТиТ Немашки језик 

5. Музишка култура Математика пфа Енглески језик Физишкп и 
здр.васп. 

6.  Биплпгија Истприја   

 

VI1 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Гепграфија Биплпгија  Српски j. и ко. Српски j. и ко. Српски j. и ко. 

2. Енглески језик Музишка култура Енглески језик Математика  Математика 

3. ТиТ Математика Немашки језик Истприја  Ликпвна култура 

4. ТиТ Физишкп и 
здр.васп. 

Инфпрматика и 
раш. 

Физишкп и 
здр.васп. 

Физика 

5. Немашки језик Српски j. и ко. Математика пфа Физика 

6. Биплпгија    Гепграфија 

 

VI2 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Физика  Српски j. и ко. Српски j. и ко. Тит  Ликпвна култура 

2. Гепграфија Немашки језик Математика  Тит  Биплпгија  

3. Музишка култура Математика Физишкпи 
здр.васп. 

Физишкп  Српски j. и ко. 

4. Српски j. и ко. Енглески језик Истприја   Немашки језик Физишкп и 
здр.васп. 

5. Математика  Биплпгија Инфпрматика и 
раш. 

Истприја  Гепграфија  

6.  Математика  Пфа  Енглески језик  

           
V1 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. ТиТ Биплпгија Немашки језик Математика Ликпвна култура 

2. ТиТ Математика Српски j. и ко. Српски j. и ко. Ликпвна култура 

3. Енглески језик Српски j. и ко. Инфпрматика и 
раш. 

Физишкп и здр. 
васп. 

Математика 

4. Српски ј. и ко. Музишк а култура Математика Истприја Српски ј. и ко. 

5. Гепграфија Физишкп и 
здр.васп. 

Биплпгија  Енглески језик 

6. Немашки језик Музишка култура   пфа 
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VII1 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Инфпрматика и 
раш. 

Математика  Физика  

2. Немашки језик Биплпгија Немашки језик Математика  Српски j. и ко. 

3. Српски j. и ко. Физишкп и 
здр.васп. 

Српски j. и ко. Хемија  Физика 

4. Гепграфија  Истприја Математика  Хемија  Ликпвна култура 

5. Биплпгија  Музишка култура Тит  Истприја  Физишкп и 
здр.васп. 

6. Гепграфија  Српски j. и ко. Тит  Физишкп и 
здр.васп. 

Енглески језик 

 

VII2 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Гепграфија Музишка  култура Хемија  Инфпрматика и 
раш. 

Биплпгија 

2. Физика Српски j. и ко. Математика Физика  Српски j. и ко. 

3. Биплпгија  Енглески језик Истприја  Енглески језик Физишкп и 
здр.васп. 

4. Математика Немашки језик Српски j. и ко. Истприја Гепграфија 

5. Српски j. и ко. Математика Физишкп и 
здр.васп. 

Тит  Ликпвна култура 

6. математика Хемија  Физишкп и 
здр.васп. 

Тит  Немашки језик 

 

VIII1 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Српски j. и ко. Математика  Енглески Физишкп и 
здр.васп. 

Математика 

2. Гепграфија  Биплпгија Инфпрматика и 
раш. 

Физишкп и 
здр.васп. 

Физика 

3. Немашки  Музишкп  Истприја Математика Српски j. и ко. 

4. Енглески  Српски j. и ко. Биплпгија  Српски j. и ко. Гепграфија 

5. Тит  Истприја Немашки Хемија Ликпвнп 

6. Тит  Физишкп и 
здр.васп. 

Математика Хемија Физика  

VIII2 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Тит  Гепграфија  Математика  Физика  Физишкп и 
здр.васп. 

2. Тит  Енглески  Хемија  Српски j. и ко. Физишкп и 
здр.васп. 

3. Математика  Српски j. и ко. Српски j. и ко. Физика  Биплпгија 

4. Музишкп  Биплпгија  Физишкп и 
здр.васп. 

Енглески  Ликпвнп 

5. Математика  Хемиа  Истприја  Немашки  Немашки 

6. Српски j. и ко. Математика  Инфпрматика и 
раш.  

Истприја  Гепграфија  
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4.8. Календар пбразпвнп васпитнпг рада за шкплску               

                                2020/21.гпдину 
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4.9. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР  АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 

Време 

реализације 

Активности Носиоци 

СЕПТЕМБАР 1. Прва седница Наставничког већа 

3.Конституисање Савета родитеља 

3. Усвајање плана рада стручних актива и 

школских тимова 

4. Доношење Годишњег плана рада 

5. Седница школског одбора 

6.Иницијално тестирање ученика 

7.Спортска недеља 

Учитељи 

Наставници  

Директор  

Школски одбор  

Савет родитеља 

Одељенски 

старешина 

ОКТОБАР 1. Пријем ђака првака у Дечији савез 

2. Активности поводом обележавања Дечје 

недеље 

3. Јесењи крос 

4. Полудневни излет  

Учитељи 

Наставници 

НОВЕМБАР 1. Анализа успеха и дисциплине ученика 

 

Одељенска већа 

Наставничко веће 

ДЕЦЕМБАР 1. Именовање комисија за попис и спровођење 

пописа инвентара 

2. Приредбе поводом Нове године  

Директор  

Наставници 

Одељенска већа 

ЈАНУАР 1. Анализа завршног рачуна 

2. Прослава Светог Саве 

3. Анализа успеха на крају 2. полугодишта 

Директор, 

Рачуноводство 

Ученици, наставници 

ФЕБРУАР, 

МАРТ 

1. Организација такмичења ученика 

2. Распоред припремне наставе за осми 

разред 

 

Директор,  

Стручни сарадник, 

Учитељи 

Наставници 

АПРИЛ 1. Организација пробног тестирања 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика 

3. Упис ученика у предшколску групу 

Директор 

Наставници 

Одељенска већа 

Секретар 

МАЈ 1. Спровођење тестирања ученика за  1. разред 

2.  Екскурзије 

3. Пролећни крос 

Учитељи 

Наставници 

Психолог 
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4. Припрема ученика за полагање завршног 

испита 

5. Прослава Дана школе 

6.Спорска недеља 

Директор 

ЈУН 1. Организовање  припремне наставе 

2. Спровоћење анкете о изборним предметима и 

избору слободних активности 

2. Упис ученика у 1. разред 

3. Анализа кадровске ситуације 

4. Анализа успеха ученика 

5. Организација поправних и разредних  испита 

ученика 

6. Организација и спровођење завршног испита 

7. Утврђивање  потреба наставних средстава за 

идућу школску  годину 

8. Преглед  административних послова 

Наставници, 

Секретар, 

Стручни сарадник 

Одељенска већа 

Педагошки 

колегијум 

АВГУСТ 1. Припремање школске зграде за почетак нове 

школске године 

2. Припрема ПЛАНОВА  за идућу школску год. 

3. Организација поправних испита 

5. Израда распореда часова 

6. Утврђивање старешинства 5. разреда 

7. Утврђивање броја одељења 

8.Праћење реализације ШРП-а 

Директор 

Помоћни радници 

Учитељи 

Наставници 

 

4.10. EКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ  

 
        Екскурзије, излети и посете су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који 

се остварују ван школе. 

     Циљ  је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним  упознавањем 

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

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

здравствени опоравак  ученика. 

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзија, излета, летовања, 

зимовања и кампова су:  

- развијање способности посматрања, опажања и уочавања објеката и појава у 

природи;  

- проучавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима; 

- продубљивање и проширивање искуства ученика; 
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- подстицај интересовања за нова сазнања; 

- развијање смисла за лепо, изградња правог односа према природи и потреби 

њене заштите; 

- упознавање са тековинама материјалне и духовне културе и подстицање  

уметничког изражавања код ученика; 

- развијање спортске културе и способности оријентације у простору; 

- неговање људске солидарности, хуманизма, другарства, пожртвованости, 

оптимизма и реалног схватања живота; 

- подстицање и неговање истрајности, одговорности, тачности и уочавања 

вредности рада; 

- успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника, као и 

свестраније упознавање личности сваког ученика; 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према : националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним 

односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

 

Садржаји екскурзија, излета и посета остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада и школског програма. 

 

       Предвиђени правци су: 

 

I – VIII разреда посета - Неготин (обилазак музеја,Мокрањчеве куће,гроб хајдук Вељка) 

I  - VIII концерти и изложбе на Мокрањчевим данима 

I – VIII  разреда једнодневна екскурзија- Виминацијум 

I—VIII полудневни излет – Вратна,Мокрањске стене, Шаркамен 

Уз сагласност родитеља укључују се и припремна предшколска група 

                                

 

 

 

 

 

Разред 

 

Излет,посете   динамика Ескурзија Динамика организатор 

I разред  

Вратна 

 

Неготин 

  Октобар, 

   мај 

 

Виминацијум 

 

 

Мај-јун 

Планинарско 

друштво ,,Дели 

Јован» 

Компанија 

Еликсир 

Школа 

II разред 

III разред 

IV разред 
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5. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

5.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ 

 

Активност Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Праћење 

- Нови законски прописи(измене и допуне) 

- Информација о упису 8. разреда у средње школе 

- Припремљеност школе за почетак школске године 

- Усвајање школског календара васпитно-образовног 

рада  и распореда часова 

-Кадровска ситуација-технолошки вишкови 

- План стручног усавршавања 

-Извештај о реализацији ГПР за претходну школску 

годину 

- Годишњи план рада за  наредну школску годину 

 

 

август 

 

 

директор 

психолог 

ТИМОВИ 

 

 

 

Записници 

-Успех и дисцциплина на крају претходне школске 

године 

- Бројно стање ученика и формирање одељења   

- Подела одељења на одељенске старешине 

- Структура 40-очасовне радне недеље 

-Формирање тимова 

- Планирање набавке наставних средстава 

- Остале активности на почетку школске године 

август Директор 

Наставно 

особље 

записници 

-Успех и дисциплина на крају 1.класификационог 

периода 

-Реализација свих облика образовно васпитног рада 

 

новембар   

-Успех и дисциплина ученика на крају 1. 

полугодишта 

- Реализација свих облика ОВР 

-Стручно усавршавање 

јануар Директор 

Председници 

одељенских 

већа 

 

Разред 

 

Излет   Dинамика Ескурзија Динамика Oрганизатор 

Vразред 

VIразред 

VIIразред 

VIIIразред 

 

Вратна 

Неготин 
  Октобар, 

   мај 
Виминацијум 

 

Мај-јун 

 

 

Планинарско 

друштво ,,Дели 

Јован» 

Компанија Еликсир 

Школа 
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-Анализа рада тимова и актива 

-План активности у време зимског распуста 

-Финансијски план 

-Прилагођавање ученика петог разреда 

-Успех и дисциплина ученика на крају 2. 

класификационог периода 

-реализација редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

- Планирање активности у вези обележавања Дана 

школе 

-Организација пробног тестирања 

април Директор и 

председници 

одељенских 

већа 

Записници 

-Успех и дисциплина ученика 8. разреда на крају 2. 

полугодишта 

- Предлагање ученика за доделу Вукових и посебних 

диплома 

- Реализација редовне наставе  осталих облика 

васпитно-образовног рада  

- Договор о распореду припремне наставе за ученике 

8. разреда  

-Организација завршног испита 

Мај-јун Директор и 

Одељенска 

већа 

Записници 

-Успех и дисциплина ученика на крају 2. 

полугодишта 

- Реализација редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада 

- Одлучивање о похвалама и наградама за ученике 

-Резултати завршног испита 

-Извештаји о раду тимова и актива  

-Извештаји са екскурзије 

-Формирање тимова за наредну школску годину 

-Изборни предмети и анкетирање ученика        

 -Разматрање извештаја стручних органа 

- Разматрање извештаја о стручном усавршавању 

-Садржина летописа 

јун Директор Записници 

5.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА  

НАЗИВ  ВЕЋА ШКОЛА 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

РУКОВОДИОЦА 

  ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

 

ПРАХОВО 

 

Јелена Радовановић 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

 

ПРАХОВО 

 

Радица Станковић 
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а) План рада одељенског већа за први циклус 
 

Активности Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

1.Избор руководиоца већа 

2. Договор о изради годишњих и месечних 

планова рада за први циклус и усвајање Плана 

рада 

3. Предлози за организовање излета и екскурзија 

4. Распоред допунске, додатне наставе, секција и 

распоред часова 

 

 

 

септембар 

Чланови већа Записник 

1.Успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода 

2.Реализација плана рада 

3. Изостанци ученика 

4. Разно 

 

Октобар/нове

мбар 

Чланови већа записник 

1.Анализа образовно-васпитних  

постигнућа на крају првог полугодишта 

2.Реализација плана и програма у првом 

полугодишту 

3. Стручно усавршавање 

4. Разно 

 

 

децембар 

Чланови већа Записник 

1. Анализа образовно-васпитних постигнућа  на 

крају трећег класификационог периода 

2. Реализација наставе 

3. Активности поводом Дана школе 

Мај/април Чланови већа Записник 

1.Утврђивање успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

2. Реализација часова 

3.Похвале и награде 

4. Предлог плана рада одељењског већа за 

наредну школску годину 

 

 

јун 

Чланови већа записник 

 

 б) План рада Одељенског већа за други циклус 
 

Активности Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

1. Избор руководиоца већа 

2. Усвајање плана рада одељењског већа 

3. Одлука о предметима из којих ће се изводити 

допунска и додатна настава                                                 

4. Предлог о извођењу излета и екскурзија у новој 

школској години                                                                  

 

 

август 

септембар 

Чланови већа Увидом 

у 

записник 
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5. Структура одељења V разреда                                                                          

6. Планирање стандарда постигнућа у новој школској 

години 

7. Рад секција и учешће на такмичењима 

8.Професионална оријентација за ученике VII и  VIII 

разреда 

1. Извештај о постигнутим резултатима на крају 1. 

класификационог периода са посебним освртом на  

ученике који имају проблеме у савладавању градива 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе из 

свих предмета                     

3. Предлог за допунску и додатну наставу из предмета 

на основу анализе успеха 

 

Октобар/ 

новембар 

Чланови већа Увидом 

у 

записник 

1. Извештај о постигнутим резултатима на крају 1. 

полугодишта   и предлог мера за наредни период                                                                                                                  

2. Реализација плана и програма редовне, допунске и  

додатне наставе         

                                                                                            

 

 

децембар 

Чланови већа 

 Психолог 

Увидом 

у 

записник 

1. Извештај о постигнутим резултатима на крају  3. 

класификационог периода                                                                                  

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе из 

свих предмета 

3. Рад секција и учешће на такмичењима 

 

 

 

март 

Чланови већа Увидом 

у 

записник 

1. Утврђивање успеха ученика 8. разреда на крају 

другог полугодишта; евидентирање ученика за 

поправни и разредни испит                                                                                    

2. Предлог ученика за носиоце Вукових и посебних 

диплома и ученика генерације                                                                             

3. Реализација редовне, допунске и додатне наставе  из 

свих предмета 

4. Распоред рада  припремне наставе 

 

 

Мај/април 

 

Чланови већа Увидом 

у 

записник 

1. Утврђивање успеха ученика 8. разреда после 

поправних и разредних испита 

јун Чланови већа Увидом 

у 

записник 

1. Утврђивање успеха ученика на крају другог 

полугодишта                                                                                                                                                                                                    

2. Реализација свих видова образовно-васпитног рада 

3. Реализација ваннаставних активности – остварени 

резултати 

 

 Чланови већа Увидом 

у 

записник 
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5.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА   

 

а) План рада стручног већа разредне наставе 

 

 
 

Активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

Начин 

праћења 

- Анализа наставног плана и програма по 

предметима и доношење Годишњег плана рада 

-Утврђивање предлога задужења у оквиру 40-

часовне радне недеље 

-Усаглашавање форме и садржаја месечних 

планова рада 

 

 

август 

Чланови 

актива 

Увидом у 

записник 

и план 

рада 

-Организација верске наставе и наставе 

грађанског васпитања 
 

септембар 

Чланови 

актива 
Увидом у 

анкете 

 

-Анализа успешности  реализације планираних 

задатака на крају првог класификационог 

периода  

- Анализа постигнућа ученика на крају 1. 

класификационог периода 

- Договор о припреми задатака за проверу знања 

ученика и уједначавање критеријума 

- Укључивање ученика у додатну и допунску 

наставу 

-Угледни часови 

 

 

 

новембар 

Чланови 

актива 

Психолог 

Наставни-ци 

 

Увидом у 

записник 

- Анализа успешности реализације плана и 

програма на крају 1. полугодишта 

- Анализа образовно- васпитних постигнућа на 

крају 1. полугодишта 

 

 

 

децембар 

Чланови 

актива и 

директор 

Увидом у 

записник 

Уџбеници и прибор за рад за наредну школску 

годину 

 

јануар 

Чланови 

актива и 

директор 

Увидом у 

записник 

- Анализа постигнућа ученика на крају 3. 

класиф. периода 

- Реализација плана и програма рада 

- Договор о културно-забавним и спортским 

активностима 

- Угледни часови 

- Сусрет одељенских заједница 

 

 

април 

Чланови 

актива   
Одељенске 

старешине 

Увидом у 

записник, 

дневнике, 

потфолиа  
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Мајске активности  

Припрема за прославу Дана школе 

 

мај 

Чланови 

актива и 

директор 

Увидом у 

записник 

- Анализа постигнућа ученика 4. разреда на 

тестирању знања 

- Анализа реализације плана и програма 

- Анализа постигнућа ученика на крају 2. 

полугодишта 

- Предлог плана рада за наредну школскугодину 

 

 

 

 

 

 

јун 

Чланови 

актива 
Увидом у 

записник, 

Дневник, 

анализу 

тестирања 

 

б) План рада стручног већа друштвене групе предмета 

 
 

Активности  
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

1. Израда Годишњег програма рада стручног актива                                  

2. Израда годишњих и месечних планова рада за све 

видове 

  образовно-васпитног рада – корелација предмета 

  у оквиру актива 

3. Договор о набавци наставних средстава                                   

4. Израда планова посета,  излета и екскурзија                                          

 

 

септембар 
Чланови 

актива 

Увидом у 

записник и 

план рада 

1. Формирање секција, избор руководилаца секција                                             

2. Успех ученика на крају 1. класификационог  

периода                                                                                                            

3. Реализација плана и програма                               

 

 

октобар 

Чланови 

актива 

Увидом у 

записник и 

план рада 

1. Реализација плана и програма 

2. Успех ученика на крају 1.полугодишта                                                   

3. Стручно усавршавање – семинари у току зимског 

распуста 

4. Припрема за такмичења 

 

 

јануар 
Чланови 

актива 

Увидом у 

записник и 

план рада 

1. Резултати школског такмичења 

2. Реализација плана и програма 

3. Успех ученика на крају трећег класиф.периода   

4. Додатна настава и  резултати на општинском 

такмичењу 

5. Припрема за општинска и окружна такмичење 

 

 

март 

Чланови 

актива  

 

 

 

 

Увидом у 

записник и 

план рада 

 

 

1. Резултати са такмичења и предлог ученика за 

доделе посебних диплома 

2. Успех ученика на крају школске године                                                       

3. Реализација плана актива      

 

 

мај/јун 

Чланови 

актива и 

директор 

 

Увидом у 

записник 
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4.Анализа рада актива у протеклој  години                    

5. Подела часова на наставнике за следећу школску 

годинуи остала задужења  чланови актива                                                                          

6. Предлог плана рада Актива за наредну школску 

годину 

 

 

 

 
 

 

в) План рада стручног већа природне групе предмета 
 

Активности 
Време 

реализације 

Носилац 

активности 
Праћење 

1) Конституисање већа 

- Избор руководства 

стручног већа 

(Председник,/записничар) 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Чланови већа 

Директор 

Увидом у 

записник 

2) Усвајање Годишњег 

програма рада Већа 

Чланови већа 

 
Увидом у 

записник 
3) Припрема за израду и 

израда глобалних и 

оперативних планова рада 

Чланови већа 

Педагог 

Увидом у 

записник 

4) Предлози за набавку 

нових наставних средстава 
Чланови већа 

 

Председник 

већа 

Директор 
5) Естетско уређивање 

учионичког простора 

Чланови већа 

Стручна служба 

Непосредним 

посматрањем 

6) Дефинисање 

јединственог става према 

питању критеријума 

оцењивања групе предмета 

природних наука 

Чланови већа 

Педагог 
Увидом у 

записник 

7) Договор око 

организације и избора 

ученика за рад у секцијама, 

допунској и додатној  

настави  

Чланови већа 

 

Увидом у 

дневник 

осталих облика 

ОВР 

8) Распоред писмених и 

контролних задатака из 

природне групе предмета 

Чланови већа 

 

Увидом у 

распоред и 

записник рада 

1) Избор ученика за 

учешће на математичком 

такмичењу Мислиша 

НОВЕМБАР Чланови већа 

Стручна служба 
Наставник 

математике 

2) Припреме за Чланови већа Наставници 
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такмичења техничких секција Одељенски 

старешина 

ТИО 

3) Колико и како је 

остварена корелација између 

наставних предмета и 

међусобне посете часовима 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

припреме и 

дневник рада 

4) Могућност примене 

диференциране наставе 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

планове 

5) Успех ученика на 

крају 1. Квалификационог 

периода 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Директор 

6) Укључивање наставника 

у акредитоване програме 

стручног усавршавања у оквиру 

програма Министарства 

просвете - избор акредитованих 

семинара 
 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Чланови већа  

Директор 

1) Припреме за 

такмичења (Тестови и 

задаци) 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 
Чланови већа 

 

Увидом у 

материјале и 

дневник рада 
2) Успех и дисциплина 

ученика на крају 1. 

полугодишта, анализа 

поређење оцена и 

оцењивање ученика 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

табеле 

3) Стручно 

усавршавање –семинари у 

току зимског распуста 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

уверења 

1) Израда плана рада 

припреме ученика осмог 

разреда за полагање 

завршног испита 

МАРТ 

АПРИЛ 
Наставници 

математике, 

физике, хемије, 

биологије, 

географије, 

историје 

Увидом у 

распоред 

припремне 

наставе 

2) Припрема за 

општинско такмичење 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

дневник рада 

3) Анализа резултата са 

општинског такмичења 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

резултате 

4) Припрема за окружно 

такмичење 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

дневник рада 
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5) Успех ученика са 

протеклих такмичења 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

извештаје о 

резултатима 
6) Организовање часова 

огледне и  показне наставе 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Непосредним 

присуством 

7) Избор уџбеника за 

наредну школску годину 

Чланови већа 

 
Увидом у 

записнике 

8) Припрема и 

реализација Мислише 

Наставници 

математике 

Увидом у 

материјале 
9) Анализа резултата 

рада ученика на тромесечју, 

евентуални проблеми и 

решења за њихово 

превазилажење 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 

Увидом у 

записнике 

 
1) Резултати са одржаних 

такмичења и предлог ученика 

за доделу посебних диплома 

МАЈ 

ЈУН 

Чланови већа 

Директор 

нСтручна служба 
Увидом у 

записнике 
2) Успех и дисциплина 

ученика на крају другог 

полугодишта 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 
Увидом у табеле 

са успехом 
3) Анализа успеха 

ученика на завршном испизу – 

прелиминарни резултати 

Чланови већа 

Директор 

Стручна служба 
Увидом у 

записник 
4) Анализа рада Актива и 

предлог плана рада Већа за 

наредну годину  

Чланови већа 

 
Увидом у 

записник 
5) Израда извештаја о 

раду стручног већа за 

2016./2017. Годину 

Чланови већа 

 
Увидом у 

извештај 
6) Израда Годишњег 

програма рада Већа 

Чланови већа 

 

Увидом у 

записник 
 

г) План рада стручног већа уметности и вештина 
 

Активности Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Начин 

реализације 

Израда и усвајање Годишњег програма 

рада већа и усвајање истог 
 

 

септембар 

 

Чланови већа Дискусијом,  

гласањем 

Припрема за израду и израда 

глобалних и оперативних планова рада 

Чланови већа, 

педагог 

Анализом плана и 

програма  
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Предлози за набавку нових наставних 

средстава  

 

 

 

 

 

август/ 

септембар 

Чланови већа Куповина наставних 

средстава 

Корелација плана и програма у оквиру 

већа 

Чланови већа Разговор 

Формирање секција и одбора физичког 

и здравственог васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

октобар/ 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа, 

стручна служба 

Разговор 

Естетско уређивање учионичког 

простора 

Чланови већа, 

стручна служба 

Разговор 

Договор у вези са предстојећим  

такмичења  

 

Чланови већа, 

одељ. 

старешина 

Разговор 

Постигнути разултати у редовној 

настави и ваннаставним активностима 

на крају 1.квалификационог периода 

Чланови већа, 

стручна служба 

Разговор 

Припреме за крос Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Разговор 

Утисци о способностима ученика 

5.разреда 

 

Чланови већа, 

стручна служба 

Разговор 

Успех и дисциплина ученика на крају 

првог полугодишта, анализа, поређење 

оцена и оцењивање ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

децембар/ 

јануар 

 

Чланови већа, 

стручна служба 

Разговор 

Резултати рада ученика и проблеми на 

које наилазимо при реализацији 

програма 

 

Чланови већа Разговор 

План и програм обележавања Дана 

духовности 

Чланови већа, 

директор 

Похађање семинара 

Успех ученика на крају 1.полугодишта Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Стручно усавршавање-семинару у току 

зимског распуста 

Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Припреме за пролећни крос Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Реализација плана и програма јануар Чланови већа,  

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Угледни часови Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 
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Обелеавање 8.марта 

 

 

 

 

 

 

 

март/ 

април 

Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Пролећне активности Чланови већа, 

психолог 

Подношењем 

писменог извештаја 

са такмичења 

Успех ученика на крају 3.кл. периода Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Сарадња да хуманитарним 

организацијама и школама 

Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Успех ученика са протеклих 

такмичења 

Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Организација и учешће на у спортским 

манифестацијама 

Чланови већа Анализа одобрене 

литературе 

Резултати са одржаних такимичења и 

преглод ученика за доделу посебних 

диплома  

 

 

 

 

 

мај/јун 

Наставници 

математике 

Усклађивање са 

наставним планом и 

распоредом 

Изложбе и приредбе на крају 

шк.године-корелација са Већем 

учитеља 

Чланови већа, 

директор, 

стручна служба 

Подношењем 

усменог извештаја 

Постигнућа ученика у редовној 

настави и секцијама 

Чланови већа, 

стручна служба 

Анализа дневника и 

оцена 

Анализа рада  и прeдлoг плана рада Вeћа 

за нарeдну гoдину  

Чланови већа Разговор 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

СТРУЧНА ВЕЋА 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

 

 За разредну наставу 

 
  

 Друштвене групе предмета (српски, страни језик, 

историја, географија) 

 

  Марта Радосављевић 

 Вештина и уметности (физичко васпитање, 

музичка култура, ликовна култура ) 

 

Бојан Милосављевић 

 Природне групе предмета (физика, математика, 

хемија, биологија, ТИО )  

 

  Радица Станковић 
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5.4. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 
 

 

Педагошки колегијум је стручни орган школе, који чине председници стручних већа  и 

стручних актива, колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са: 

- квалитетом и унапређењем образовно –васпитног рада 

- остваривањем Школског развојног плана 

- организацијом педагошко-инструктивног увида и надзора, као и предузимањем 

мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 

- планирањем стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

 

          План рада и динамика остваривања  активности Педагошког колегијума  

 

Садржај/активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

Доношење плана рада Педагошког 

колегијума 

Избор семинара за наставнике 

Координација израде Годишњег плана рада 

школе 

 Разматрање планираних активности у 

школском развојном плану 

Распоред контролних и писмених задатака 

Распоред додатне, допунске наставе и 

секција 

Предлог плана стручног усавршавања 

Утврђивање термина класификационих 

периода  

План школских такмичења 

Анализа предлога тима за инклузивно 

образовање за израду ИОП-а 

СЕПТЕМБАР 

 

- чланови 

педагошког 

колегијума 

 

 

- записник са 

седнице 

педагошког 

колегијума 

 

 

Разматрање резултата рада на првом 

квалификационом периоду 

Организовање рада секција и ангажовање 

ученика у њиховом раду 

Помоћ у организовању рада ђачког 

парламента 

Праћење реализације инклузивног 

програма 

Праћење реализације ваннаставних 

активности 

  НОВЕМБАР 

чланови 

педагошког 

колегијума 

- записник са 

седнице 

педагошког 

колегијума 
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Активности везане за завршетак првог 

полугодишта 

Анализа рада у првом полугодишту 

 

ЈАНУАР 

- чланови 

педагошког 

колегијума 

 

- записник са 

седнице 

Педагошког 

колегијума  

 

 

Стручно усавршавање наставника 

План обележавања Св. Саве 

Организација припремне наставе 
 

- чланови 

педагошког 

колегијума 

- записник са 

седнице 

Педагошког 

колегијума  

 

 

Организовање школских такмичења, 

спортских сусрета и полудневних излета 

Ефекти васпитног рада са децом и мере за 

њихово побољшање 

Анализа успеха на другом 

класификационом периоду 

Помоћ у организовању пробног и  завршног 

испита за ученике осмог разреда 

МАРТ  

АПРИЛ; 

 

 

 

- чланови 

педагошког 

колегијума 

 

- психолог 

 

 

 

- записник са 

седнице 

Педагошког 

колегијума  

- извештаји 

са такмичења 

 

 

 

Анализа реализације активности 

планираних у оквиру  „Професионална 

оријентације― 

 

Активности везане за завршетак школске 

године 

Анализа рада и реализације Плана у 

протеклој школској години 

Спровођење анкете за изборне предмете за 

наредну школску годину 

ЈУН 

-Чланови 

педагошког 

колегијума 

- одељењске 

старешине 

осмог разреда 

-наставничко 

веће 

- записник са 

седнице 

Педагошког 

колегијума 
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5.5.  ПЛАН   РАДА ДИРЕКТОРА 

 

Садржај/ активности Време 
Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

 

1.Увид у организацију васпитно-образовног рада у 

школи и праћење реализације Годишњег плана 

рада школе и Школског програма 

2.Иницирање активности на пољу стручниог 

усавршавања и других активности 

3.Увид и праћење рада стручних сарадника,  

секретара, финансијских и помоћно-техничких 

радника школе 

4.Праћење материјално-финансијског пословања 

школе 

5.Посета часовима васпитно-образовног рада 

наставника и педагошко-инструктивни рад са 

наставницима 

6.Сарадња са родитељима,  друштвеном средином,  

учешће у раду Актива директора ОШ општине  

7.Припрема и руковођење седницама 

Наставничког већа 

8.Учешће у раду разредних и стручних већа школе                                                                                                                                 

9.Сарадња са психологом  школе 

10.Рад на стручно-педагошком усарвшавању 

11.Рад на школском маркетингу 

12.Праћење реализације развојног плана  
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1. Организација образовно-васпитног рада,  израда 

Извештај о раду у протеклој шк.години, припрема 

Годишњег плана рада школе рада за школску 

2014/15.                                                                                           

2. Решавање кадровских питања,  саветодавни рад 

и помоћ директора наставницима                                                                                                             

3. Седница Савета родитеља и седница Школског 

одбора      

    1. Организација образовно-васпитног рада,  

израда Извештај о раду у протеклој шк.години, 

припрема Годишњег плана рада школе                                                                                            

4. Решавање кадровских питања,  саветодавни рад 

и помоћ директора наставницима                                                                                                             

5. Седница Савета родитеља и седница Школског 

одбора                                                    

 

 

Август  

Септембар 

Октобар 

 

 

Директор 

  У
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1. Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог  класификационог периода                                                       

2.Праћење плана унапређивања наставног процеса 

и стручног усавршавања наставника  

3. Седница Савета родитеља 

 

 

 

Новембар 

 

 

Директор  
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1. Организација пописа и инвентарисања средстава 

школе 

2.Анализа успеха на крају првог полугодишта 

3. Припрема за израду полугодишњег извештаја о 

раду                                       

4. Преглед вођења педагошке документације 

5. Израда полугодишњег извештаја                                            

6. Праћење материјално-финансијског пословања                                                       

7. Праћење стручног усавршавања наставника 

8. Седница Савета родитеља и Седница Школског 

одбора 

 

 

 

 

Децембар 

Јануар 

фебруар 

 

 

 

 

 

 

Директор  
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1. Учешће у организацији такмичења                                       

2. Сагледавање неоправданог одсуствовања 

ученика са часова                   

   редовне наставе и предузимање потребних мера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Анализа успеха и владања на крају 2. 

класификационог  периода                                                                                                         

2.Уређење школског парка и дворишта                                       

3.Седница Школског одбора  

 

 

 

Март  

Април 
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1. Организација завршног испита 

2. Припрема за израду Извештаја о раду школе у 

школској 2015/16.                       

3. Сагледавање кадровских потреба за нову 

школску годину 

4. Седница Школског одбора 

5. Припреме за уређење објеката и дворишта у 

току летњег распуста 

 

Мај 

Јун 

 

 

Директор 
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1. Организација припремне наставе за ученике 

упућене на 

   полагање поправних испита                                                                    

2. Израда извештаја о реализацији Годишњег 

плана рада 

3. Израда Годишњег плана рада                                      

4. Решавање кадровских питања и припреме за 

почетак школске године 

 

 

Август 

 

 

Директор 
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5.6. ПЛАН  РАДА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

 

Активности/садржај Време Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

 

1. Разматрање и усвајање извештаја директора  

2. Разматрање и усвајање Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада  

3. Успех и дисциплина ученика на крају школске 

године 

4.Извештај о самовредновању и акциони план 

4.Припремљеност школе за почетак  школске 

године  

5. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

школе  

6. Давање сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији радних места 

7.Усвајање извештаја за претходну и плана 

усавршавања за наредну годину 

 

 

 

 

септембар 

 

 

Чланови 

ШО, 

Директор 

,секретар 

 

 

Записник о 

раду 

1. Разматрање предлога  финансијског плана  

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода 

3. Доношење одлука везаних за организовање 

пописа имовине школе                                                                                                                                      

 

 

 

Новембар 

децембар 

 

Чланови 

ШО, 

Директор 

,секретар 

 

 

Записник о 

раду 

1. Разматрање и усвајање Извештаја директора о 

раду  

2. Успех и дисциплина ученика на крају 1. 

полугодишта 

3. Усвајање завршног рачуна  

4. Усвајање финансијског плана  

 

 

март 

Чланови 

ШО, 

Директор 

,секретар 

 

 

Записник о 

раду 



-58- 
 

 

5. Набавка уџбеника  

6. Учешће ученика на такмичењима   

1. Усвајање извештаја о реализацији екскурзије и 

рекреативне наставе 

2. Годишњи одмор директора 

3. Информација о постигнутом успеху и 

оствареним резултатима на крају 2. полугодишта 

4. Кадровске потребе за наредну школску годину 

5. Могућности инвестиционих радова у току лета 

 

 

 

 

 

јун 

 

Чланови 

ШО, 

Директор 

,секретар 

 

 

Записник о 

раду 

 

 

5.7. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Активности/садржај Време Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

 

1.Конституисање Савета родитеља и избор 

председника и заменика  

2.Избор представника за Општински савет 

родитеља 

2. Усвајање плана рада Савета родитеља       

3. Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана  

4. Разматрање Годишњег плана рада  

5. Давање сагласности на план о извођењу 

екскурзија и наставе у природи 

6.Избор Осигуравајућег друштва и добављача 

ужине                           

7. Припремљеност школе за почетак школске 

године   

 

 

 

септембар 

 

 

Чланови 

Савета  

Родитеља, 

директор, 

стручни 

сарадник 

 

 

 

Записник 

о раду 

1. Услови рада у школи                                                              

2. Извештај о успеху и владању на крају 1. 

класификационог  периода 

3.Избор туристичке агенције за извођење 

екскурзија и наставе у природи 

 

 

новембар 

 

Чланови 

Савета  

Родитеља, 

директор, 

стручни 

сарадник 

 

Записник 

о раду 

1. Извештај о успеху и владању на крају 1. 

полугодишта                                 

2. Разматрање листе  предложених  уџбеника за 

наредну школску годину                   

3. Ваннаставне активности и такмичења                                                           

 

 

март 

Чланови 

Савета  

Родитеља, 

директор, 

стручни 

 

 

Записник 

о раду 
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4. Извештај о успеху и владању на крај 

2.класификационог периода 

5. Припреме за завршни испит        

сарадници 

 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају 

2.полугодишта 

2. Разматрање извештаја о екскурзијама и 

настави у природи 

 

 

јун 

Чланови 

Савета  

родитеља, 

директор, 

стручни 

сарадник 

Записник 

о раду 
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5.8. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГСТАРЕШИНЕ 1. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план рада за 

време пандемије 

2.Бирамо друга с којим ћемо седети 

3. Велики људи:Стеван Мокрањац(праћење програма Мокрањчевих дана 

4. Шетња школом и њено упознавање 

учитељ 

1.Разговор са ученицима и родитељима 

2.Разговор са ученицима 

3. Слушање музике, препорука за посету 

4. Упознавање просторија и радника школе 

 

ОКТОБАР 

1. Обележавање Дечје недеље и сређивање паноа у учионици 

2.Понашање на улици и у саобраћају  

3. Упознајемо кућни ред школе - култура понашања у школи. 

4.У посети другу-понашање у кући  

 

5.Радионица-филм „Уа неправда― (сузбијање вршњачког насиља) 

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 

учитељ 

1. Учешће у програму обележавања на нивоу школе 

2. Упознавање са активностима Д.Савезом 

3. Читање кућног реда, разговор 

4.Разговор о лепом понашању, радионица 

5.Гледање филма и разговор  

НОВЕМБАР 

1.Ми волимо своје баке и деке -обележавање Месеца солидарности са старима 

2.Помоћ одељењској заједници у уређењу учионице 

3.Понашање на приредбама и јавним скуповима 

4.Упознајемо Буквар здравља - правилна исхрана и здравља 

Учитељ, 

патронажна 

служба МЦ 

Неготин 

1.Савразговор о породичним везама 

2. Предлог идеја ученицима о уређењу простора 

3.Разговор о лепом понашању, радионица. 

4.Разговор о здравој храни, филм, цртање здраве хране 

ДЕЦЕМБАР 

1.Како изгледа један ђачки радни дан 

2.Чување и уредно држање одеће, прибора.... 

3.Како проводимо слободно време 

4. У сусрет новогодишњим и божићним празницима 

Учитељ, 

полицајац 

1.Разговор о режиму учења и одмора, радионица. 

2.Разговор 

3.Разговор, посматрање слика раскрсница 

4. Препоруке за провођење слободног времена  
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ЈАНУАР 

1. Безбедност на интернету https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2.Како учимо 

3. Колико помажемо родитељима - шта можемо ми 

4. Ко је био Свети Сава 

учитељ 

1.Гледање филма и дискусија,извештај о утисцима 

ученика 

2. Разговор о радним навикама 

3. Подела послова у породици 

4. Упознавање са ликом Св.Саве 

ФЕБРУАР 

1. Како смо провели зимски распуст 

2. Зашто је важно да познајем и поштујем туђа правила 

учитељ 
1.Говорна вежба 

2. Разговор о правилима, радионица 

М А Р Т 

1. Особе које највише волим (8.март) 

2.Буквар здравља-лична хигијена и здравље 

3.Како помоћи другу који је у невољи 

4. Понашање у саобраћају и превозним средствима 

Учитељ, 

патронажна 

служба МЦ 

Неготин 

1. Израда поклона а маме 

2. Информисање о личној хигијени 

3.Разговор о другарству 

4. учешће на приредби 

АПРИЛ 

1.Зидне новине - Мајка у речи и цртежу 

2.Весео састанак - игра и забава 

3.Ко се с ким дружи-другарство у одељењу 

учитељ 

1.Израда зидних новина 

2.Шетња, посета установама у граду 

3.Разговор о лепом понашању,радионица 

М А Ј 

1.Рад, игра, забава и одмор - дневни ритам активност 

2.Уредимо учионицу - долази пролеће 

3. Дан наше Школе 

4.Осмислимо маске за карневал 

Учитељ, 

полицајац 

1.Разговор о планирању дневних активности 

2.Уређење простора учионице 

3.Разговор о безбедности у саобраћају 

4.Гледање слика, разговор 

Ј УН  

1.Како учимо и радимо - можемо лакше и боље 

2.На крају смо првог разреда 

учитељ 

 

1..Препруке за учење у следећем разреду 

2.Читање успеха и похвала ученика 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план 

рада за време пандемије 

2. Слободне активности и могућности ангажовања 

3. Мокрањчеви дани - праћење према могућностима 

учитељ 

1.Разговор са ученицима и родитељима 

2.Разговор са ученицима, упућивање 

3. Слушање музике, препорука за посету манифестацији 

4. Организовање игре у дворишту или парку 
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4. Игре по слободном избору 

ОКТОБАР 

1.Обележавање Дечје недеље  

2.Радионица-филм: Сузбијање вршњачког насиља 

3. Однос према учитељу и другим радницима школе 

4. Ми волимо своје баке и деке – обележавање месеца 

солидарности са старима 
5. Зидне новине на тему: Ј е с е н 

учитељ 

1.Учешће у активностима на нивоу школе 

2. Радионица 

3.Упознавање са обавезом поштовања  радника школе  

4. разговор са ученицима  

5.Израда паноа 

НОВЕМБАР 

1. Моје свеске и књиге - однос према имовини- личној и школској 

2. Понашање у посети - код друга, другарице 

3. Штедњом се може много постићи 

4. Игра и забава - култура понашања 

Учитељ 

1.Савразговор о породичним и школским правилима и обавезама 

2. Разговор о лепом понашању 

3.Разговор, примери из живота 

4.Разговор о понашању у игри 

ДЕЦЕМБАР 

1. Однос према учењу и раду 

2. Шта радимо у слободном времену 

3. Квиз знања - забавно поподне 

4. .Да ли сам радознао/радознала 

Учитељ 

1.Разговор о режиму учења и одмора  

2.Разговор о квалитетном провођењу сл. времена 

3.Организовање квиза 

4. Радионица 

 

ЈАНУАР 

1. Култура понашања у школи и ван ње 

2. Уређујемо зидне новине на тему : З и м а 

3. крај полугодишта 

4. Обележавање Дана Св. Саве 

 

учитељ 

1. Разговор о лепом понашању-примери 

2. Израда паноа 

3.Разговор о успеху и понашању 

4. Упознавање са ликом Св.Саве 

ФЕБРУАР 

1. Радионица-Са које сам ја планете 

2. Култура понашања: поздрављање. дозвола за питање... 

 

учитељ 
1.Радионица 

2.Разговор, примери из живота 

М А Р Т 

1. Правимо честитку за 8. март  

2. Понашање у породици, на слављу или рођендану 

3. Уредимо своју учионицу 

4. Безбедност на интернету  

Учитељ 

1. Израда поклона 

2. Разговор о породичним правилима 

3.Разговор о култури понашања 

4. Радионица, гледање филмА 
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https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
АПРИЛ 

1. Понашање у групи вршњака и са старијим ученицима 

2. Наше здравље - шта користи а шта штети 

3. Излет – шетња, посета и забава 

учитељ 

1.Разговор о другарс 

2.Разговор и препоруке здравих стилова живота 

3.Шетња, посета установама у граду 

М А Ј 

1. Понашање на улици и у јавном превозу 

2.Чувајмо животну средину 

3. Понашање на приредби –Дан школе 

4. Посета културним догађањима( Осмислимо маске за карневал) 

Учитељ, 

полицајац, 

ППС 

1.Разговор о безбедности у саобрa 

2.Гледање емисије на одабрану тему 

3.Разговор о хигијени простора, уређења 

4. Договор и реализација посете установама културе 

Ј У Н  

1. Зидне новине на тему: Лето 

2. Крај школске године - пригодан програм 

учитељ 

1.Уређење новинa 

 

2.Приредба и похвала ученика 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 3. РАЗРЕДА  

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1-Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план рада за 

време пандемије 

2. Обавезе у школи: понашање, однос према школској имовини и радницима. 

3. Ритам одељења 

4. Велики људи: Стеван Мокрањац 

учитељ 

1.Разговор са ученицима и родитељима, кућни ред 

2.Разговор са ученицима, упућивање 

3.Радионица 

4.Слушање музике, препорука за посету манифестацији  

ОКТОБАР 

1. Обележавање Дечје недеље  

2. Понашање: код болесног друга, на рођендану 

3.Исхрана и здравље: Најчешће болести школске деце 

4. Ми волимо своје баке и деке – обележавање месеца старих  
5. Зидне новине на тему: Ј е с е н 

учитељ 

1. Учешће у активностима на нивоу школе 

2. Упознавање са бонтоном понашања 

3.Разговор и препоруке здравих стилова живота 

4. Разговор, примери 

5.Израда паноа 

НОВЕМБАР 

1. Игра и забава - и з л е т 

2. Умем ли да слушам и зашто је то важно  

3. Однос према имовини: Моје књиге и свеске су моје огледало 

4. Штедња - много користи, лакше до задовољства 

Учитељ 

1.извештај о утисцима 

2.Радионица, разговор 

3.Радионица 

4.Разговор, практични примери 

ДЕЦЕМБАР 

1. Култура становања- хигијенске навике 

2. У посети позоришту (ТВ филм) 

3. Вршњачко насиље 

 4. У сусрет Новој години 

Учитељ 

1.Разговор, примери 

2.Организовање посете, гледања филма 

3. Радионица 

4. Учешће у приредби  

ЈАНУАР 

1. Безбедност на интернету  

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2. Култура понашања у школи и ван ње 

3. Анализа успеха у 1. полугодишту. Можемо ли боље у другом ? 

4. Обележавање Дана Св. Саве 

 

учитељ 

1. Разговор, примери 

2. Разговор о лепом понашању, примери 

3. Разговор о успеху и мерама за побољшање 

4. Упознавање са ликом Св.Саве 
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ФЕБРУАР 

1. Уређујемо зидне новине на тему : З и м а 

2. Култура понашања: поздрављање.понашање према старијима  

учитељ 
1. Израда паноа 

2.Разговор, примери из живота 

.  

М А Р Т 

1. Однос према родитељима: Обрадујмо маму за празник 

2. Рад, одмор и слободно време: Моји послови у кући 

3. Лична хигијена, болести прљавих руку 

4. Понашање на слављу-рођендану 

Учитељ, 

патронажна 

служба МЦ 

Неготин 

1.Разговор о породици 

2. Препоруке, примери  

3.Разговор , радионица 

4. Понашање на слављу 

АПРИЛ 

1. Понашање у средствима јавног превоза 

2. Природа и ми - чувајмо животну средину  

3. Са које сам ти ја планете 

учитељ 

1.Разговор о безбедности, наставни филм 

2.Шетња, разговор о теми 

3.Радионица 

М А Ј 

1. Понашање на улици, позоришту, сластици… 

2.Чувајмо животну средину( н.филм) 

3. Уредимо своју учионицу 

 4. Посета културним догађањима  

Учитељ, 

полицајац, 

ППС 

1.Разговор о културном понашању 

2.Гледање емисије на одабрану тему 

3.Разговор о хигијени простора, уређења 

4. Договор и реализација посете установама културе 

Ј У Н  

1. Зидне новине на тему: Лето 

2. Крај школске године - пригодан програм 

учитељ 
1.Уређење зидних новина 

2.Приредба и похвала ученика 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ4. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план рада за 

време пандемије 

2. У библиотеци (школској или градској) 

3. Великани нашег краја - Стеван Мокрањац 

4. Беѕбедност деце у сабраћају 

учитељ 

1.Разговор са ученицима и родитељима, кућни ред 

2.Разговор са библиотекаром, упућивање 

3.Разговор,препорука за посету манифестацији 

4. Одлазак у парк  

ОКТОБАР 

1. Шта је крађа а шта лаж 

2. Како се понашамо: у школи, код куће, у гостима 

3. Основи безбедности деце  

4. Ми волимо своје баке и деке – обележавање месеца старих 

5.Наговорили су ме 

Учитељ, 

службеник 

полиције 

1. Разговор, радионица  

2. Упознавање са бонтоном понашања 

3. Разговор, радионица  

4. Разговор, примери 

5.Радионица 

НОВЕМБАР 

1. Основи безбедности деце Учитељ, 1.Радионица, разговори 
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2. Како помажемо родитељима 

3. Како да брже и лакше учимо - педагог у гостима 

4. Разговор о прочитаној књизи, гледаном филму, ТВ емисији 

службеник 

полиције 

ППС 

2. Разговор, примери 

3.Разговор, препоруке 

4.Говорна вежба 

ДЕЦЕМБАР 

1. Како проводимо слободно време 

2. У посети другу (на рођендану) 

3. Дружење пред Нову годину 

4. Основи безбедности деце 

Учитељ 

службеник 

полиције 

1.Разговор, препоруке 

2. Разговор о понашању 

3.Учешће у приредби 

4.Разговор, препоруке 

ЈАНУАР 

1. Култура комуницирања (усмено. писмено, СМС, интернет) и безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа 

2.Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

3. Основи безбедности деце 

4. Обележавање Дана Св. Саве 

Учитељ 

службеник 

полиције 

1. https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2. Разговор, говорна вежба 

3. Разговор, препоруке, безбедност 

4. Упознавање са ликом Св.Саве 

ФЕБРУАР 

1. Хајдемо на снег 

2. Умем ли да слушам и зашто је то важно 

учитељ 
1.Организовање часа за дружење ученика 

2.Радионица 

М А Р Т 

1. Да обрадујемо маму за 8. март 

2. Основи безбедности деце Превенција и зажтита деце од трговине људима 

3. Када и колико учимо, можемо ли боље(психолог у гостима) 

4. Радионица ―У туђим ципелама‖ 

учитељ, 

службеник 

полиције 

1.Разговор о пажњи у породици 

2.Избор теме и гледање садржаја  

3.Разговор , радионица 

4. Радионица. разговор 

АПРИЛ 

1. Мој хоби је ... а ваш? 

2. Дошло је пролеће - хајдемо у природу –Заштита од пожара 

3. Наш народ има јуначку и славну прошлост - у посети музеју 

учитељ 

1.Разговор о хобијима 

2.Одлазак у парк, шетњу 

3.Посета, разговор о теми 

М А Ј 

1. Основи безбедности деце Заштита од техничко-технолошких и природних 

непогода 

2. Дружимо се са другим одељењима 

3. Понашање на приредби –Дан школе 

4. Како показати љубав 

Учитељ, ППС 

1.Разговор о културном понашању, правилима 

2.Организовање заједничке шетње, квиза, час у 

библиотеци 

3.Разговор о осећањима, радионица 

4. Договор, гледање слика 

Ј У Н  

1. Ближи се лето - како провести летњи распуст 

2. Крај школске године - пригодан програм 

учитељ 

1.Препоруке за активан одмор 

2.Приредба, дружење и похвала ученика 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ5. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план рада за 

време пандемије 

2. Конституисање одељењске заједнице. План рада и активности 

3. Кућни ред школе и редовно долажење у школу. шта је то одговорно 

понашање 

4. Праћење програма Мокрањчевих дана 

Одељењски 

старешина, 

1.Разговор са ученицима и родитељима, кућни 

ред 

2.Разговор,избор О.З 

3.Разговор,препорук 

5.Разговор,препорука за посету манифестацији 

ОКТОБАР 

1. Дечија недеља - шта је то право другарство 

2. ―Деца – деци‖ – акција дечије солидарности. Помоћ друговима коме је то 

потребно 

3. Шта је насиље и реституција насиља 

4. Разговори о понашању у школи и ван ње 

5. Како развијати радне навике 

Одељењски 

старешина, ППС 

 

1. Разговор о другарству 

2. Спровођење акције 

3. Разговор, одаб ир ученика 

4.Разговор, радионица 

5. Разговор, препоруке 

 

НОВЕМБАР 

1. Шта гледамо на телевизији, коју музику слушамо 

2. Како најлакше учити. Помоћ у учењу коме је потребна 

3. Зашто је погрешно понашање користити дроге 

4. Разговор о понашању и односима између дечака и девојчица (сузбијање 

вршњачког насиља-радионица) 

Одељењски 

старешина,патрон

ажна служба МЦ 

Неготин,, ППС 

1.Разговор, критички осврт 

2. Разговор, примери 

3.Разговор, радионица 

4.Разговор,радионицА 

ДЕЦЕМБАР 

1. 1. децембар – Светски дан борбе против СИДЕ  

2. Како користим своје слободно време. 

3. Пубертет – шта је то? (разговор са педагогом или психологом) 

4. У сусрет Новој години и празницима – значај породице 

Одељењски 

старешина,ППС, 

патронажна 

служба МЦ 

Неготин, 

1.Разговор, - предавање лекара или другог 

стручног лица 

2. Разговор, препоруке 

3.Разговор, радионица 

4. Разговор 

ЈАНУАР 

1. Безбедност на интернету https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2. Дуван – рушиоц здравља  

3. Колико познајемо наше великане - Свети Сава 

4. Како смо учили и радили. Анализа успеха и понашања на крају 1. 

полугодишта 

Одељењски 

старешина 

1. https://digitalni-vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2. Разговор, радионица 

3. Упознавање са ликом Св.Саве 

4. Анализа, препруке 
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ФЕБРУАР  

1. Колико знам о опасности по опстанак планете Земље 

2.Безбедно понашање на јавном месту 

Одељењски 

старешина, 

ППС,школски 

полицајац 

 

 

1.Разговор, радионица 

2 Разговор, препоруке о безбедности 

М А Р Т 

1. Сузбијање вршњачког насиља-радионица 

2. Технике учења; Мој тип учења 

3. Шта је то алкохолизам и зашто је алкохол штетан по здравље 

4. Како се понашамо на јавном месту: позоришту, биоскопу, рођендану  

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Разговор о здравим навикама 

2.предавање, разговор 

3.Разговор , радионица 

4. Разговор о лепом понашању 

АПРИЛ 

1. Шта све чинимо за своје здравље – обележавање 7. априла – Дана 

здравља. 

2. Какав нам је успех, дисциплина, понашање. 

3. Волео бих да будем ... (разговор о занимањима). 

Одељењски 

старешина, 

патронажна 

служба МЦ 

Неготин, ППС 

1.Разговор, радионица 

2. Разговор о успеху и понашању 

3.Разговор, радионица, у гостима нам је занатлија, 

лекараи сл. 

М А Ј 

1. Дружење у природи - заједнички излет, шетња ... 

2. Љубав, поверење и пажња у породици. 

3. Занима нас – тражимо одговор (наставника, лекара, педагога, психолога) 

4. Шта гледамо на телевизији, коју музику слушамо.  

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Организовање шетње, игре у парку 

2.Разговор о породичним вредностима 

3.Разговор са гостом на акруелну тему 

4. Разговор, критички осврт, преглед дечје штамп 

Ј У Н  

1. Колико смо задовољни својим успехом 

2. Крај школске године - пригодан програм 

Одељењски 

старешина 

1.Разговор о успеху и понаша 

2. Подела ђачких књижица и похвала 

ученика,Заједничко дружење 

   

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Оперативни план рада за 

време пандемије 

2. Конституисање одељењске заједнице. План рада и активности 

3. Кућни ред школе и редовно долажење у школу. шта је то одговорно 

понашање 

4. Основи безбедности деце Безбедност деце у сабораћају 

Одељењски 

старешина 

1.Разговор са ученицима и родитељима, кућни 

ред 

2.Разговор,избор О.З 

3.Разговор,препоруке 

4.Разговор,препорука за посету манифестацији 
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ОКТОБАР 

1.Дечија недеља - шта је то право другарство 

2.Да ли се понекад осећам изоловано и одбачено 

3. Како развијати радне навике 

4. Насиље као негативна појава 

5. Разговори о понашању у школи и ван ње 

Одељењски 

старешина, 

наставници 

Грађанског 

васпитања 

1. Разговор о другарству 

2. Радионица 

3.Спровођење акције 

4. Разговор, одаб ир ученика 

5.Разговор, радионица 

. 

  НОВЕМБАР 

1. Основи безбедности деце Полиција у служби грађана 

2. Појам и карактеристике психоактивних супстанци и како поједине делују 

штетно на органе 

3. Физички и емоционални развој у пубертету (разговор са педагогом или 

психологом) 

4. ―Како разумем своје родитеље‖- да ли постоје идеални родитељи? 

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Разговор, критички осврт 

2. Разговор, радионица 

3.Разговор, радионица 

4.Разговор,радиониц 

ДЕЦЕМБАР 

1. Шта знамо о ХИВ-инфекцији и СИДИ и превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

2. Шта знамо о моди, да ли је увек треба пратити? 

3. Очување животне средине и здравља 

4. Основи безбедности деце 

Одељењски 

старешина, ППС, 

патронажна 

служба МЦ 

центра 

1.Разговор, - предавање лекара или другог 

стручног лица 

2. Разговор, препоруке 

3.Разговор, радионица 

4. Разговор, радионица 

ЈАНУАР 

1. Основи безбедности деце Превенција и зажтита деце од трговине људима 

2. Штетност дувана – 31. јануар – Светски дан борбе против пушења 

3. Успех на крају првог полугодишта 

4. Учешће у активностима везаним за обележавање Дана Светог Саве 

Одељењски 

старешина, ППС 

1. Разговор, - предавање  

2. Разговор, радионица, предавање МЦ 

3. Разговор о успеху и понашању 

4. Упознавање са ликом Св.Саве 

ФЕБРУАР 

1. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа https://digitalni-

vodic.ucpd.rs/resursi/ 
2. Психичке и физичке промене у пубертету (разговор са педаг. или псих.) 

 

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Разговор 

2. Разговор, предавање 

М А Р Т 

1. Твоја исхрана си ти – напиши свој дневни јеловник и оцени га 

2. Основи безбедности деце Превенција и заштита деце од трговине људима 

3. Шта је то досада и монотонија и како их превазићи 4. Зашто млади 

почињу да конзумирају алкохол 

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Разговор о здравим навикама 

2.Радиница,разговор  

3.Разговор , подела задужења  

4. Разговор, радионица 

АПРИЛ 

1. Вежбање и здравље – учинимо нешто за своје здравље 

2. Основи безбедности деце Заштита од техничко-технолошких и природних 

Одељењски 

старешина 

1.Разговор о активностима 

2. Разговор о успеху и понашању 

3.Разговор, радионица 
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непогода 

3. Како рад може да нас испуни задовољством 

М А Ј 

1. Шта бих мењао код себе 

2. Основи безбедности деце Дружење у природи и заштита од пожара 

3. Учешће у активностима поводом Дана школе 

4. У разговору је важно и да слушаш а не само да причаш - Која су основна 

правила у комуникацији 

Одељењски 

старешина, ППС 

1.Радионица 

2.Организовање шетње, излета 

3.Разговор о организовању слободног времена 

4. Разговор, радионица 

Ј У Н И 

1. Актуелна тема – разговор, посета и заједничко дружење 

2. Анализа рада, успеха и понашања на крају школске године 

Одељењски 

старешина 

 

1.Организовање Заједничког дружења 

2. Подела ђачких књижица и похвала ученика 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ7. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Конституисање одељењске заједнице. План рада и активности 

2. Праћење програма Мокрањчевих дана 

3. Шта су то правила и шта би се догидило да их нема? 

4. Професионалнаоријентација и договарање о начину рада 

Одељенски 

старешина 

1. Разговор,избор О.З 

3.Разговор,препорука за посету манифестацији 

2.Разговор са ученицима и родитељима, кућни 

ред 

3. Дефинисање појма ПО 

ОКТОБАР 

1.Дечија недеља-Шта значи друг, а шта пријатељ 

2. Важније моралне особине и научи да се суочиш са одвајањем и губитком 

(растанци, раскид пријатељства..) 

3. ―За ведре дане‖ – сакупљање помоћи коме је потребна 

4.Култура комуницирања новим технологијама, приватност и безбедност на 

интернету 

5. Занимање које ми се свиђа 

Одељенски 

старешина, ППС 

1. Разговор, радионица 

2. Разговор о другарству,контроли понашања 

3. Спровођење акције 

4. Разговор, предавање стручњака за ученике 

V разреда 

5.Разговор, радионица, у гостима лекар, зубар, 

занатлија. 

НОВЕМБАР 

1.Шта је насиље?Сузбијање вршњачког насиља-радионица 

2. Анализа успеха на првом тромесечју 

3. Разлози против конзумирања дрога – ПАС и начини да се одупре 

притисцима 

4. Другарство, пријатељство, љубав – поглед на улоге полова 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор, радионица, 

2. Разговор, радионица 

3.Разговор, радионица 

4.Разговор,радионица 

ДЕЦЕМБАР 

1. 1. децембар – Светски дан борбе против СИДЕ – Како се СИДА може а 

како не може пренети. Израда школског паноа. 
Одељенски 

1.Разговор, предавање лекара или другог 

стручног лица 

2. Разговор, листање 
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2. Шта читамо - забавна, научна и шунд литература. 

3.Како чувамо животну средину 

4. Како користим своје слободно време 

старешина штампе,препоруке3.Разговор, листање еко-

часописа,радиониц 

4. Разговор, радионица  

ЈАНУАР 

1. Безбедно понашање на јавном месту, рођендану, игранци 

2. Како смо учили и радили. Анализа успеха и понашања на крају 1. 

Полугодишта 

3. Учешће у активностима везаним за обележавање Дана Светог Саве 

4. 31.јануар - Светски дан борбе против пушења 

Одељенски 

старешина 

1. Разговор, радионица 

2. Анализа, препоруке за бољи успех 

3. Упознавање са ликом Св.Саве 

4. Предавање, разговор 

ФЕБРУАР 

1. Безбедно понашање на јавном месту, рођендану, игранци… 

2.Волео/ла бих да будем као ...Мој идол је... 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор, препоруке о безбедности 

2. Разговор и критички осврт 

М А Р Т 

1. Стрес и анксиозност – сачувај своје ментално здравље 

2. Твоја исхрана си ти – напиши свој дневни јеловник и оцени га 

3. Зашто млади почињу да конзумирају алкохол 

4. Сузбијање вршњачког насиља-радионица 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор о здравим навикама 

2.Разговор о пажњи према другарицама, 

мајкама… 

3.Разговор , радионица 

4. Разговор, радионица 

АПРИЛ 

1. Вежбање и здравље – учинимо нешто за своје здравље 

2. Шта смо постигли у досадашњем учењу и раду. Какво нам је понашање 

3. ― Ја о томе одлучујем‖ – правила у доношењу одлука 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор о слободним  активностима 

2. Разговор о успеху и понашању 

3.Разговор, радионица 

М А Ј 

1. Ја и како ме други виде 

2. Пушење, алкохол, дрога, интерне зависност 

3. Љубомора у породици 

4. Како научити да активно слушаш у комуникацији са другом особом 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор о другарству, радионица 

2.Разговор, радионица 

3.Разговор, радионица 

4. Разговор, технике активног слушања 

Ј У Н  

1. Одело (не) чини човека 

2. Анализа рада, успеха и понашања на крају школске године 

 

Одељенски 

старешина 

 

1.Радионица 

2. Подела ђачких књижица и похвала уч. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈИ ПО МЕСЕЦИМА НОСИОЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Мере превенције и заштите за време пандемије. Опаративни план рада за 

време пандемије 

2. Конституисање одељењске заједнице. Ево нас у 8. разреду. Најстарији смо 

у школи . 

3. Праћење програма Мокрањчевих дана 

4. Шта је то одговорно понашање? Кућни ред школе 

Одељенски 

старешина 

1.Разговор са ученицима и родитељима, кућни 

ред 

2.Разговор,избор О.З 

3.Разговор,препоруке за посету манифестацији 

4.Разговор,препорука  

ОКТОБАР 

1. Актуелна акција везана за Дечју недељу 

2. ―Акција солидарности‖ – сакупљање помоћи коме је потребна 

3. ―Буди сам свој господар‖ – извори твог понашања 

4. Моје способности и рационална организација учења 

5. Шта очекујем од себе, а шта моји родитељи очекују од мене 

Одељенски 

старешина, ППС 

1. Укључивање у акције на нивоу школе 

2. Спровођење акције 

3. Контрола понашања 

4. Разговор, технике учења 

5.Радионица 

НОВЕМБАР 

1. Разлози против конзумирања дроге. 

2. Мноштво занимања – које је за мене? 

3. Проблем дроге у школској клупи, међу тинејџерима и у друштву 

4. Шта је насиље и реституција 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор, радионица,критички осврт 

2. Разговор, радионица 

3.Разговор, радионица 

4.Разговор, радионица 

ДЕЦЕМБАР 

1. 1. децембар – Светски дан борбе против СИДЕ – како се заштитити? 

2. Како се облачимо – да ли увек треба пратити моду? 

3. Очување животне средине 

4. Да ли се љубав може купити? 

Одељенски 

старешина, ППС 

1.Разговор, - предавање лекара или другог 

стручног лица 

2.Разговор,препорук 

3.Разговор, радиони 

4. Разговор, препоруке 

ЈАНУАР 

1. Колико пратимо штампу, радио, ТВ - актуелна збивања? 

2. Учешће у активностима везаним за обележавање Дана Светог Саве 

3. На крају смо 1. полугодишта - колико смо постигли до сада? 

4. 31. јануар – Дан непушача – штетност дувана 

Одељенски 

старешина 

1. Разговор, препоруке 

2. Упознавање са ликом Св.Саве 

3. Анализа, препруке за бољи успех 

4. Разговор, радионица 
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ФЕБРУАР 

1. Сузбијање вршњачког насиља-радионица 

2.Како користим своје слободно време 

Одељенски 

старешина 

1. Разговор  

2. Разговор, препоруке 

М А Р Т 

1. Како донети одлуку о избору занимања. Ускладимо своје жеље, 

интересовања и могућности. 

2. Здрава исхрана, дијете и превенција болести исхране  

3. Зашто млади почињу да конзумирају алкохол? 

4. Како видим себе и како бирам пријатеље 

Одељенски 

старешина, ППС, 

лекар 

1.Разговор о чиниоцима избора 

2.Разговор , предавање… 

3.Разговор , радионица 

4. Разговор, подела задужења 

АПРИЛ 

1. 7.април – Дан здравља – Вежбање и здрав начин живота 

2. До завршетка основне школе остало је још месец дана - шта смо постигли? 

3. Најчешће грешке и проблеми у избору занимања и како их избећи 

Одељенски 

старешина 

1.Разговор о слободним  активностима 

2. Разговор о успеху и понашању 

3.Разговор, радионица 

М А Ј 

1. Презентација средњих школа из града и околине  

2. Припремимо се за завршни  испит 

3. Завршили смо 8. разред – дружићемо се и даље 

4. Свечана додела диплома 

Одељенски 

старешина,ППС, 

наставници СШ 

1.Разговор 

2.Разговор, препоруке и упутства 

3.Разговор  

4. Подела ђачких књижица, сведочанстава и 

диплома 
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5.9.   ПЛАН РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
САДРЖАЈИ ПП МЕСЕЦИМА НПСИПЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

 Кпнституисаое Ушенишкпг парламента 

  Избпр рукпвпдства парламента и шланпва кпји ће 

ушествпвати у раду Шкплскпг пдбпра 

 Уппзнаваое шланпва парламента са закпнским пквирпм 

делпваоа парламента , правима и дужнпстима шланпва 

 Усвајаое плана и прпграма рада Ушенишкпг парламента и 

Шкплскпг плана и прпграма 

 Разматраое гпдищоег плана рада 

 Разматраоа извещтаја п сампвреднпваоу  

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1.Разгпвпр са ушеницима и рпдитељима,  

кућни ред 

2.Разгпвпр,избпр  

3.Разгпвпр,преппруке 

 

Уппзнаваое и разматраое рада щкпле и Тима, 

даваое предлпга 

ПКТПБАР 

 Пбележаваое Дешије недеље 

 Разматраое кућнпг реда и предлпзи за ппбпљщаое 

дисциплине 

 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1.Разгпвпр,преппруке, израда плана 

2.Анализа, предлпзи 

 

НПВЕМБАР 

 Пбележаваое Међунарпднпг дана тплеранције 

 Сарадоа са Врщоашким тимпм ( тема према пдабиру пба 

тима) 

  Светски дан деце (пбележаваое) 

 Ушествпваое у ШРПтиму и Тиму за сампвреднпваое 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1. Разгпвпр п другарству,кпнтрпли ппнащаоа 

2. Спрпвпђеое акције 

3. израда панпа … 

4.сарадоа, разгпвпр и ушествпваое у 

истраживаоу 
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 ЈАНУАР 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I пплугпдищта 

 Приредба ппвпдпм  щкплске славе „Свети Сава“  

 

 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1.Разгпвпр, радипница,критишки псврт 

2. Разгпвпр, радипница 

 

ФЕБРУАР 

 Избпр учбеника 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1.Прављеое ФБ странице 

2. Уппзнаваое и избпр, записник 

МАРТ 

 Спрпвпђеое анкете п прпфесипналнпј пријентацији 

ушеника 

 Ушествпваое у ШРПтиму и Тиму за сампвреднпваое 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1. Разгпвпр,анкета, анализа, преппруке 

2. сарадоа, разгпвпр и ушествпваое у 

истраживаоу 

 

АПРИЛ 

 Ппсета Ушенишкпм парламенту неке друге щкпле 

 Представљаое средоих щкпла 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1. Ппсета щкплама 

2. Разгпвпр, радипница 

МАЈ 

 Разматраое пднпса и сарадое између ушеника, 

наставника и струшних сарадника 

 Укљушеое у пбележаваое дана Негптина 

 

Председник Ђашкпг 

парламента, шланпви и 

задужени наставник 

1. Присуствпваое састанцима,ушествпваое у 

активнпстима 



-76- 
 

 

6.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 6.1.ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Годишњи план рада 20-часовне радне недеље психолога 

Ред. 

број 
ОБЛАСТ РАДА Динамика Носилац-сарадници Начин реализације 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА  (6 часа недељно) 

Планирање и припремање 

1. Израда годишњег и оперативног плана сопственог рада 
VIII, током 

године 
Психолог,педагог 

Осмишљавање и 

израда 

2. Учешће у изради Годишњег плана рада школе и Школског програма и ШРП-а 

VI, VIII, 

током 

године 

Психолог, директор, Тим за израду 

ШРП-а 

Осмишљавање и 

израда 

3. 
Учешће у изради посебних програма ( превенције насиља, Болести 

зависности. Корективног рада, Ђачког парламента и др.) 

VI, VIII, IX Психолог, педагог, директор Осмишљавање и 

израда 

4. Учешће у изради плана професионалне оријентације ученика VIII, IX ППС, учитељице, наставници Осмишљавање,израда 

5. 
Учешће у изради плана превенције малолетничке деликвенције и програма 

спречавање насиља у школи 
VIII, IX 

ППС, учитељице, наставници Осмишљавање и 

израда 

6 Учешће у изради плана примене Конвенције о правима детета VIII, IX ППС, учитељице, наставници Осмишљавање и 
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израда 

7. 
Учешће у изради плана сарадње са родитељима VIII, IX ППС, учитељице, наставници Осмишљавање и 

израда,  

8. 
Учешће у изради плана сарадње са организацијама и институцијама у 

локалној заједници 

VIII, IX Психолог, Директор Осмишљавање и 

израда 

9. 
Учешће у изради плана рада стручних органа школе 

VIII, IX 
ППС, руководиоци стручних већа Осмишљавање и 

израда 

10. 
Сарадња са наставницима у изради њихових оперативних плаова рада  IX, током 

године 

Педагог, психолог као сарадник Осмишљавање и 

израда 

Организација рада школе 

1. 

Примењивање психо-педагошких принципа у подели старешинстава, подели и 

структуирању одељења првог и петог разреда 

 

 

VIII, IX 

Психолог, Директор 

Увид, анализа, 

извештаји 

2. 

 

Примењивање психо-педагошких принципа расподеле ученика са посебним 

потребама и структуирање одељења у односу на ученике који раде по ИОП-у 

 

VIII, IX 

ППС, Директор 

Увид, анализа, 

извештаји 

Праћење вредновања рада школе 

1. Организација образовно-васпитног рада школе Током године Психолог 
Консултације на 

седницама, извештаји  

2. 

Праћење реализације васпитно-образовних задатака, у целини или у појединим 

наставним предметима у складу са школским развојним планом и Акционим планом 

самовредновања школе 

Током године Психолог 

Консултације на 

седницама, извештаји  

3. 
Праћење ефеката нових подухвата, нових облика рада, метода и средстава, подстицаја 

и других конкретних мера и поступака 
Током године Психолог 

Консултације на 

седницама, извештаји  

4. 
Праћење понашања и успеха ученика (стално), а код примене неког новог поступка - 

том приликом 
Током године Психолог 

Консултације на 

седницама, извештаји  

5. 
Праћењеусклађености програмских захтева са узрасним могућностима   

(оптерећености ученика наставним и ваннаставним обавезама), 
Током године 

Педаго,.психолог као 

сарадник 

Консултације на 

седницама, извештаји  

6. Праћење поступака оцењивања и резултата ученика у наставном и ваннаставном раду Током године Педагог, психолог као Консултације на 
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сарадник седницама, извештаји  

7. 

 

Праћење ефеката реализације наставе применом иновативних метода, техника, 

наставних средстава и мотивационих подстицаја у настави- самостални радови, 

семинарски. есеји 

Током године ППС 

Посета часовима, 

консултације на 

седницама, извештаји 

8. Праћење адаптације ученика I и V разреда Током године ППС 

Посета часовима, 

консултације на 

седницама, извештаји 

9. 
 

Праћење рада изборних предмета и планова ЧОС 
Током године ППС 

Посета часовима, 

консултације на 

седницама, извештаји 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВОР-а И ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

(6 часова недељно) 

1. 
Идентификовање,конкретизовање и операционализовање задатака васпитно-

образовног рада  
VIII, IX ППС и други наставници 

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

2. Сугерисање рационалних облика, метода и средстава ВОР-а Стално 

Директор и, ППС Консултације, 

информисање, 

извештавање 

3. 

Информисање и упознавање наставника са савременим дидактичким иновацијама и 

њиховом применом ( радионичарство, програмирана настава, индивидуализовани рад, 

проблемска настава, осмишљено учење, групни облици рада, рад у паровима итд.)  

Стално 

директором, педагогом и 

другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

4. 
Реализација различитих облика педагошког и дидактичко-методичког стручног 

усавршавања наст.  
Стално, III, VII 

Директорор ППс Консултације, 

информисање, 

извештавање 

5. Израда прегледа литературе о акт. стручн. питањима Повремено 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

6. Упознавање наст. већа и ост. струч. органа са резултатима извршених истраживања, III, VI,VIII, XII директором, психологом Консултације, 
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анализама и самовредновањем и другим наставницима  информисање, 

извештавање 

7. 
Учешће у тумачењу критеријума оцењивања и унапређивању праксе евалуације 

ученичког рада  
Стално 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

8. 
Учешће у идентификовању обдарених ученика, као и оних који имају проблема у 

учењу и владању и рад са њима  
Континуирано 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

9. 
Рад на откривању узрока заостајања појединих ученика и одељења у школском раду и 

учењу и предлагање мера 
Континуирано 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

10. Подизање мотивације за рад и учење  Континуирано 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

11. 
Учествовање у вредновању и оцењивању оцењивања у школи и рад на унапређењу 

праксе оцењивања у школи  
Стално 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

12. Остваривање проф. оријентације (стално, пос.у 7. и 8 р.) 

Стално, за VIII 

раз друго 

полугод. 

директором, психологом 

и другим наставницима  

Предавање, 

информисање 

13. 
Пружање помоћи у упознавању, подстицању и праћењу свих компонената развоја 

личности ученика 

III,VI,IX,X, 

стално 

Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Консултације 

14. Пружање помоћи у формирању и вођењу уч.колект. Стално 
Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Консултације 

15. 

Откривање узрока поремећаја у понашању појединаца и група и предузимање 

одговарајућих васпитних мера  

 

По потреби 

Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Консултације, 

истраживање, 

извештавање 

16. 
Учешће у испитивању интересовања ученика и њихово адекватно укључивање у рад 

секција и ваннаставних активности 
II, X 

Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Анкетирање, 

извештавање 

17. 
Праћење оптерећености ученика домаћим задацима, тестовима,секцијама, 

такмичењима и др. 

II, X, по 

потреби 

Учитељи, раз старешине, 

педагог 

Истраживање, 

извештавање 
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18. 
Учешће у пружању помоћи наставницима у свим фазама рада, од планирања до 

евалуације  
Стално 

ППС,директор Консултације, 

информисање, 

извештавање 

19. Испитивање узрока проблема у ВОР-у и пред. мера  По потреби 

Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Консултације, 

информисање, 

извештавање 

20. 
Педагошко-инструктивни рад са наставницима и решавање поблема у односима 

наставник-ученик  
континуирано  ППС, директор Консултације 

21. 

Учешће у одређивању образовних захтева за поједине категорије ученика( ученици са 

тешкоћама и посебним потребама и талентовани ученици) 

 

 

II, X, стално 

Учитељи, раз старешине, 

психолог, педагог 

Консултације 

22. 

 

 

Прилагођавање наставних планова узрасним и индивидуалним карактеристикама 

ученика. Прилагођавање наставних планова специфичностима одељења 

 

 

VIII,IX, По 

потреби 

Психоло, педагог, 

директор,. Од старешине 

,учитељи, стручна већа 

предмета 

Консултације, 

информисање, израда 

планова и евалуације 

23. 
Упућивање и помоћ наставницима на литературу, струковне сајтове и актуелне теме 

за стручно усавршавање  
II,V, XI 

Учитељи, раз старешине, 

психолог 

Консултације 

РАД СА УЧЕНИЦИМА (10 ч. недељно) 

1. Утврђивање зрелости за превремени, редовни и одложени полазак ученика у 1.разред V, VI 

Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Интервјуи са 

родитељима и  

коришћење тестова за 

испитивање првака 
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2. Структуирање одељења 1. и 5. разреда VIII 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Анализа 

3. Праћење успеха и напредпвања ученика у настави и наставнимактивностима XII, VI 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Анализа 

4. Праћење и подстицање ученика у развоју  Стално 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Анализа 

5. 
Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и пружање помоћи у 

томе  
II, X 

Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Идинтефикација и 

праћење 

6. Помоћ у раду на формирању ученичких колектива  IX,X 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Консултације 

7. Унапређивање рада слободних ученичких активности X 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Консултације 

8. 

Сарадња са ученицима 5. до 8. разреда у припремању излета,екскурзија, посета, 

прослава, разних акција  

 

V, VI 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Консултације 

9. 

Организовање васпитно-образовног, педагошког,здравственог и општеобразовног 

рада са ученицима  

 

Стално 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Консултације 

10. 
Обављање инструктивног и саветодавног рада, индивидуалног групног и фронталног  

са ученицима из различитих области  (науке, културе, религије, спорта, политике) 
Стално 

Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Консултације 

11. 

Упознавање ученика 8. разреда са значајем правилног избора животног позива, са 

подручјима људског рада, перспективама иуписном политиком и потребама општине 

и шире- професионална оријентација 

V, VI 
Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Предавање, 

консултације 
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12. Усмеравање ученика на осмишљено коришћење радног и  слободног времена  
Стално Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Предавање 

13. 
Професионално усмеравање обдарених ученика, као и оних који заостају у васпитно-

образовним постигнућима  

Стално Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Анализа и 

извештавање 

14. 
Праћење интересовања и постигнућа ученика ове школе у даљем школовању, посебно 

обдарених  
Стално 

Психолог, ученици, 

наставници, директор 

Анализа и 

извештавање 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА (3 ч. недељно) 

1. 
Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине облике 

рада  
IX,X 

Педагог, психолог као 

сарадник 

Анкетирање 

2. 
Пружање помоћи родитељима чија деца имају тешкоћа или сметње у развоју, учењуи 

понашању   
континуирано 

Психолог, директор Инструктивно-

саветодавни рад 

3. 
Сарађивање са родитељима деце са посебним потребама и родитељима обдарене деце  

 
континуирано 

Психолог Инструктивно-

саветодавни рад 

4. 

Педагошко-психолошко образовање и информисање родитеља(Оспособљавање 

родитеља за обављање њихове васпитне функције, саветодавно-инструктивни рад и за 

пружање сваковрсне помоћи деци у току школовања) 

По потреби 

ППС Кроз индив. 

саветодав. рад, а 

посебно на 

родитељским саст. 

5. 

Пружање помоћи родитељима ученика у васпитању своје деце, посебно у њиховом 

здравственом васпитању, животном усмеравању, професионалном опредељењу, све до 

коришћења слободног времена 

 

По потреби 

ППС Индивид., и групно и 

на родитељским 

састанцима 
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6. 

 

Давање савета родитељима и породици за превазилажење развојних, емоционалних, 

социјалних и др, проблема ученика 

 

По потреби 

Психолог. Педагог као 

сарадник 

Индивид.уално 

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1. 
Сагледавање и истраживање општих услова за одвијање образовно-васпитног рада у 

школи; пород. услови и др.  
IX,X 

Психолог Упитници, анализе 

извештаји 

2. 

Истраживања за потребе унапређења васпитно-образовне праксе (прилагођавање 

ученика 5. разреда на предметну наставу.Вредносна оријентација ученика 8.разреда на 

крају школовања, социометријска истраживања по потреби 

 

IX,X 
Психолог Упитници, анализе 

извештаји 

3. 

Сарадња Тимом за самовредновање рада школе и мерење успешности по кључним 

областима 

 

X,V, VI 
Психолог,директор Упитници, анализе, 

записниц иизвештаји 

4. Координација ТЗН-ом X, V, VI 
Психолог,директор Упитници, анализе, 

записниц иизвештаји 

5. 

 

Праћење реализације задатака ШРП-а 

 

IX,XII, VI 

Психолог, директор Упитници, 

анализе.записници, 

извештаји 

6. 
Учествовање у истраживањима просветних и научних институција, као што су питања 

професионалне оријент, инклузивна пракса, таленти  и др. 
По потреби 

Психолог Упитници, анализе 

извештаји 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ ( 2 ч.недељно.) 

1. 

 

Сарадња са Тимом за ШРП и Самовредновање рада школе 

 

континуирано Психолог Упитници, 

анализе.записници, 
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извештаји 

2. 

 

Сарадња Стручним већем за ИОП и малим ИОП тимовима као и координирање  

ТЗН-ом 

континуирано Психолог 

Упитници, 

анализе.записници, 

извештаји 

3. Учешће у решавању актуелних васпитно-образовн. проблема континуирано Психолог Извештавање 

4. 
Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и предлагање 

мера: о резултатима пријемних испита (у августу), 
VIII,IX Психолог. педагог Извештавање 

5. 
Допринос унапређивању васпитно-образовне праксе у школи, по свим разматраним 

питањима, а посебно у вези додатне наставе  
III Психолог Извештавање 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  (2ч.недељно.) 

1. 
Успостављање сарадње са образовним, здравственим и др.установама које могу 

помоћи школи у раду 
По потреби Психолог,  директор 

Консултације, учешће 

на састанцима, 

презентације и сл. 

2. 
Изграђивање концепције и праксе стручног усаввршавања наставног особља и 

предлагање литературе 
IX, X Психолог,  директор 

Консултације на 

изради плана 

3. Припремање и реализовање планираних тема стручног усавршавања у школи  По потреби Психолог,  директор Консултације 

4. Учешће у раду организованих облика размене струковних искустава По потреби 
Психолог Сарадња,излагање, 

презентовање, учешће 

5. 

Индивидуални рад на стручном усавршавању, праћење иновација, психолошких 

часописа, Зборника радова и кад год је могуће присуство Сабору психолога (мај сваке 

школске године) 

Континуирано 
Психолог Праћење, сарадња са 

колегама 
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ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ( 10ч. недељно) 

1. 

Вођење документације о свом раду: Годишњи глобални програм рада; месечно-

оперативни планови рада са подсетником и дневником рада; белешке о раду у 

стручним органима школе и Тимовима о сарадњи са наставницима, родитељима и 

другима; белешкео ученицима који имају тешкоћа у учењу и понашању; педагошки 

профил ученика и документација за ученике којима се израђује ИОП,докуметација о 

истраживачким радовима;  

Стално Психолог 

Концепти, прегледи, 

анализе,извештаји, 

белешке 

2. 

Учешће у унапређивању праксе вођења педагошке школске документације, посебно у 

вези са планирањем рада и реализацијом планова рада у старијим разредима, ученика 

за које се ради индивидуализација наставе и ИОПи 

Стално Психолог 

Прегледи, 

анализе,извештаји, 

белешке 

ПРИПРЕМА ЗА РАД  

Напомена:За време пандемије, стручни сарадници одређене задатке обављају онлајн, сарађују са наставницима преко Зум 

платформе, вибер група итд.  
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6.2.  ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Активности Време 

реализације 

Носилац активности Праћење 

Сређивање књижног фонда 
 

август 

 

 

 

библиотекар Увидом у 

документацију 

 

Израда годишњег плана  библиотекар Увидом у 

годишњи план 

 

Сређивање књижног фонда и картона 

корисника 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

библиотекар Увидом у 

документацију 

Планирање и програмирање рада 

библиотеке 

библиотекар  Увидом у план 

рада 

Учлањивање првака у библиотеку библиотекар Увидом у 

шланске карте 

Сарадња  са наставницима српског 

језика  

 библиотекар  

Планска и наменска набавка књига 

према потребама образовно-васпитног 

рада  

 библиотекар Увидом у 

фактуре 

Организовање наставних часова у 

библиотеци у оквиру свих предмета( и у 

току године) 

 

 

 

 

 

 

 

октобар/нове

мбар 

 

 

 

 

 

библиотекар Увидом у 

документацију 

 

Издавање књижног фонда библиотекар Увидом у 

документацију 

 

Набавка и обрада књига библиотекар Увидом у 

документацију 

Учешће у организацији школских 

манифестација(изложбе, панои, књижни 

фонд) 

библиотекар Слике радова 

Издавање књижног фонда 

 

библиотекар Увидом у 

документацију 

Евиденција књига, часописа и извода из 

литературе 
        

децембар/ 

 

јануар 

библиотекар Увидом у 

документацију 

 

Учешће у раду стручних актива библиотекар Директор 

 

Припреме за обележавања Дана св. Саве библиотекар Слике 
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Обележавање Дана св. Саве библиотекар Увидом у 

презентацију 

Учешће у раду стручних актива библиотекар Директор 

Сређивање књижног фонда и стручна 

обрада библиотечког материјала према 

вежећим прописима 

библиотекар Увидом у 

документацију 

Издавање књижног фонда библиотекар  Увидом у 

документацију 

Издавање књижног фонда 

 

 

 

 

март/април 

 

 

 

 

библиотекар Увидом у 

документацију 

Обележавање Дана жена библиотекар Увидом у 

документацију 

Издавање књижног фонда библиотекар Увидом у 

документацију 

Рад у стручним органима библиотекар Увидом у 

записнике 

Сређивање и издавање књижног фонда 

мај 

 

 

 

 

библиотекар Увидом у 

библиотечку 

документацију 

 

 

Сарадња са народном библиотеком  

 

библиотекар 

Слике, радови, 

награде 

 

Рад на издавању и враћању књига 
 

јун 

 

 

библиотекар Увидом у 

библиотечку 

документацију 
Извештај и анализа годишњегплана рада библиотекар Наставничко веће 

 

7. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

7.1.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

Руководилац:Марија Стакић   

Чланови тима 

Марија Стакић Професор, руководилац 

Марта Радосављевић Професор 
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Ивица Рајковић Стручни сарадник 

АлександарЂорђевић Професор 

Снежана Протић Професор 

Санела Челић Професор 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности 

Време Начин  праћења 

 

-Усклађеност Школског програма 

са  плановима и програмима по 

предметима као и Годишњим и 

Школским развојним планом. 

 

 

Чланови актива 

 

Септембар 

 

Увидом у 

записник са 

састанка и 

документацију 

 

Праћење реализације Школског 

програма 

 

 

 

Чланови актива 

 

Октобар 

Увидом у 

записник са 

састанка и 

документацију 

 

-Сарадња са стручним већима о 

новинама  за унапређење 

Школског програма.  

                   

 

 

Чланови актива 

 

 

Јануар 

 

Увидом у 

записник са 

састанка и 

документацију 

Предози за наредну школску 

годину и усклађивање  са 

циљевима и задацима Школског 

развојног плана и Самовредовања 

и вредновања рада школе. 

 

 

 

Чланови актива 

 

 

Јун 

Увидом у 

записник са 

састанка и 

документацију 
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7.2. СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац: Биљана Шолц 

Чланови тима 

Радица Станковић Професор  

Иван Тодосијевић Професор 

Иванка Војиновић Директор школе 

Љиљана Дидић Представник савета родитеља 

Миле Калиновић Представник локалне самоуправе 

Лана Микић Представник ученичког парламента 
 

Р

.

Б

. 

ОПИС ПОСЛОВА Динамика Носилац Начин реализације 

1. Анализа реализованих активности запланираних Школским развојним планом 

и планирање реализације преосталих.  

VIII, XII Стручни актив Анализа и предлози нових 

активности 

2. Проширивање листе (анекс) активности у односу на постојеће потребе школе и 

сугестије актера школског живота,подела задужења и доношење акционог 

плана. 

IX Стручни актив Информисање  

3. Анализа резултата анкетирања ученика, родитеља, наставника. Презентација 

резултата Наставничком већу 

XII Стручни актив Информисање  

4. Подела задужења и динамика остварења нових активности у оквиру постојећег 

Развојног плана.  

VIII,III Стручни актив  Одређивање приоритета 

активности и подела 

задатака. Презентација 

5. Договор око презентација школског рада поводом Дана школе (кроз разне 

видове културног, јавног, медијског,...) 

V Стручни актив Активности на Дану школе 

и др. 

6. Анализа и евалуација остварених резултата VI Стручни актив Извештаји 

7. Евидентирање реализованих активности Континуир Стручни актив Извештаји, слике, записн 
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7.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Руководилац: Ивица Рајковић 

Чланови тима 

Јелена Радовановић Учитељ 

Данијела Јевтић Наставник 

Санела Ђорђевић Челић Наставник 

 

Садржај активности Циљеви Време Носиоци 

активности 

Евалуација 

1. Упознавање чланова 

тима са планом рада за 

текућу школску . 

годину 

Пружање 

неопходне 

додатне 

подршке 

ученицима у 

раду 

Септембар, Наставници 

који раде по 

ИОП-у 

координатор 

тима 

Урађени 

ИОП-ови и 

усклађени са 

потребама 

ученика 

Планирање и израда 

ИОП-а за 

идентификоване 

ученике у школе 

   

 

стручни 

сарадници 

 

Предлози, идеје, 

информације , 

дискусије 

    

2. Информација о 

постигнућима ученика 

који раде по ИОП-у, 

оцењивање 

ученика, размена 

искустава, ревизија 

ИОП-а 

Праћење 

напредовања 

успеха 

ученика који 

раде по ИОП- 

у 

Децембар, Наставници 

 

координатор 

тима 

стручни 

сарадници 

Процена 

остварених 

постигнућа 

ученика који 

раде по ИОП- 

у 

3. Информација 

предметних наставника 

о остварених циљевима 

и исходима 

предвиђених 

измењеним ИОП- ом, 

анализа на крају првог 

полугодишта 

Ученици који 

раде по ИОП- 

у напредују у 

складу са 

својим 

могућностима 

Фебруар-

март,  

Наставници 

 

координатор 

тима 

стручни 

сарадници 

Процена 

остварености 

измењених 

стандарда 

постигнућа 

ученика који 

раде по ИОП- 

у на крају 

првог 

полугодишта 
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Информација о 

сарадњи са родитељима 

ученика који раде по 

ИОП-у и 

другим институцијама, 

размена искустава, 

дискусија 

    

4. Информисање 

чланова тима о 

реализованим 

плановима по ИОП-у и 

оствареним исходима и 

циљевима предвиђених 

измењених ИОП- ом на 

крају школске године 

Ученици 

напредују у 

складу са 

својим 

могућностима 

Јун,. Наставници 

 

Стручни 

сарадници 

Договор о изради 

тестова знања за 

завршни испит по ИОП-

у, предлози, 

дискусије, оцењивање 

ученика по ИОП-у, 

евалуација ИОП-а, 

евиденција и извештај о 

раду тима 

 

 

7.4. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Руководилац: Дејан Лазић 

Чланови тима 

Ивица Рајковић- Стручни сарадник 

Биљана Шолц Стручни сарадник 

Марија Стакић Професор 

Добринка Петровић Представник родитеља 

Иванка Војиновић Дректор школе  

Добрица Јовић Професор 
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ПРЕВЕНЦИЈА-ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

 

Активност Носиоци активности Период  реализације 

 

Формирање тима за заштиту 

деце од насиља 

 

Директор 

Наставничко веће 

 

септембар 

 

Договор о задужењима 

 

 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

септембар 

 

 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ 

Општим и Посебним протоколом 

Активност Носиоци активности Период реализације 

Упознавање наставника и 

стручних органа школе 

Психолог школе 

Директор школе 

октобар 

Упознавање ученика Психолог школе 

Разредни старешина 

октобар 

Упознавање родитеља Директор школе 

Психолог школе 

октобар 

 

ДЕФИНИСАЊЕ УЛОГА И ОДГОВОРНОСТИ У ПРИМЕНИ ПРОЦЕДУРА И 

ПОСТУПАКА 

 

Активност Носиоци активности Период реализације 

 

Конструисање формулара за 

евидентирање случајева насиља у 

школи 

 

 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

 

септембар 

 

Вођење евиденције и извештавање 

 

Дежурни наставници 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

континуирано 

крајем сваког месеца 

 

СНИМАЊЕ СТАЊА О ПРИСУТНОСТИ НАСИЉА У ШКОЛИ 

Активност Носиоци активности Период реализације 

Формирање тима ученика и 

наставника 

Директор 

Наставничко веће 

септембар 

 

Конструисање анкете 

 

 

Психолог школе 

 

децембар 

 

Спровођење истраживања 

 

Разредне старешине 

Психолог школе 

 

децембар 
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Анализа података и 

презентација добијених 

резултата 

 

Психолог школе 

 

јануар 

 

УМРЕЖАВАЊЕ СВИХ КЉУЧНИХ НОСИЛАЦА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 

Организовање трибина 

 

Активност Носиоци активности Период реализације 

Предавање о заштити ученика са 

аспекта Министарства 

унутрашњих послова 

 

Представник МУП- а 

школски полицајац 

 

новембар – децембар 

 

Сарадња са Центром за социјални 

рад 

разредне старешине 

психолог школе 

континуирано 

 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

КОНТИНУИРАНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем запажања и провере 

Активност Носиоци активности Период реализације 

Увођење књиге Протокола за 

заштиту ученика 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

почетком школске године 

Евидентирање случајева насиља 

преко књиге Протокола за заштиту 

ученика 

наставници 

разредне старешине 

психолог школе 

 

континуирано 

ПОДРШКА ДЕЦИ КОЈА ТРПЕ НАСИЉЕ 

Активност Носиоци 

активности 

Период реализације 

Ангажовање у ваннаставним 

активностима 

наставници Континуирано 

Психолошке радионице психолог школе Континуирано 

РАД СА ДЕЦОМ КОЈА ВРШЕ НАСИЉЕ 

Активност Носиоци активности Период реализације 

Ангажовање у ваннаставним 

активностима 

 

наставници 

 

    континуирано 

Психолошке радионице психолог школе      континуирано 

Сарадња са Центром за социјални 

рад и Домом здравља Неготин 

представници Центра за 

социјални рад и Дома 

здравља 

 

континуирано 

 

Сарадња са родитељима 

разредне старешине 

психолог школе 

директор 

 

континуирано 
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ОСНАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ КОЈА СУ ПОСМАТРАЧИ НАСИЉА ЗА 

КОНСТРУКТИВНО РЕАГОВАЊЕ 

 

Активност Носиоци активности Период реализације 

 

Одељенске заједнице 

 

 

разредне старешине 

 

континуирано 

Психолошке радионице, часови 

грађанског васпитања 

 

наставници грађанског 

васпитања, психолог 

 

континуирано 

 



-95- 
 

 

 

7.5 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА ШКОЛЕ  

2020/21. 

Чланови тима Председник: Биљана Шолц 

Иван Тодосјевић Професор 

Марта Радосављевић Професор 

Ивица Рајковић Стручни саарадник 

Радица Станковић Професор 

Лана Микић Ученички парламент 

Дејан Драгојевић Школски  одбор 

Вероника Драгомировић Представник Савета родитеља 
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АКТИВНОСТ 

 

ЗАДАЦИ 

 

ЦИЉ 

 

ВРЕМЕ 

 

 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
Формирање Тима и 

упознавање са обавезама 

и активностима 

Упознавање чланова 

Тима са проручником за 

самовредновање 

Активно приступање задацима 

Тима 

Током школске 

године 

Координатор Тима  

Записник 

Израда годишњег плана 

ТЗС 

Осмишљавање 

активности 

При Током школске 

године 

Чланови Тима  

Годишњи план 

Анализа и праћење 

активности и 

реализација ШРП-а 

-подела упитника 

-сакупљање 

информација 

Мотивисати испитанике да дају 

искрене одговоре зарад реалне 

процене услова рада школе 

Током школске 

године 

Чланови Тима  

Упитници 

Статистичка обрада 

података 

-подела упитника 

-унос података 

-графички приказ 

-писање извештаја 

Препознавање показатеља на 

којима треба радити како би се 

они побољшали 

Током школске 

године 

Чланови Тима -упитници 

-графички прказ  

-извештаји 

Извештај на 

Наставничком већи 

Информисање чланова 

колектива 

Сагледавање досадашњих 

резултата рада и дискусија  

Током школске 

године 

Чланови Тима Записник са 

Наствничког већа 

Предлог акционог плана 

за отклањање слабости 

Припрема акционог 

плана 

Осмишљавање конкретних 

активности које треба 

спровести у циљу побољшања 

ниско остварених показатеља 

Током школске 

године 

Чланови Тима Записник са 

Наствничког 

већа,акциони план 
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7.6. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

Милош Голубовић, руководилац 

Чланови тима 

Санела Чеелић Ђорђевић Професор 

Иванка војиновић Директор школе 

Кошовљановић Игор Школски одбор 

Маријана Миловановић Представник Савета родитеља 

Активност 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Праћење 

Формирање базе 

планова, припрема и 

извештаја 

Септембар 

Вођење 

евиденције о 

унетој 

документацији 

Стручна већа 

Одељенска већа 

Записници 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Праћење остваривања 

ГПРШ и ШП  

Два пута 

годишње: на 

полугодишту и 

крају школске 

године 

Извештаји 

Записници 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Израда пројеката који 

су у вези са 

обезбеђивањем 

квалитета и развојем 

установе 

Током године 
Извештаји 

Записници 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Праћење примене 

прописа чија је 

примена важна за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

школе 

Током године 
Извештаји 

Записници 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Вредновање резултата 

рада наставника 
Током године 

 

Завршни испит 

Самовредновање 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Тим за самовредновање 

Тим инклузивних 
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7.7.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Чланови тима 

Добрица Јовић - председник Професор разредне наставе 

Данијела Јевтић Професор  

Јелена Милојевић Библиотекар 

Јелена Радовановић Професор разредне наставе 

 

      Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Активност Време реализације 
Носиоци 

активности 
Праћење 

Формирање тима и 

подела задатака  

Одабир наставника 

који ће чинити тим 

Септембар 

Директор 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Записници са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

Креирање плана рада 

Операционализација 

рада 

Дефинисање 

активности које ће 

тим реализовати у 

овој школској години 

Септембар Октобар Тим и педагог 

Записник са 

састанка тима 

Комуникација 

Креирање базе 

припрема за час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције 

Током године 

Тим  

 

 

Сајт школе 

Записник 

 

наставника ученика осмог 

разреда 

Прати и утврђује 

резултате рада ученика 
Током године 

Годишњи 

тестови 

Завршни испит 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Тим инклузивних 

наставника ученика осмог 

разреда 

Тим прати 

остваривање стандарда 

постигнућа и 

остваривања 

међупредметних 

компетенција 

Април 

Јун 

Резултати 

пробног испита 

Резултати 

завршног испита 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и рада установе 

Тим инклузивних 

наставника ученика осмог 

разреда 
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Подстицање 

наставника да 

креирају и изводе 

часове који развијају 

међупредметне 

компетенције 

Планирање, 

припремање и 

спровођење 

активности везане за 

развој 

међупредметних 

компетенција 

Креирање 

задатка/пројекта, 

израда и реализација 

предузетничке идеје 

Током године Тим 
Записник 

Вредновање рада 

Промоција 

предузетништва 

Организовање 

предавања, 

радионице и 

продајне изложбе 

Април Мај Јун  

Тим 

 

Чланови еколошке 

секције 

 

Сајт школе 

Записник 

                           

          7.8. Тим за професионални развој 

 

Чланови тима 

Иванка Војиновић - председник Директор школе 

Ивица Рајковић Стручни сарадник 

Срђан Војиновић Професор 

Добрица Јовић Професор  

Марта Радосављевић Професор српског језика 
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План рада тима за професионални развоја 

 

Aктивности  

Време 

реализациј

е 

Носиоци 

активности 
Праћење 

1. Конституисање Тима и усвајање 

годишњег плана 

2. Анализа извештаја стручног 

усавршавања 2017/18; израда плана 

стручног усавршавања 

3. Обезбеђивање услова и праћење 

остваривања плана свих облика стручног 

усавршавања 

4. Сачињавање списка за пријвљивање 

наставне теме угледног часа који ће се 

одржати у току године 

5. Семинар- упознавање са Каталогом и 

избор семинара 

Септембар 

Тим за 

професионал

ни развој 

Директор  

Секретар 

Записник  

1. Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Анализа са дискусијом о оствареним 

садржајима у протеклом периоду 

3. Пружање подршке у раду 

наставницима са ученицима који раде по 

ИОП-у  

4. Сарадња са установама културеИзрада 

плана стручног усавршавања и 

подношење извештаја о реализацији 

плана стручног усавршавања 

Децембар 

Тим за 

професионал

ни развој 

Записник 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Анализа одржаног семинара 

3. Едукативни састанци у сарадњи са 

педагошко- психолошком службом 

Март 

Тим за 

професионал

ни развој 

Директор 

Анкета и 

резултати 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Анализа  портфолиа наставника  

3. Евалуација рада Тима 

 јун 

 

Тим за 

професионал

ни развој 

Наставни 

кадар 

Извештај о 

понудама 
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8. ГЛОБАЛНИ ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 Струшнп усаврщаваое наставника и струшних сарадника  пствариваће се унутар и ван 

устанпве: 

         1.У пквиру индивидуалнпг усавршаваоа сваки наставник планира екстернп и 

интернп усаврщаваое у устанпви  прати  струшне шаспписе из свпје пбласти кап и ппщту 

педагпщкп-психплпщку и метпдишку литературу. У ту сврху щкпла је  претплаћена на 

следеће листпве и шаспписе: Прпсветни преглед ,Математишки лист, Метпдишка пракса 

 Сви наставници дужни су да прате струшне скуппве и семинаре кпји се пдржавају из 

оихпвих пбласти кап и да се инфпрмищу п савременим дпстигнућима  науке и метпдике у 

свпјпј пбласти. 

Стручнп усавршаваое на нивпу шкпле прганизпваће се у пквиру Наставнишкпг већа.          

                                   а)    ИНТЕРНО  УСАВРШАВАЊЕ 

ТЕМА УЧЕСНИЦИ РЕАЛИЗАТПР ВРЕМЕ 

Примена  мера за защтиту пд 

Кпвида19 

Наставнишкп 

веће 

Психплпг Август 

Нпви прптпкпл п ппступаоу у 

защтиити ушеника пд насиља 

Наставнишкп 

веће 

Директпр 

 

Август 

Примена платфпрме Гугл ушипнице, 

Кприщћеое упитника и других 

алатки 

Наставнишкп 

веће 

Наставници 

инфпрматике 

и 

математике 

септембар 

Правилник п пцеоиваоу Наставнишкп 

веће 

Психплпг Нпвембар 

Међупредметне кпмпетенције Наставнишкп 

веће 

Психплпг Јануар 

Ппртфплип ушеника и наставника Наставнишкп Директпр Нпвембар 
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веће 

Улпга пдељенскпг старещине Пдељенске 

старещинe 

Директпр 

Психплпг    

Пктпбар 

Пбука за кприщћеое дигиталне 

ушипнице и интерактивне табле 

Наставници и 

ушитељи 

 

M.Гагић  

Д. Jевтић 

Пктпбар 

Измене и дппуне ппдзакпнских 

аката 

Наставнишкп 

веће 

Директпр Децембар 

Правна регулатива п безбеднпсти и 

мерама защтите ушеника пд насиља  

 

Наставнишкп 

веће 

 

Психплпг 

 

Децембар 

Заврщни испит-пбука ушесника Наставнишкп 

веће 

Директпр 

 

Мај 

                                    

    б)ЕКСТЕРНО  УСАВРШАВАЊЕ 

Тема Ушесници Реализатпри Време 

 

Обука наставника за 

примену 

различитих  метода 

учења у настави-

КАТ.БР.513,К-2, П-3. 

Наставнишкп 

веће 

Регионални центар 

за стручно 

усавршавање 

Ужице 

Фебруар-март 

 

 



-103- 
 

 

9.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ  ВАПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

9.1.Основи безбедности деце 

Области које ће бити реализоване кроз наставу у I, IV и VI  на 

часовима одељенског старешине једном месечно су: 

 

Време Теме Реализатори Праћење 

Октобар Безбедност деце у саобраћају ( IV и VI) Саобраћајна 

полиција 

 

 

 

Записници  

са  

одржаних 

часова  

одељенских 

старешина 

 

 

 

Новембар Полиција у служби грађана( IV и VI) 

Шта ради полиција за безбедност  ( I ) 

МУП 

Децембар Насиље као негативна појава( IV и VI) МУП 

Фебруар Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола( IV и VI) 

Безбедност деце у саобраћају ( I ) 

МУП 

Саобраћајна 

полиција 

Март . Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа( IV и VI) 

МУП 

Април Превенција и заштита деце од трговине 

људима( IV и VI) 

Заштита од опасних материја и 

природних непогода ( I ) 

МУП 

Ватрогасна 

служба 

Мај Заштита од пожара и заштита од 

техничко-технолошких  опасности и 

природних непогода ( IV и VI) 

Ватрогасна 

служба 
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9.2. План школског спорта и спортских активности 

 

Време 

реализације 

Активности 

 

Ефекти 

 

 

 

 

 

 

Дечија недеља 

октобар 

1.дан: Штафетне игре  

од 1. – 4. разреда 

 

 

 

Унапређење здравља, 

развијање и подизање 

спортског духа, развијање 

свести за „фер плеј― и 

каналисање агресивности. 

Иницирање дружења и 

утицај на омасовљење 

спорта! 

Развој психофизичких и 

моторичких способности 

(снаге, брзине, гипкости, 

издржљивости, 

координације). Задовољење 

биолошких потреба ученика  

за кретањем и игром како би 

остварили свестрани развој. 

2.дан: Турнир у шаху 

од 5. – 8. разреда 

3.дан: Турнир у стоном тенису 

од 5.- 8. разреда 

4.дан: Јесењи крос 

од 1. – 8. разреда 

5.дан: Додела диплома најбољима 

од 1. – 8. разреда 

 

 

Четврта недеља 

априла 

 

 

 

Пролећни  крос од 1.-8. разреда 

 

 

 

 

Трећа недеља у 

мају 

1.дан:Организовање турнира у малом 

фудбалу  

2.дан:Турнир у кошарци 

3.дан:Одбојка и турнир у игри 

„Између две ватре― 1. – 8. разреда 

4.дан:Гимнастика и атлетика од 1. -8. 

разреда 

5.дан: Провера моторичких и 

функционалних способности ученика 
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9.3.    ПЛАН АКТИВНОСТИ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Праћење 

Весела столица Пре почетка  првог 

часа 

Учитељи, 

Наставници 

 

Посматрање 

Разиграна палица На часовима 

физичког 

васпитања 

Учитељи, 

Наставници 

 

Посматрање 

Причам ти причу На часовима 

српског језика, 

математике и 

природе и друштва 

Учитељи, 

Наставници 

 

Посматрање 

Здрава стопалца На часовима 

музичког , ликовног 

и физичког 

васпитања 

Учитељи, 

Наставници 

 

Посматрање 

Музичка 

гимнастика 1 и 2 

На часовима 

музичке културе  

Учитељи, 

Наставници 

Посматрање 

Плеши и заледи се 

 

На часовима 

музичког и 

физичког 

васпитања 

Учитељи, 

Наставници 

Посматрање 

Јесење играрије За време дужих 

одмора 

Учитељи, 

Наставници 

Посматрање 

Зимске играрије За време дужих 

одмора и на часу 

физичког 

васпитања 

Учитељи, 

Наставници 

Посматрање 

Пролећне играрије За време дужих 

одмора и на 

часовима физичког 

васпитања и света 

око нас 

Учитељи, 

Наставници 

 

Посматрање 
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9.4. План  рада на превенцији  употребе  дроге  код  ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Активност 

 

Реализовано 

 

Носиоци 

активности 

 

Праћење 

Интерактивна радионица : 

Школа без насиља 

 Деца, психолог, 

наставници 

Упитници и 

књига утисака, 

извештаји 

Болести зависности  

 VI - VIII 

 Здравствени 

центар, 

Патронажна 

сестра 

Извештај 

Акција  ученици добре воље  Деца, психолог, 

наставници 

Упитници и 

књига утисака, 

извештаји 

Здрав живот-понашање, 

исхрана, вежбање 

             I - IV 

 Здравствени 

центар, 

Патронажна 

сестра 

Извештај 

Интерактивна радионица: 

Слободно време деце у 

праховској друштвеној 

заједници 

 Деца, локална 

самоуправа, 

психолог, 

наставници 

Упитници и 

књига утисака, 

извештаји 
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9.5. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

ОШ―Павле Илић Вељко'' у Прахову има добру  сарадњу са великим бројем организација и 

институција у свом окружењу, локалној друштвеној средини и општини у целини. И у овој 

школској години та сарадња ће се наставити обогаћена новим садржајима и облицима. 

Сарадња ће се одвијати двосмерно, уз активно учешће свих субјеката а све у интересу 

стварања бољих услова за васпитање и образовање наших ученика. 

Сарадња ће се одвијати са следећим субјектима: 

 

 

Субјекат 

сарадње 

 Активности школе Учешће субјекта у 

активностима школе 

СО Неготин - укључивање ученика и радника у 

све активности културног, 

друштвеног, спортског и 

хуманитарног карактера  које 

организује општина  

- обезбеђење материјалник 

услова за нормално 

функционисање школе 

- помоћ у опремању школе и 

осавремењавањи наставне 

технологије 

- сарадња у решавању 

кадровских проблема 

- превоз ученика и радника  

Институције 

култ. 

 

- Дом културе 

- Библиотека 

- Музеј 

 

 

- учешће ученика и радника у свим 

програмима које ове институције 

организију 

   - Рецитатори 

   - Литерарни ствараоци 

   - Ликовни ствараоци 

   - Фолклор, ритмика 

- посете програмима и при -редбама 

које ове институције организују 

- организација и понуда 

разноврсних културних, 

забавних и научних програма  

за ученике и раднике школе 

- помоћ стручњака у анимирању 

ученика и њиховом ангажовању 

у различите облике 

стваралаштва 

- уступање својих објеката за 

реализацију појединих 

наставних и ваннаставних 

садржаја 

Спортске 

институције 

 

- Спортска  

  друштва 

- Клубови 

 

 

 

 

 

- учешће ученика и радника усвим 

активностима и манифестацијама 

које ове институције организују 

- активно учешће чланова у раду 

друштава и клубова 

- стручна помоћ наставника у вођењу 

појединих клубова и секција 

 

 

 

- обезбеђење услова за активно 

бављење спортом и рекреацијом 

- обезбеђење услова и 

погодности за праћење 

квалитетних спортских догађаја 

- уступање својих простора и 

терена за реализацију појединих 

садржаја из области спорта и 

рекреације 
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Привредни 

субјекти 

- Радне 

  организације 

- Приватна  

  Предузећа 

- учешће ученика и радника у 

активностима ових организација 

везаних за културне, спортске и 

друге области 

помоћ школи у уређењу 

ентеријера и ентеријера, 

опремању наставним 

средствима и савременом 

технологијом 

Здравствене  

Организације 

 

-Патронажна 

служба 

 

- Дом здравља 

 

- активна сарадња са свим службама, 

органима и појединцима 

- здравствени прегледи ученика 

и радника школе 

- превентивно деловање кроз 

повремене посете, обиласке и 

разговоре 

- предавања за ученике, раднике 

и родитеље 

Социјалне 

институције 
- Центар за  

  социјални рад 

 

- активна сарадња са свим службама 

Центра 

- упућивање ученика и њихових 

породица на сарадњу са Центром 

 

- помоћ ученицима у решавању 

њихових социјалних проблема 

- помоћ породицама ученика у 

обезбеђивању услова за 

нормално школовање 

 

Хуманитарне  

установе 

 

- Црвени крст 

- учешће у свим акцијама 

- прикупљање различитих врста 

помоћи за потребе ОО Црвеног крста 

али и наше ученике 

-  Помоћ сиромашним 

ученицима у набавци књига,  

одеће и сл 

- помоћ деци изнепотпуних 

породица и  избеглица  

Тржиште рада 

 

- уредно пријављивање потреба за 

радницима, пријављивање и 

одјављивање запослених 

- помоћ у обезбеђивању 

потребних кадрова 

- објављивање огласа и 

конкурса 

- помоћ у реализацији 

професионалне оријентације 

ученика 

Средства 

информисања 
 

- Телевизија 

- редовно достављање информација о 

активностима школе, ученика и 

радника 

- учешће у програмима локалних 

телевизија 

  

- објављивање информација о 

резултатима рада у школи 

- приказивање културно 

уметничких програма које 

припремају ученици школе 
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9.6.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Време 

реализаци

је 

Активности 
Носиоци 

реализације 

Начин 

праћења 

септембар 
Планирамо успех да бисмо се уписали у школу 

коју желимо 

разредни 

старешина 

Увидом у 

дневник 

васпитно 

обратовно

г рада 

 

 

октобар 

 

Избор занимања и потребе друштва за одређеним 

кадровима 

 

разредни 

старешина 

 
О чему водити рачуна при избору занимања 

новембар 

децембар 
Размишљам о свом будућем занимању 

разредни 

старешина 

 

фебруар Занимања за која оспособљавају средње школе 

 

разредни 

старешина 

 

март Која занимања су популарна и зашто 

 

разредни 

старешина 

 

април 

Професионално интересовање ученика 8.разреда 

Психолог, 

разредни 

старешина 

Анализа професионалних интересовања ученика 

8.разреда 
Психолог 

Групна посета средњим стручним  школама за 

које се ученици интересују 

психолог, 

разредни 

старешина 

фотографи

је на сајту 

школе 

мај 
Индивидуално професионално саветовање уз 

примену психолошких тестова, скала и упитника 
психолог 

Увидом у 

дневник 

васпитно 

обратовно

г рада 

јун 
Упутство ученицима како да израде алтернативне 

листе уписа у средњу школу 

Разредни 

старешина 

током целе 

године 

Реализација радионице професионалне 

оријентације из ГИЗ приручника 

психолог, 

предметни 

наставници 
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9.7. ПЛАН  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

    Сарадња школе са породицом, са циљем усклађивања васпитно- образовног  

утицаја, оствариће се  индивидуалним разговорима и групним контактима у следећим 

формама: 

Индивидуалним контактом наставника са родитељима  

Посећивање породица од стране одељенског старешине  ради успостављања што бољих 

односа са породицом и упознавање породичних социјалних,материјалних, хигијенских  и 

др. услова живота детета. 

Родитељским састанцима ради двосмерног информисања 

Општим родитељским састанцима ради едукација и боље сарадње 

 а) ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ОД  1. – 4. РАЗРЕДА 

Садржај рада Носиоци  

активности 

Време 

одржавања 

Праћење 

Први родитељски састанак 

Наставни предмети који ће се 

одржавати у новој школској години 

Избор чланова Одељењског савета 

родитеља  и представника за Школски 

савет родитеља 

Екскурзија 

 Теме за педагошко-психолошко 

образовање родитеља: 

-сарадња породице и школе 

-припрема детета у породици за 

школовање и адаптација на школску 

средину 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина од  

1.-4.разреда 

,  

Вероучитељ 

  

 Наставник 

грађанског 

васпитања 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Увидом у 

записнике 

 

Други родитељски састанак 

Општи резултати на првом 

класификационом периоду 

Предузимање адекватних мера у 

оквиру породице како би се успех 

задржао или побољшао 

Теме за педагошко-психолошко 

образовање родитеља: 

-договор о извођењу наставе у природи 

 

 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

Увидом у 

записнике 



-111- 
 

 

Трећи родитељски састанак 

Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

Предлог мотивационих мера за 

побољшање успеха ученика 

 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

 

Децембар 

 

 

децембар 

 

Увидом у 

записнике 

Четврти родитељски састанак 

Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода. 

Теме за педогошко-психолошко 

образовање родитеља:                      -

утицај књиге и штампе на образовање 

ученика 

 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

 

 

Март- април 

 

 

Увидом у 

записнике 

  Пети родитељски састанак 

1.Анализа успеха у протеклој школској 

години 

2. Уџбенци, лектира, прибор за рад у 

наредној школској години 

   3.Представљање изборних предмета 

 

4. Прелазак са разредне на предметну 

наставе 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 1.- 4. 

разреда 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

 

Увидом у 

записнике 

         

  б) Програмски садржаји родитељских састанакаV-VIII 

Садржај рада Носиоци 

активности 

Време 

одржавања 

Праћење 

Први родитељски састанак 

Избор члана Савета родитеља 

Упознавање родитеља са календаром 

ОВР и планом и програмом рада 

Екскурзија 

Разно  

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Увидом у 

записник 

Други родитељски састанак 

1.Упознавање родитеља са успехом и 

дисциплином ученика на крају 

1.класификационог периода 

2.Разно (8.разред: Професионална 

оријентација) 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина  

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

Увидом у 

записник 

Трећи родитељски састанак    
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Успех и дисциплина ученика на крају 1. 

полугодишта 

 Разно 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

Увидом у 

записник 

Четврти родитељски састанак 

1.Анкетирање- одабир издавача 

уџбеника 

3. Разно 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

Фебруар  

 

 

Увидом у 

записник 

Пети родитељски састанак 

Успех и дисциплина ученика на крају 

3.класификационог периода 

Разно ( 8 разред: Припреме за завршни 

испит) 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Април 

 

 

Увидом у 

записник 

Шести родитељски састанак 

Успех и дисциплина ученика на крају 

школске године 

Изборни предмети за наредни разред 

Разно 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

Увидом у 

записник 

 

9.8.ПЛАН   ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ЗА 

НАУЧНО,ЕСТЕТСКО,  ЕКОЛОШКО, ХУМАНИТАРНО И  

ХИГИЈЕНСКО-ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ЗА МИР 

И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

 

        Естетско,еколошко,хуманитарно и хигијенско здравствено васпитање се одвија у 

оквиру часова одељенског старешине, на часовима редовне наставе кроз обраду повезаних 

наставних садржаја, на излетима и екскурзијама. У циљу продубљивања и проширивања 

знања и реализације  неких од сложенијих тема из овог програма, управа школе ће 

ангажовати  и стручњаке из надлежних стручних организација и служби. Практичне 

акције на еколошком и естетском уређењу школе, у највећој мери, водиће разредне 

старешине и руководиоци секција ваннаставних активности у школи. 

 

Циљ:  
Омогућавање и подстицање естетских, еколошких, хигијенских и хуманих уочавања, 

разумевања и поступања у процесу стваралачког живота. 
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      Посебан план који обележавањем значајних датума везаних за ову област остварује 

задати циљ: 

 

МЕСЕЦ ДАТУМ ТЕМА-

ОБЛАСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 15. Мокрањчеви 

дани 

Драгана Јаћимовић 

Д. Катић Гавриљук 

Бојан 

Милосављевић 

Присуствовањем 

изложбама и 

концертима 

СЕПТЕМБАР 26. Дан језика Наставници језика Квизови, 

рецитовање, 

препознавање 

ОКТОБАР 1. Међународни 

дан старих 

особа 

 

Добрица Јовић 

 

Јелена 

Радовановић 

Приредба и посета 

удружењу 

пензионера 

1. Дан деце - 

Дечија недеља 

 

 

 

 

Учитељи 

-Изложба радова 

-Приредба за 

прваке 

-Спортска 

дружења 

НОВЕМБАР 11. Међународни 

дан науке и 

мира 

Дејан Лазић Угледни час 

13. Светски дан 

доброте 

Милош Гагић Хуманитарна 

акција 

16. Међународни 

дан толеранције 

Психолог Трибина 

 20. Светски дан 

детета 

Учитељи и 

разредне 

старешине 

Радионица, 

дружење 

ДЕЦЕМБАР 10. Дан људских 

права 

Психолог Трибина 

21. Светски дан 

мира 

Марта 

Радосављевић 

Трибина 

 

31. 

Нова година 

 

 

Добрица Јовић 

Јелена 

Радовановић 

Марта 

Радосављевић 

Јелена Тодоровић 

Снежана 

Костадинов 

С. Рашић 

Крачуновић 

 

Приредба. 

Маскенбал, 

Изложба 
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8. Светски дан 

писмености 

Јелена Тодоровић 

Марта 

Радосављевић 

Марија Стакић 

Трибина 

 

27. 

 

Свети Сава – 

Дан духовности 

Учитељи 

 

Приредба 

15. Сретењски 

устав – Дан 

државности 

Србије 

Гојко Костадинов Трибина 

МАРТ 8. Међународни 

дан жена 

Учитељи и 

разредне 

старешине 

Дружење са 

мамама 

21. Први дан 

пролећа 

Снежана 

Костадинов 

 

Уређивање 

школског парка 

22. Светски дан 

воде 

 

 

Иван Тодосијевић 

Ана Крстић 

Стринуловић 

Трибина 

Еколошка акција 

АПРИЛ 1. Међународни 

дан шале 

Психолог Дружење уз смех 

7. Светски дан 

здравља 

Иван Тодосијевић Здравље и исхрана 

22. Дан планете 

Земље 

Гојко Костадинов Трибина 

23. Светски дан 

књиге 

 

 

Јелена Тодоровић Предавање, 

промоција књига 

МАЈ 1. Ускрс Учитељи 

Наставници 

ликовне културе 

Продајна изложба 

15. Међународни 

дан породице 

 Изложба радова 

20. Дан Школе Марија Стакић 

Снежана 

Костадинов 

С.Рашић 

Крачуновић 

Драгана Јаћимовић 

Приредба 

28. Дан природе Снежана Протић Презентација 

31. Светски дан 

борбе против 

Патронажна сестра 

 

Предавање 
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пушења 

ЈУН  Светски дан 

слободе штампе 

Марта 

Радосављевић 

Угледни час 

5. Светски дан 

животне 

средине 

Ана Стринуловић 

Иван Тодосијевић 

Презентација 

Акција 

    

 



-116- 
 

 

9.9. ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ 

 

План транзиције за предшколце 

Сврха плана транзиције: Успешна адаптација на први разред 

Временски период за реализацију плана транзиције: мaj 2020 -октобар 2020.год 

 

Група активности Активности  Циљ групе 

активности 

Носиоци и 

учесници 

Динамика Исходи (навести 

кључне исходе) 

1.Активности 

усмерене на ученика и 

породицу 

1.1. Посета будућих 

првака – 

организована посета 

у сарадњи са 

предшколском 

установом 

Изградња 

капацитета за 

промену и 

прилагођавање 

ученика и 

родитеља ради 

успешне 

адаптације на 

наставу 

Учитељице 

будућег првог, 

запослени у ПУ 

Децембар 

април 

(у складу са 

договором са ПУ) 

- 

Ученик/предшколац 

ће остварити 

контакт са будућим 

одељењским 

старешином  

 

 

-Родитељи ће 

успоставити 

сарадњу са Школом, 

указати на значајне 

особености детета у 

сврху квалитетније 

1.2. Упознавање 

ученика и родитеља 

са будућим путем 

уписних 

активности/тестирањ

а 

 

Психолог, 

педагог, 

родитељи 

ученика 

Мај/Јун 
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адаптације на школу 

и уопште 

школовање детета  

 

 

 

 

 

 

 

- Ученик и родитељи  

ће се успешно 

адаптирати на  

околности које  

прате 

функционисање 

детета у породичном 

и школском 

окружењу  у 

ПРВОМ разреду 

 

 

1.3. Припрема 

ученика и родитеља 

за промене које 

настају преласком на 

наставу упрвом 

разреду (захтеви 

школске средине, 

правила, распоред 

учионица, обавезе, 

измена дневне 

рутине, 

осамостаљивање, 

предзнања, 

очекивања, вештине,    

организација у вези 

подршке у школском 

окружењу)  

Психолог, 

педагог, 

ученик, 

родитељи 

ученика, 

учитељица, 

сарадницииз 

ПУ 

Мај/септембар 

 

1.4.  Саветодавни рад/ 

пратња/присуство 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА на 

часовима: 

организације пажње у 

Психолог, 

ПЕДАГОГ, 

ученик, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

ОКТОБАР (у 

складу са проценом 

потреба ученика) 
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временским 

границама школског 

часа; постепено 

стварање радних 

навика; припремање 

ученика на правила 

понашања за време 

наставе и школских 

одмора;) 

наставници  

 

 

 

 

 

-Ученику је 

омогућена 

континуирана 

подршка ради 

превазилажења 

евентуалних 

потешкоћа у 

социјалној 

интеракцији и 

извршавању 

школских обавеза 

 

План транзиције за ученике четвртог разреда 

Сврха плана транзиције: Успешна адаптација на предметну наставу. 

Временски период за реализацију плана транзиције: мaj 2020 -октобар 2020.год 
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Група активности Активности  Циљ групе 

активности 

Носиоци и 

учесници 

Динамика Исходи (навести 

кључне исходе) 

1.Активности 

усмерене на ученика и 

породицу 

1.1. Посета будућег 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника редовним 

часовима у одељењу 

четвртог разреда 

Изградња 

капацитета за 

промену и 

прилагођавање 

ученика и 

родитеља ради 

успешне 

адаптације на 

предметну 

наставу 

Учитељица, 

будући 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

одељењска 

заједница 4/…. 

Мај/Јун  

(у складу са 

договором 

учитељице, будућег 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника) 

- Ученик ће 

остварити контакт 

са будућим 

одељењским 

старешином и 

предметним 

наставницима у 

познатом окружењу 

 

 

-Родитељи ће 

успоставити 

сарадњу са 

одељењским 

старешином и 

предметним 

наставницима ради 

креирања 

подстицајне средине 

за ученика 

 

 

1.2. Упознавање 

ученика и родитеља 

са будућим 

одељењским 

старешином и  

предметним 

наставницима  

 

 

 

 

Психолог, 

педагог, 

учитељице, 

родитељи 

ученика, 

будуће 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Мај/Септембар 

Упознавање са 

наставницима биће 

реализовано тако 

што ће се ученик са 

већином 

наставника 

упознати до краја 

школске год.  а 

родитељи ће 

наставнике 

упознати у 

септембру) 

1.3. Припрема 

ученика и родитеља 

Психолог, 

ученик, 

Мај/Октобар 

(у складу са 
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за промене које 

настају преласком на 

предметну наставу 

(захтеви школске 

средине, правила, 

распоред учионица, 

обавезе, измена 

дневне рутине, 

осамостаљивање, 

предзнања, 

очекивања, вештине,    

организација у вези 

подршке у школском 

окружењу)  

родитељи 

ученика, 

учитељица, 

будући 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

проценом потреба 

ученика и 

родитеља) 

 

 

 

 

 

- Ученик и родитељи  

ће се успешно 

адаптирати на  

околности које  

прате 

функционисање 

детета у породичном 

и школском 

окружењу  у петом 

разреду 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Саветодавни рад/ 

пратња/присуство 

ПЕДАГОГА/психолог

а на часовима: 

организације пажње у 

временским 

границама школског 

часа; постепено 

стварање радних 

навика; припремање 

ученика на правила 

понашања за време 

Психолог, 

педагог,ученик

, одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Септембар (у 

складу са проценом 

потреба ученика) 
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наставе и школских 

одмора;) 

 

 

-Ученику је 

омогућена 

континуирана 

подршка ради 

превазилажења 

евентуалних 

потешкоћа у 

социјалној 

интеракцији и 

извршавању 

школских обавеза 

2. Активности 

усмерене на одељење 

2.1. Саветодавни рад 

са ученицима 

одељења 4/.., 

наставницима и 

помоћно-техничким 

особљем (ради 

одговарајућег 

усмеравања  и 

организације 

разноврсних 

активности у вези 

подршке ученицима) 

Подршка 

оснаживању 

вршњачког 

колектива и 

ефективна 

организација 

активности у 

школској 

заједници 

Психолог, 

ученици 

одељењске 

заједнице 4/…, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

помоћно-

техничко 

особље 

Септембар/ 

Октобар (у складу 

са проценом 

потреба ученика) 

-Вршњачки 

колектив ће 

представљати 

значајан ресурс у 

подршци ученику те 

ће и сами  усвајати 

позитивне животне 

вредности 

 

 

3. Активности у 3.1.  Саветодавни рад Ефективно Психолог, Септембар/ -Наставници ће на 
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установи у којој се 

образује ученик 

са одељењским 

старешином и 

предметним 

наставницима  ради 

разумевања начина 

функционисања 

детета и његових 

образовних потреба 

на које требa 

одговорити, као и 

планирања 

одговарајућих 

прилагођавања  

коришћење 

постојећих 

ресурса како би 

се ученик 

потпуно 

укључио у 

школски живот 

и остварио 

напредак у 

складу са својим 

могућностима 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Октобар (на 

недељном нивоу) 

одговарајући начин 

комуницирати са 

учеником 

- Наставници ће 

бити у могућности 

да адекватно 

препознају 

образовно-васпитне 

потребе ученика  те 

ће планирати и 

реализовати 

одговарајуће 

активности  

-Наставници ће бити 

у стању да успешно 

прате развој, 

понашање и 

напредовање 

ученика 

4. Активности 

усмерене на другу 

образовну установу 

3.1.         / / / / / 

5. Активности 

усмерена на  

институције у 

локалној заједници 

4.1.  Сарадња са 

локалном 

самоуправом, 

медицинским 

центрим, и центром 

Стручна 

подршка у циљу 

утврђивања 

потреба ученика 

,ИОП, 

Психолог 

школе, 

родитељи 

ученика, 

психолог из 

Мај/Октобар        

(у складу са 

проценом 

потреба 

-Ученику је 

омогућена стручна 

подршка Тима који 

прати његов развој 

и напредовање 
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за социјални рад материјалне 

тескоће... 

наведеног 

Завода 

ученика) 

 

 

План транзиције за ученике осмог разреда 

Сврха плана транзиције: Успешна адаптација на наставу у средњој школи 

Временски период за реализацију плана транзиције: октобар 2019.год – јул – 2020. 

 

Група активности Активности  Циљ групе 

активности 

Носиоци и 

учесници 

Динамика Исходи (навести 

кључне исходе) 

1.Активности 

усмерене на ученика и 

породицу 

1.1. реализација 

плана професионалне 

оријентације – 

индивидуално и 

групно са ученицима 

осмог разреда 

Изградња 

капацитета за 

промену и 

прилагођавање 

ученика и 

родитеља ради 

успешне 

адаптације на 

средњу школу 

Стручни 

сарадници,  

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Октобар-мај 

 

- Ученик ће 

упознати своје 

потенцијале, 

способности, 

интересовања 

 

 

-Родитељи и 

ученици биће 

упознати са уписном 

политиком, 

распоредом 

1.2. Упознавање 

ученика и родитеља 

са уписном 

политиком као и са 

значајем правилног 

одабира средње 

Психолог, 

педагог, 

учитељице, 

родитељи 

ученика, 

будуће 

одељењске 

Мај/Септембар 

Упознавање са 

наставницима биће 

реализовано тако 

што ће се ученик са 

већином 

наставника 
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школе  

 

 

 

 

старешине, 

предметни 

наставници 

упознати до краја 

школске год.  а 

родитељи ће 

наставнике 

упознати у 

септембру) 

активности, обавеза 

као и са значајем 

квалитетног 

одабира средње 

стручне школе  

 

 

 

 

 

 

 

- Ученик и родитељи  

ће се успешно 

адаптирати на  

околности које  

прате адаптацију на 

средњу школу 

 

 

 

1.3. Припрема 

ученика и родитеља 

за промене које 

настају преласком у 

средње школе 

(захтеви школске 

средине, правила, 

распоред учионица, 

обавезе, измена 

дневне рутине, 

осамостаљивање, 

предзнања, 

очекивања, вештине,    

организација у вези 

подршке у школском 

окружењу)  

Стручна 

служба, 

ученик, 

родитељи 

ученика, 

учитељица, 

будући 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Мај/Октобар 

(у складу са 

проценом потреба 

ученика и 

родитеља) 

1.4.  Посете 

представника 

средњих школа – 

Психолог, 

педагог,Тим за 

Април, мај, јун (у 

складу са проценом 

потреба ученика) 
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трибине, предавања, 

представљања 

 

проф.ориј. 

Представници 

средњих школа 

 

 

 

- Ученицима 

приближен 

систем 

средњешколс

ког 

образовања 
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     10. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 Како ОШ ―Павле Илић Вељко'' има дугу и богату традицију у свом васпитно-

образовном раду и ужива углед добре васпитно образовне институције за чији рад постоји 

значајан друштвени интерес па ће ова школа и у наредној школској години значајну 

пажњу посвећивати интерном и екстерном информисању и школском маркетингу.    

 

 а) Интерно информисање 

 

Садржај рада Носиоци активности Време 

реализације 

Облици рада 

Обавештавање 

ученика 

Учитељи и разредне 

старешине,стручни 

сарадник и директор 

У току године Редовна настава, часови 

одељенских заједница, 

књига 

обавештења,огласна 

табла, фејсбук страница 

школе, сајт школе 

Обавештавање 

родитеља 

Учитељи ,разредне 

старешине, стручни 

сарадник и директор 

У току година Родитељски састанци, 

огласна табла, фејсбук 

страница школе, сајт 

школе 

 

 б)Екстерно информисање 

 

Садржај рада Носиоци активности Време 

реализације 

Облици рада 

Обавештавање 

родитеља и мештана 

Учитељи и разредне 

старешине,стручни 

сарадник и директор 

 

У току целе 

године 

Поводом Дана 

школе 

 

фејсбук страница 

школе, сајт и летопис 

школе, месна 

телевизија, локална 

телевизија, школски 

лист, родитељски 

састанци 

Обавештавање 

локалне средине 

Учитељи ,разредне 

старешине, стручни 

сарадник и директор 

У току целе 

године 

Фејсбук страница 

школе, сајт и летопис 

школе, локална 

телевизија, школски 

лист,  
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 Школа ће настојати да задржи добру сарадњу са локалном телевизијом и 

кабловском телевитијом у Прахову преко чијих програма ће давати информације о свом 

раду и оствареним резултатима. 

 Родитељски састанци и седнице школског одбора и Савета родитеља редовно ће се 

користити за давање имформација о раду школе, ангажовању појединих одељења, 

наставника и ученика и постигнутим резултатима. 

 

 1. На почетку школске године родитељи ученика 1. разреда упознаће се са 

историјатом школе и њеном досадашњом активношћу у васпитно образовном раду. 

 2. На првим родитељским састанцима родитељи ће се упознати  са Планом рада 

школе за ову школску годину. 

 3. Поводом Дана школе (20. мај) наставиће се са издавањем школског листа 

―ШКОЛСКО ПЕРО‖ .  

 4. Поводом Дана школе организоваће се конференција за штампу на којој ће се 

представити једногодишњи резултати рада школе (између два дана школе) и најавити 

активности за наредни период. 

 5. На крају првог тромесечја (прва недеља новембра) родитељи и јавност биће 

обавештени о раду и успеху ученика у овом периоду. 

6. На свечаности поводом завршетка 1. полугодишта саопштиће се резултати рада у 1. 

полугодишту  

7. Током трајања такмичења (март - април) организоваће се гостовања ученика и њихових 

наставника у програмима радија и телевизије са циљем представљања њиховог рада и 

постигнућа. 

8. На завршетку школовање генерације 8. разреда  организоваће се свечани скуп на коме 

ће бити представљени резултати рада ове генерације ученика, додељене похвале и награде 

најбољим ученицима, уручене дипломе ―Вук Караџић‖ и ―Посебне дипломе‖ за поједине 

области и проглашени ученици генерације.           

9. Поводом Дана школе  организоваће се јавна приредба на којој ће, уз пригодан програм, 

бити представљени резултати рада школе у току школске године и презентовани јавности. 

10. Школа  од школске 2014/2015.године  води елктронски  летопис о свим значајним 

активностима, већим инвестицијама и успесима ученика на такмичењима . 

 У склопу укупног маркетинга школе посебно ће се водити рачуна о хигијени, 

естетском изгледу и уређењу  простирија школе: ходници, канцеларије, прилази школи. 

 Водиће се рачуна и о естетском изгледу писаних докумената који излазе из школе 

као ―званична документа‖ . 

 Водиће се рачуна и о изгледу радника и званичних представника школе и њиховим 

наступима у јавности. 
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11.ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА  РАДА  ШКОЛЕ 

 

             Годишњи план рада школе донет је у складу са развојним планом и планом 

образовања и васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени активности, време,  

носиоци и начин праћења остваривања плана. 

 Праћење остваривања  Годишњег плана рада школе  мора бити адекватно и 

потпуно, обзиром да се ова активност огледа углавном кроз  анализу резултата рада на 

класификационом периоду и на крају школске године.  Годишњи план рада је закон и 

темељ рада школе.  

 Сви послови и радни задаци који се обаве у току раног дана уводе се у педагошку 

документацију школе према динамици њиховог извршења.   Педагошка и остала стручна 

докуменатација служи као основ за све стручне анализе рада школе и утврђивање  

квалитета и квантитета рада.  Обавеза је свих радника, стручних актива, разредних већа, 

наставничкиог већа, органа управљања, ученичких организација, директора и других 

субјеката  да редовно врше анализу квалитета и квантитета задатака реализације, као и 

периодичну реализацију.   

 Анализа остваривања Плана рада школе врши се и крајем првог и другог 

полугодишта, односно, на крају године.Извештај о реализацији подноси директор школе.  

школски одбор контролише остваривање Годишњег плана рада.    

            Праћење остваривања Годишњег плана рада школе и евалуација постигнутих 

резултата вршиће се: свакодневно, недељно и на крају полугодишта и школске године. 

Дневно и недељно праћење вршиће сваки наставник, појединачно, за себе, секретар 

школе, психолог и директор школе. Посебно ће се пратити и вредновати следеће 

активности: 

 

  - израда годишњих планова рада за све облике наставног рада и 

ваннаставвних активности од стране  свих наставника;  

  - устројавање разредне  евиденције и школске документације за све облике 

рада и активности 

-  израда месечних планова рада и дневних припрема наставника за 

 извођење наставе и свих облика осталих активности 

  - начин реализације пканираних садржаја редовне наставе и других облика  

наставних и ваннаставних активности  

  - правилност вођења Дневника рада и остале школске администрације и 

документације 

  - коришћење савремене технологије у настави,  примена иновација у настави  

  - оцењивање ученика и примена стандарда и норматива за вредновање знања 

и остварених резултата у раду 

  - рад са талентованим ученицима и активности на њиховом подстицању за 

даље напредовање у раду 

  - рад са ученицима који заостају у раду активности на пружању потребне 

помоћи у раду 

- остваривање сарадње са ученицима од стране психолога  и његов допринос бољем 

уклапању ученика у радне обавезе у школи 
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  - сарадња психолога са наставним особљем и допринос побољшању 

квалитета рада 

  - сарадња са родитељима и њихово укључивање у решавање васпитних 

образовних и других проблема школе и ученика 

  - ефикасност обављања административних и финансијских послова и њихов 

допринос укупној успешности рада школе  

  -  рад помоћно техничког особља на стварању хигијенских, еколошких и 

других услова за нормалан рад и пријатан  боравак у школи 

  Све ове активности пратиће директор школе (а у оквиру својих надлежности 

и психолог и секретар школе) на следеће начине: 

 1) Непосредним увидом, на лицу места, у начин реализације појединих активности 

и ефекте постигнутих резултара 

2) Увидом у расположиву документацију и администрацију 

 3) Разговором са непосредним актерима у реализацији појединих активности 

 4) Разговором са субјектима који користе наше ―услуге‖ (ученици, родитељи) 

 5) Праћењем извештаја школских надзорника и других служби (просветни 

инспектор, санитарни инспектор и др.) и њихових мишљења о раду и ефектима рада 

појединаца и служби у школи.   

 Периодично праћење (зависно од потреба и могућности) поред директора школе 

вршиће и школски одбор, надзорници Министарства просвете Републике Србије и други 

овлашћени органи и појединци. Одељењска већа и Наставничко веће два пута у току 

школске године ( на крају полугодишта и на крају шлолске године) вршиће анализу 

реализације Годишњег плана рада школе и предузимати одговарајуће мере за његово 

ефикасније остваривање. Директор школе ће на крају школске  године подносити 

извештај школском одбору о реализацији Годишњег плана рада школе, као и извештај о 

свом раду .О постигнутим резултатима биће упознати стручни органи, школски одбор, 

родитељи ученика  као и шира јавност периодично и поводом Дана школе и то на 

родитељским састанцима,  преко школског листа, у емисијама локалне телевизије и на 

кабловској телевизији Прахово. 

 

 
 

 


