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1.УВОД 

1. Полазне основе рада 

 

Годишњим планом рада школе утврђују се време, место, начин, и носиоци остваривања 

школског програма и друга питања од значаја за остваривање школског програма. Годишњи план 

рада школа доноси у складу са Школским календаром, Развојним планом и Школским програмом 

до 15. септембра. Уколико у току школске године дође до промене неког дела Годишњег плана 

рада, школа доноси измену Годишњег плана рада у одговарајућем моделу. 

При изради Годишњег плана рада школе, пошло се од следећих елемената: 

 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 

27/2018 – др. закони и 10/2019), 

 Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 

27/2018 – други закони и 10/2019), 

 Правилника о наставном плану и програму са свим његовим изменама и допунама; 

 Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програма 

наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања; 

 Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(„Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17) 

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

гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16- др. пропис и 7/17) 

 Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програм у за 8. разред основног образовања и васпитања; 

 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 („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 

број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

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

гласник РС” - Просветни гласник, 16/18, 3/19 и 5/21) 

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

гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20) 

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

гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) 

 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 („Службени гласник РС” - 

Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

 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 („Службени гласник РС” - 

Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21); 

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

гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21);  
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 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” - Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21); 

 Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања; 

 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања; 

 Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/23. годину; 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС'', бр. 14/2018); 

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

РС'', бр. 34/2019,59/20 и 81/20); 

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

занемаривање („Службени гласник РС'', број 46/19 и 104/20); 

 Стандарда и норматива за остваривање делатности установа у основном образовању и 

васпитању у Републици Србији; 

 Правилника о норми часова непосредног рада наставника са ученицима и структури радних 

обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи; 

 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања 

наставе на даљину у основној школи („Сл. гласник РС'',бр: 109/20); 

 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања 

наставе код куће за ученике основне школе („Сл. гласник РС'',бр: 109/20); 

 Правилник о јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник РС'', бр:81/19); 

 Правилник о стручно-педагошком надзору (,,Сл.Гласник РС'', бр: 87/19) 

 Правилник о посебном програму образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'',бр:87/19); 

 Искуства и закључака стручних органа у протеклој школској години и остварених резултата у 

образовно-васпитном раду; 

 Стручних упутстава и информација Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије; 

 Статута школе; 

 Развојног плана школе; 

 Резултата самовредновања рада школе; 

 Посебног протокола за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама; 

 Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на дискриминацију, насиље, 

злостављање и занемаривање и 

 Људских ресурса, интересовања ученика, просторних и материјалних могућности школе. 
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1.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

1.2.1.Објекти за образовни рад 
 За извођење образовно-васпитног рада ОШ „Свети Сава“ располаже следећим просторијама: 

 
МАТИЧНА ШКОЛА 

 

Учионица за разредну и предметну наставу 11 
Специјализована учионица за хемију 1 
Специјализована учионица за биологију 1 
Специјализована учионица за историју 1 
Специјализована учионица за ликовну културу 1 
Специјализована учионица за физику 1 
Кабинет за информатику 1 
Свечана сала 1 
Радионица за техничко образовање 1 
Просторија за продужени боравак деце 3 
Библиотека и медијатека 1 
Кухиња 1 
Чајна кухиња 1 
Трпезарија 1 
Просторија за архиву 

1 

Магацин опште намене 
1 

Санитарни простор 10 
Централни хол школе 1 
Ходници 4 
Наставничка канцеларија 1 
Канцеларија педагога и психолога 1 
Канцеларија секретара и рачунов. 1 
Канцеларија благајника 1 
Канцеларија директора 1 
Фискултурна сала 1 
Припремна просторија за физичко васпитање 1 
Свлачионице 2 
Котларница 1 
Справарница 1 
Просторија за луткарску секцију 1 
Просторија за наст. средства из математике 1 
Просторија за наст. сред. из српског 1 
Просторија за наст. сред. из хемије 1 
Просторија за наст. сред. из физике 1 
Просторија за наст. сред. из биологије 1 
Просторија за наст. средства из историје и географије 1 

 

 Учионица се користи у смени старијих разреда и у смени млађих рзреда као учионицa. 
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ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ 

Учионица 8 

Информатички кабинет 1 

Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор 2 

Просторија за предшколско 1 

Фискутурна сала 1 

Библиотека 1 

Ходник 2 

 

ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ 

Учионица 2 

Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор  2 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ 
Напомена: Стара школска зграда у Брзану није у употреби. 

Учионица 4 

Информатички кабинет 1 

Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Библиотека 1 

Котларница 1 

Санитарни простор 2 

Угљарница 1 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ 

Учионица 2 

кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 
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Санитарни простор  1 

Простор за предшколце 1 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ 

Учионица 2 

Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор  1 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ 

Учионица 2 

Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор  2 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ 

Учионица 2 

 Кухиња  1 

Трпезарија 1 

Наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор  2 

Ходник 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ 

Учионица 1 

Кухиња и трпезарија  1 

Просторија за предшколце 1 

санитарни простор  1 

Ходник 1 



10 

 

 

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ 

Учионица 2 

 Кухиња  1 

Трпезарија 1 

наставничка канцеларија 1 

Котларница 1 

Санитарни простор  2 

Сала 1 

 

1.2.2. Објекти за образовно-васпитни рад ван школе 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Двориште 1 

асфалтни терен за спортове 2 

Травнати терен за фудбал 1 

Стаза ѕа трчање 1 

простор опште намене 1 

Мини –пич терен 1 

Тениски терен 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ 

Асфалтни терен за спортове 1 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ 

асфалтни терен за спортове 1 

Парк 1 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ 

Двориште 1 

асфалтни терен за спортове 1 
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Парк 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ 

Двориште 1 

асфалтни терен за спортове 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ 

асфалтни терен за спортове 1 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ 

асфалтни терен за спортове 1 

Двориште 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ 

асфалтни терен за спортове 1 

Двориште 1 

 

1.2. 3. Наставна средства 

 
 Посебне услове за рад чини простор и наставна средства. Опремљеност школе наставним 
средствима и техничким уређајима је веома скромна. Школа сваке године одваја средства за набавку 

најнужнијих наставних средстава. 

 По наставним предметима опремљеност школе је:   
 

наставни предмет Опремљеност 

- разредна настава 62% 

- српски језик 50% 

- страни језици 44% 

- историја 37% 

- географија 35% 

- биологија 45% 

- физика 72% 

- математика 50% 

- хемија 45% 
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- техничко образовање 45% 

- физичко васпитање 60% 

- музичка култура 38% 

- ликовна култура 80% 

- информатика 95% 

- веронаука 35% 

- грађанско васпитање 28% 

- од игре до рачунара 95% 

- чувари природе 41% 

- цртање, сликање и вајање 80% 

- библиотека 70% 

-народна традиција 30% 
Важнија средства савремене опремљености школе: 

наставна средства количина 

- рачунар 111 

- ТВ – колор 14 

- ЦД – плејер 13 

- пројектори 39 

- видео камера 1 

- дигитални фотоапарат 1 

- фотокопир апарат 2 

- штампач ласерски 15 

- скенер 3 

- ласер штампач у боји 1 

- хармоника 1 

- радио ЦД касетофон 10 

- лап топ 10 

 

1. 3. Кадровски услови 
            
 Школа располаже потребним стручним кадром за редовно извођење наставе. На почетку школске 2022/23. 

године квалификациона структура запослених је: 
 

Kадровска структура Степен стручне спреме Број запослених 

- директор VII/2 1 

- школски педагог VII 1 

- школски психолог VII 1 

- помоћник директора VII 0,80 

- библиотекар VII 1,5 

- професор разредне наставе VII 29 
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- наставник разредне наставе VI 3 

- профeсор предметне наставе VII 41 

- наставник предметне наставе VI 6 

- секретар VII 1 

- шеф рачуноводства VII 1 

- администратор - финансијски радник IV 1 

- домар IV 2 

- куварица III 1 

- сервирка II 2 

- радници на одржавању хигијене I 18 

1. 4. Услови средине у којима школа ради 
 Друштвено-културни услови 

Основна школа „Свети Сава“ је једина образовно-васпитна установа у у Баточини. У њеном  саставу налазе 

се: матична школа у Баточини, издвојена осморазредна одељења у Брзану и Бадњевцу и издвојена 

четвороразредна одељења у Милатовцу, Прњавору, Жировници, Доброводици, Кијеву, Солилу и Црном Калу.  

Матична школа се налази у центру варошице и заједно са средњом школом и вртићем чини васпитно – 

образовни центар општине Баточина. И ове године, као и претходних, наставиће се сарадња са свим 

институцијама и организацијама које могу допринети реализацији образовно-васпитних задатака. 

Од ове школске године, спроводи се пројекат у издвојеном одељењу у Брзану финансиран од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако да се успоставља сарања са институцијама на 

вишем нивоу.  

У реализацији програма образовања и васпитања школа ће поред свог простора користити и друге објекте, и 

то: КЦ ,,Доситеј Обрадовић”, општина Баточина, Дом здравља, Градска библиотека ,,Вук Караџић”... 

Сарадња са друштвеном средином реализоваће се у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Социјални услови 

 Због повећања броја незапослених родитеља (највећи број њих је био запослен у неуспешно 

приватизованим предузећима), њиховим проглашавањем за економски или технолошки вишак, све је 

присутније сиромаштво ученика, што се негативно одражава на живот и рад школе. 

 Еколошки услови 

 Еколошки услови средине у којој школа ради су повољни, јер у близини школе немамо фабрике загађиваче 

животне средине. Повољним условима доприноси и близина шуме Рогот.  

 Циљеви  образовања и васпитања 

Основни циљеви образовања и васпитања су: 

 обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

 обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нултетолеранције према насиљу; 

 свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
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 развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 

еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

 континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним 

научним сазнањимаи образовној пракси; 

 развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, 

у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних 

компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и 

технологије; 

 развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за 

тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

 оспособљавање за доношењеваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и 

будућег живота; 

 развијање позитивних људских вредности; 

 развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 

пријатељства; 

 развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и 

способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 

толеранције и уважавање различитости; 

 развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности РепублициСрбији, 

поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 

мањина,развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

 повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања 

у предвиђеном року са минималним продужеткомтрајања и смањеним напуштањем школовања;  

 повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике 

Србије као државе засноване на знању. 

 Услови рада школе остају усклађени са Развојним планом школе и Стандардима квалитета рада установе, 

пратећи кључне области, њихове стандарде и индикаторе истих. У школској 2022/2023. години планирамо 

да наставимо свој рад на унапређењу образовно-васпитног рада и свих домена школског живота. 

 

Треба истаћи следеће: 

1. Пројекти у којима је школа узела учешће у складу са мисијом и визијом односе се на осавремивање 

наставног процеса у школи. Један од таквих пројеката, који доприноси целокупном квалитету наше установе 

је пројекат од међународног значаја и квалитета ЕРАЗМУС+. 

2. Савремен приступ наставном процесу одвија се уз помоћ разноврсних облика и метода рада, савремених 

аудио-визуелних наставних средстава, а све са циљем да ученицима на занимљив начин пренесемо 

функционална знања  од целоживотне важности. Ученицима смо пружили велики број ваннаставних 

активности кроз које могу ученици да развију своје таленте и интересовања. 

3. Наставили смо да развијамо сарадничке односе, како међу запосленима, уз добре међупредметне 

компетенције, тако и кроз подстицање вршњачког учења. 

4. Остварени су исходи образовања и васпитања на свим нивоима и наставиће се оснаживањем истих. 
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5. У планирању, припремању и реализацији наставе достигнут је висок ниво као и у вођењу евиденције о 

напредовању посебно у електронском облику, чиме је и употреба електронског дневника проширена. 

6. Нашим ученицима пружили смо сву потребну подршку кроз индивидуализацију наставног процеса, који 

се односи на рад са ученицима по ИОП-у 1 и 2 и ИОП 3.  

7. Организовање припремне настава за ученике 8. разреда од другог полугодишта.  

8. Организована су предавања на теме које побуђују интересовања и проширују знања младих. 

9. Остваривање активне сарадње са родитељима и информисање о свим важним сегментима рада школе. 

Родитељи се о свему благовремено обавештавају путем школског сајта, инстаграм и фејсбук странице школе.  

10.   Просторије за боравак деце и одраслих су хигијенски и естетски унапређене, а у току је и реконструкција 

школске зграде у Брзану у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством прпсвете, науке и технолошког 

развоја. 

11. Годишњи извештај о раду школе биће нам полазна тачка да наставимо још боље у новој школској години. 

 

1. 5. Примарни задаци за школску 2022/23. годину  
 

На основу праћења и евалуације реализације Годишњег плана рада за школски 2021/22. годину, као и 

Школског програма рада школе, али и на основу утврђивања постојећих услова рада на нивоу школе, 

примарни задаци за школску 2022/23. годину биће следећи  

 Унапређивање васпитно-образовног рада и повећање његове ефикасности, ослањајући се на 

Акциони план из самовредновања, у складу са областима „Настава и учење“ () и „Образовна 

постигнућа ученика“,  

 Праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено је да нека питања из живота 

и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: редовније посећивање 

огледних, угледних и корелацијских часова часова, да се редовније и отвореније разматрају 

искуства, много студиозније треба прићи пословима у вези са непосредним радом одељењских 

старешина са ученицима ради пружања свих видова подршке; боља сарадња са родитељима 

појединих ученика  који имају проблема у школи,осмишљеније предузимање мера да се 

расположива литература користи благовремено и стваралачки, довођење рада стручних актива на 

виши ниво кроз анализе њихових активности, посебно оних које су уско везане за наставу и учење 

и постигнућа ученика; 

 Примена различитих видова мотивације ученика како би резултати учења били бољи; 

 Ученици 1, 2. и 3. разреда имаће нови предмет: Дигитални свет, док ће ученици 4. разреда имати 

Пројектну наставу предвиђену новим наставним програмом у овим разредима; 

 Ученици 5. и 6. разреда ће похађати нови предмет Медијска писменост и Животне вештине у 

зависности од интересовања ученика, док ће ученици 7. разреда похађати Домаћинство, а ученици 

8. разеда Предузетништво.  

 Циљ нам је настава усмерена ка исходима. Биће остварени исходи образовања и васпитања на свим 

нивоима усклађени са циљевима из Развојног плана школе, кроз све облике, начине и садржаје рада; 

 Развијање међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета;  

 Тежиће се томе да просторни и радни услови бити подстицајни, с обзиром на чињеницу да су сви 

кабинети и учионице (матична школа и сва издвојена одељења) опремљене рачунарима, 

пројекторима и интернетом; 

 Редовно сервисирање опреме и да ће се тежити набавци нових савремених средстава за рад; 
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 Развијање односа наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 

завидном нивоу;   

 Стручни саветници пружају помоћ и подршку наставницима у планирању и припремању; 

 Електронски дневник биће и даље у употреби ради лакшег вођење евиденције и педагошке 

документације. Од школске 2018/19. године у школи се евиденција рада води само електронски, уз 

помоћ есДневника;  

 Да је потребна организована и стална помоћ ученицима 8. разреда ради постизања добрих резултата 

на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика, математике, физике, 

хемије, биологије, историје и географије, стручних сарадника и директора школе; 

 Припремна настава ће се интензивирати са три часа недељно у другом полугодишту, за српски језик 

и математику и часом недељно за предмете обухваћене комбинованим тестом.  

 Рад на маркетингу школе ради повећања броја полазника у ФООО; 

 Усаглашавање критеријума у оквиру актива, кроз Правилник о оцењивању и Стандарде квалитета 

рада установе. 

 Појачан образовно-васпитни рад са ученицима са циљем отклањања проблема у понашању; 

 Стручно усавршавање учитеља и наставника за рад са децом који имају тешкоће у учењу и развоју 

(инклузивно образовање). Богаћење инклузивне праксе кроз сарадњу са специјалним школама и 

набавку посебног дидактичког материјала; 

 Појачан рад у области моралног и радног васпитања; 

 Подстицање личног развоја,социјалног сазнања и комуникативне способности и сарадње, имајући 

ослонац у Акционом плану самовредновања (у складу са облашћу „Подршка ученицима“); 

 Идентификовање ученика са сметњама у развоју и израда ИОП-а; лични пратиоци за децу са 

сметњама у развоју; 

 Континуирано идентификовање и рад са ученицима надпросечних способности;  

 Појачан рад са даровитим ученицима и учешће на свим нивоима такмичења из предвиђених 

области; 

 Унапређивање критеријума за вредновање напредовања ученика, ради уклањања неуједначености 

између разредне и предметне наставе и неуса-глашености у предметној настави; 

 Појачан рад у оквиру oдељењских заједница на реализацији различитих интердисциплинарних, 

превентивних програма континуиран рад на даљој имплементацији програма ,,Школа без насиља“ 

кроз примену превентивних радионица; 

 Планирана сарадња са представницима МУП-а у оквиру програма „Основи безбедности деце“, као 

и са представницима ватрогасне јединице у оквиру обуке „Како реаговати у случају пожара и како 

се заштитити. Планирана сарадња са представницима Дома здравља, а везано за теме пубертета и 

промена које он доноси. Интензивирана сарадња са Центром за социјални рад у циљу решавања 

проблема у понашању ученика на које утичу породичне околности. Интензивирана сарадња са 

Црвеним крстом у циљу неговања хуманих вредности и помоћи ученицима лошег социјално – 

материјалног статуса. 

 Перманентно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, нарочито кроз 

интерперсонални, педагошко инструктивни рад; 

 Стручно усавршавање наставног кадра посетама семинара и другим облицима едукације; 

 Проширивање сарадње са родитељима и старатељима, са акцентом на њиховом педагошком 

образовању кроз организацију предавања, предавања, отворених врата… и коришћења „Кутка за 

родитеље“, организовање заједничких радионица и спортских догађаја за родитеље и ученике; 

 Реализација пројекта Читалачки маратон у сарадњи са издавачком кућом КЛЕТТ, за ученике од 5. 

до 8. разреда; 



17 

 

 Поправљање и унапређивање материјално - техничких и просторних услова рада школе. 

 Побољшање социјалних вештина наставника и ученика; 

 Оснаживање сарадничких односа унутар колектива наставника; размена искустава у настави и 

корелацијски часови као пример добре праксе; 

 Побољшање квалитета сарадње и комуникације између свих интересних група;  

 Подизање нивоа информисаности како у школи тако и у локалној и широј средини о догађајима 

везаним за школу и дешавања у њој, а пратећи Акциони план Тима за самовредновање. 

Информисаност ће се подизати путем сајта школе, школског блога и ФБ-странице, ђачких новина 

и помоћу савременог мултимедијалног средства информисања у холу школе, као и путем ес 

дневника;  

 Кабинетско одржавање наставе у већ постојећим кабинетима, њихово даље опремање, као и 

стварање услова за организовање наставе из свих на-ставних предмета у специјализованим 

учионицама; 

 Мотивисаћемо велики број ученика за рад у ваннаставним активностима како бисмо им помогли да 

открију и продубе своје таленте и интересовања; 

 Наставићемо са реализацијом пројекта Професионална орјентација у циљу помоћи нашим 

ученицима у избору средње школе и будућег занимања;  

 Дисеминација и завршне активности оквиру Еразмус + пројекта „Стварање подстицајне средине за 

учење“; 

 Едукација и рад на платформи Microsoft Teams, са циљем да сви наставници и ученици наставу на 

даљину раде на истој платформи. 

 Реконструкција школске зграде у Брзану у сарадњи са локалном самоуправом и сарадњом за јавна 

улагања МПНТР-а. 

 Тежићемо ка реализацији свих активности које су предвиђене плановима рада стручних већа, 

стручних тимова, комисија и актива; тежићемо да васпитно – образовни рад буде заокружена 

целина којој сви у школи дају свој допринос. 

 Покренуће се акција у организацији општине за ученике 4. и 5. разреда ,,Упознајмо своју околину“. 

Циљ ове акције је да ученици у свом окружењу упознају све културно-историјске институције до 

краја 8.разреда. На нивоу актива биће договорено које ће то три институције ученици посетити 

(алтернативе су: Забавни парк ,,Бора лавиринт”, Природњачи центар у Свилајнцу, Народна 

библиотека, Дечија библиотека, Позориште за децу, Књажевско-српски театар, Народни музеј, 

Модерна галерија, Конак кнеза Милоша, Стара црква, Стара скупштина, Музеј „21.октобар“, 

Студентски културни центар, Дом  омладине, Биоскоп „Синаплекс“, Опсерваториј, Акваријум, сала 

Прве крагујевачке гимназије...) За све наведене установе ученици ће добити штампани Водич за 

слободно време.  

 

 

Школски сајт: www.ossvetisavaba.edu.rs 
Имејл адреса: svsavaba@ptt.rs 
Фејсбук: ОШ „Свети Сава“ Баточина / https://www.facebook.com/svetisavabatocina/ 

     Инстаграм: sveti.sava.batocina /https://instagram.com/sveti.sava.batocina?utm_medium=copy_link 

 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/
mailto:svsavaba@ptt.rs
https://www.facebook.com/svetisavabatocina/
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

2.1. Бројно стање ученика и одељења 

БАТОЧИНА 

РАЗРЕД 
ПОЛ УКУПНО 

М Ж 

I-1 16 11 27 

I-2 13 13 26 

II-1 17 13 30 

II-2 15 7 22 

III-1 14 9 23 

III-2 13 11 24 

IV-1 12 18 30 

IV-2 12 16 28 

УКУПНО: 112 98 210 

V-1 11 9 20 

V-2 11 9 20 

V-3 13 8 21 

VI-1 17 12 29 

VI-2 17 12 29 

VII-1 9 16 25 

VII-2 8 7 15 

VII-3 9 10 19 

VIII-1 15 7 22 

VIII-2 14 7 21 

VIII-3 12 7 19 

УКУПНО: 136 104 240 

 

БРЗАН 
 

 

 

 

 

 

 

БАДЊЕВАЦ 

РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО 
М Ж М Ж 

I 2 1 3 I 4 4 8 

II 2 4 6 II 3 4 7 
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III 4 2 6  

 

 

III 8 2 10 

IV / 1 1 IV 7 6 13 

УКУПНО 8 8 16 УКУПНО 22 16 38 

V 1 12 13 V 7 10 17 

VI 1 2 3 VI 15 6 21 

VII 3 2 5 VII 9 3 12 

VIII 6 2 8 VIII 4 13 17 

УКУПНО 11 18 29 УКУПНО 35 32 67 

 

 

МИЛАТОВАЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЊАВОР 

РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО 
М Ж М Ж 

I 4 1 5 I 1 1 2 

II 1 1 2 II 1 4 5 

III / 3 3 III / 2 2 

IV 1 2 3 IV / 1 1 

УКУПНО 6 7 13  УКУПНО 2 8 10 

 

 

ЖИРОВНИЦА  

 

 

 

 

 

 

 

ЦРНИ КАО 

РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО 
М Ж М Ж 

I 4 3 7 I / / / 

II / 5 5 II / 2 2 

III 3 4 7 III 3 / 3 

IV 6 4 10 IV 2 / 2 

УКУПНО 13 16 29  УКУПНО 5 2 7 

 

 

 

КИЈЕВО  

 

 

ДОБРОВОДИЦА 

РАЗРЕД ПОЛ УКУПНО РАЗРЕД ПОЛ УКУПНО 
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М Ж  

 

 

 

 

М Ж 

I 1 1 2 I / 1 1 

II 3 3 6 II 1 / 1 

III 1 / 1 III / / / 

IV 4 2 6 IV 1 1 2 

УКУПНО 9 6 15  УКУПНО 2 2 4 

 

 

СОЛИЛО 

РАЗРЕД 
ПОЛ 

УКУПНО 
М Ж 

I 2 5 7 

II / 2 2 

III 5 2 7 

IV / 2 2 

УКУПНО 7 11 18 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 

УКУПНО 

УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I – IV 360 I - IV 27 

V – VIII 336 V - VIII 19 

I – VIII 695 I - VIII 46 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

I 88 

II 88 

III 86 

IV 98 

V 91 

VI 82 

VII 76 

VIII 87 

УКУПНО: 696 
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УКУПАН БРОЈ 

УЧЕНИКА НА НИВОУ 

ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ УЧЕНИЦЕ УКУПНО 

I-IV 186 174 360 

V-VIII 182 154 336 

I-VIII 368 328 696 

 

 Укупан број одељења у школској 2022/23. години је 46 и 696 ученика. Укупан број одељења у Баточини 

је 19 (8 разредна настава и 11 предметна настава), 19 одељења у издвојеним одељењима разредне наставе 

(Бадњевац: 4; Жировница: 3; Брзан: 2; Солило: 2; Милатовац: 2; Прњавор: 2; Кијево: 2; Доброводица: 1; 

Црни Као: 1) и 4 издвојена одељења (од 5. до 8. разреда) предметне наставе у Брзану и 4 издвојена 

одељења (од 5. до 8. разреда) предметне наставе у Бадњевцу.  

 Ове школске године ће бити укупно 27 одељења млађих разреда, од којих 16 некомбинованих одељења 

и 2 одељењa продуженог боравка, 11 комбинованих одељења (9 од два разреда и 2 одељења комбинација 

од три и више разреда). Укупан број ученика је 360. Број одељења у старијим разредима је 19 (5. разред 

- 5 одељења; 6. разред - 4 одељења; 7. разред - 5 одељења; 8. разред - 5 одељења). Укупан број ученика 

је 336.  

 У матичној школи укупно има 19 oдељења; од тога 8 одељењa млађих разреда и 11 одељења старијих 

разреда. Укупан број ученика у матичној школи је 450, а просечан број ученика је 22-26. 

 У издвојеној осморазредној школи у Бадњевцу има 8 одељења; од  тога 4 одељења у млађим разредима 

и 4 одељења старијих разреда. Укупан број ученика у Бадњевцу је 115, а просечан број ученика је 15.  

 У издвојеној осморазредној школи у Брзану има 8 одељења; од тога 2 одељења млађих разреда (две 

комбинације: 1. и 4. разреда / 2. и 3. разреда) и 4 одељења старијих. Укупан број ученика је 29, а просечан 

број ученика је 10. 

 У издвојеној четвороразредној школи у Жировници има 4 одељења, од тога два чиста одељења (2. и 4. 

разреда) и једна комбинација са два разреда (1. и 3. разреда). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Солилу има 2 одељења, две комбинације са два разреда ( 1. и  2. 

и 3.и 4. разреда). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Милатовцу има 2 одељења, од тога две комбинације са два 

разреда (1. и 3. разред / 2. и 4. разред). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Прњавору има 2 одељења, од тога две комбинације са два 

разреда (1. и 3. разред /2. и 4. разред). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Кијеву има 2 одељења, од тога две комбинације са два разреда 

(1. и 3. разред и 2. и 4. разред). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Доброводици рад се одвија у по једном одељењу у комбинацији 

(1, 2, 3. и 4. разред). 

 У издвојеној четвороразредној школи у Црном Калу рад се одвија у по једном одељењу у комбинацији 

(1, 2, 3. и 4. разред). 

 Број ученика у комбинованим одељењима је онолики колико предвиђа Стручно упутство о формирању 

одељења и начину финансирања у основним школама за школску 2022/ 2023. годину.  

 У матичној школи постоје 2 одељења продуженог боравка у првом и другом разреду, са укупним бројем 

ученика 47, која у току године раде у периоду од 7. 00 до 16. 00 часова. 

 У опремљеној школској кухињи припремају се 3 топла оброка дневно за 47 ученика и око 560 ужина за 

остале ђаке за сва издвојена одељења. 
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2.2. Школски календар значајних активности у школи 

 
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује 

радно: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра), Свети Сава (27. јануара), Дан 

сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. априла), 

Дан победе (9. маја) и Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јун).  

Напомена: Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве 

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

светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Понедељак, 8. новембар 2022. године обележава се као Дан просветних радника. 

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

у којима су остварене екскурзије. 

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

годишњим планом рада. 

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

утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

 Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником. 

 Ученици 8. разреда Пробни завршни испит полагаће у два дана: петак, 24. марта и субота, 25. 

марта 2023. године. 

 Ученици 8. разреда Завршни испит полагаће у три дана: среда - 21. јун, четвртак - 22. и петак - 23. 

јуна 2023. године. 

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

полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године, као и сведочанстава за ученике VIII разреда.  

 Број дана у распореду часова 
 
 

Прво полугодиште 
                         (86 радних дана) 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА   ЧЕТВРТАК  ПЕТАК  

17 17 17 18 16  

         

 

 

Друго полугодиште 
(94 радна дана)    

         

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА   ЧЕТВРТАК  ПЕТАК  

17 17 19  19  18   

         

 Напомена: Табеларни преглед календара образовно – васпитног рада основне школе за школску  
2022/2023. годину саставни је део Плана рада школе. 
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2.3. Подела задужења из четрдесеточасовне недеље 
-ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ- 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Редни 

број 
Име и презиме наставника  Разред  и одељење 

1. 
Љиљана Трунић 

Мирјана Јанкоски*** 
1/1 

2. Виолета Николић 1/2 

3. 
Сузана Димитријевић 

Лидија Станковић*** 
2/1 

4. Драгица Митић 2/2 

5. Милијана Петровић 3/1 

6. Оливера Ђокић 3/2 

7. Жаклина Јевтић 4/1 

8. Драгица Прешић 4/2 

9. Јадранка Вељковић  5/1 

10. Снежана Стаменковић 5/2 

11. Снежана Голубовић 5/3 

12. Биљана Мрдаковић 6/1 

13. Марија Михајловић 6/2 

14. Ивана Ђуричковић 7/1 

15.                      Валентина Радевић 7/2 

16. Наташа Васић 7/3 

17. Биљана Милановић 8/1 

18. Ненад Мркаљ 8/2 

19. Марина Ковановић 8/3 

*** целодневни боравак 

                                            БРЗАН 

1. Зора Милојевић I- II 

2. Душица Радосављевић III-IV 
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3. Драгослав Јовановић V 

4. Славка Морача VI 

5. Радиша Милошевић VII 

6. Петар Пантовић VIII 

                                   БАДЊЕВАЦ 

1.                  Љиља Крстић I 

2.                   Горица Младеновић II 

3.                   Горица Добричић III 

4. Милена Милошевић IV 

5. Душица Стојановић V 

6. Јелена Грбовић VI 

7. Лелица Николић VII 

8. Снежана Иветић VIII 

 

МИЛАТОВАЦ 

1. Драгана Крстић I- II 

2. Драган Јевтић III-IV 

 

ПРЊАВОР 

1. Јанковић Драганка I-III 

2. Катарина Станковић II-IV 

 

ЖИРОВНИЦА 

1. Мирјана Димић I-III 

2. Гордана Миленковић III 

3. Милица Павловић IV 

 



25 

 

ЦРНИ КАО 

1. Снежана Станојевић I-II-III-IV 

 

ДОБРОВОДИЦА 

1. Милан Милошевић I - II-III- IV 

 

 

КИЈЕВО 

1.  Даница Вучковић II – IV 

2. Милојевић Светлана I-III 

 

СОЛИЛО 

1. Весна Маринковић I – IV 

2. Aна Бошковић II - III 

 

 

 

2.4. Остала задужења 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 

Р. бр. ДИРЕКТОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. Годишњи план рада директора школе Снежана Ђорђевић 

 
УПРАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 
Р. бр. ОРГАНИ ШКОЛЕ РУКОВОДИОЦИ 

1. Наставничко веће Снежана Ђорђевић 

Наташа Васић - записничар 

2. Одељењско веће – разредна настава Одељењски старешина 1/1 –  

Љиљана Трунић 

Даница Вучковић - записничар 

3. Одељењско веће – предметна настава Одељењски старешина 5/1 –  

Јадранка Вељковић 

Марија Михајловић - записничар 
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4. Педагошки колегијум Снежана Ђорђевић 

Биљана Мрдаковић- записничар 

5. Школски одбор Јасмина Ђорђевић   

руководилац записничар 

6. Савет родитеља Марија Милојевић 

руководилац записничар 

 
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 
Р. бр. СТРУЧНА ВЕЋА РУКОВОДИОЦИ 

1. Српски језик и грађанско васпитање  Марија Михајловић 

2. Страни језици  Маја Лакетић 

3. Ликовна и музичка култура  Дарко Димитријевић 

4. Друштвене науке: Историја и географија  Марија Караић 

5. Техника и технологија  Иван Иветић 

6. Природне науке: Биологија, хемија и физика  Весна Бранисављевић 

Радивојевић 

7. Математика и информатика  Валентина Радевић 

8. Физичко васпитање  Биљана Милановић 

9. Веронаука  Душан Трифуновић 

10. Разредна настава  Катарина Станковић 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Р. бр. ПОМОЋНИК ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. Годишњи план рада помоћника директора  Марија Милојевић 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Р. бр. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. Годишњи план рада педагога школе  Невена Милутиновић 

2. Годишњи план рада психолога школе  Ивана Орловић 

3. Годишњи план рада библиотекара  Срђан Димић 

 Марија Милојевић 

 
СТРУЧНИ АКТИВИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 
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Р. бр. СТРУЧНИ АКТИВИ, КОМИСИЈЕ И ТИМОВИ РУКОВОДИОЦИ 

1. Стручни АКТИВ за развојно планирање школе  Марија Михајловић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Оливера Ђокић 

 Горица Младеновић 

 Милијана Петровић 

 Жаклина Јевтић 

 Марија Јовић Стевановић 

 Биљана Мрдаковић 

 Ивана Орловић 

 Марија Mилојевић 

 ШО – Милијана Петровић 

 УП -  Емина Благојевић 

 СР - Небојша Тракић 

2. Стручни АКТИВ за развој школског програма  Невена Милутиновић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Марија Милојевић 

 Ивана Орловић 

 Александра Младеновић  

 Милијана Петровић 

 Лидија Станковић  

 Милан Милошевић  

 Милица Павловић  

 Јелена Милојевић 

 Душица Стојановић 

3. Тим за инклузивно образовање  Ивана Орловић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Драгица Митић 

 Катарина Станковић 

 Драган Јевтић 

 Жаклина Јевтић 

 Драгица Прешић 

 Милена Милошевић 

 Милица Павловић 

 Снежана Стаменковић 

 Снежана Голубовић 

 Биљана Мрдаковић 

 Марија Михајловић 

 Јелена Грбовић 

 Ивана Ђуричковић 

 Валентина Радевић 

 Биљана Милановић 

 Ненад Мркаљ 

 Лелица Николић 

 Марина Ковановић 
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 Снежана Иветић 

4. Тим за самовредновање рада школе  Наташа Васић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Александра Младеновић 

 Невена Милутиновић 

 Маја Лакетић 

 Милијана Петровић 

 Марија Михајловић 

 Марија Милојевић 

 Снежана Иветић 

 Марина Ковановић 

 Валентина Радевић 

 Петар Пантовић 

 Дејана Радивојевић Пекић 

 Ивана Орловић 

 ШО – Милијана Петровић 

 УП– Емина Благојевић 

 СР– Небојша Тракић 

5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
 Ненад Мркаљ 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Јасмина Ђорђевић 

 Ивана Орловић 

 Невена Милутиновић 

 Владимир Милутиновић 

 Лелица Николић 

 Петар Пантовић 

 Милица Павловић 

 Дарко Димитријевић 

 

6. 
Тим подршке Ученичким 

организацијама 

Ученички парламент  Марија Милојевић 

Вршњачки тим  Ивана Ђуричковић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Душица Стојановић 

 Виолета Николић 

 Анђелка Рудинац 

 Немања Кнежевић 

 Биљана Мрдаковић 

7. Тим за израду Годишњег плана рада за школску 

2022/23. годину и еволуацију рада школе и 

анализу Годишњег плана рада 

 Снежана Ђорђевић  

 Марија Милојевић 

 Невена Милутиновић 

 Ивана Орловић 

8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 Невена Милутиновић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Оливера Ђокић 

 Светлана Милојевић 

 Сузана Димитријевић 

 Мирјана Димић 

 Милан Милошевић 
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 Александра Младеновић 

 Наташа Васић 

 Маја Лакетић 

 Марија Милојевић 

 Ивана Орловић 

 Анђелка Јанковић 

 Жаклина Јевтић 

9. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
 Милан Милошевић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Ивана Орловић 

 Ана Бошковић 

 Светлана Милојевић 

 Марија Јовић Стевановић 

 Снежана Стаменковић 

 Драгица Матејић 

 Весна Бранисављевић Радивојевић 

 Милена Милошевић 

 Мирјана Димић 

10. Тим за подршку ученицима  Невена Милутиновић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Милица Павловић  

 Драгана Крстић 

 Жаклина Јевтић 

 Ивана Орловић 

 Катарина Станковић 

 Снежана Ардалић 

 Биљана Милановић 

 Сузана Димитријевић 

 Ненад Мркаљ 

 Душица Стојановић 

 Снежана Станојевић 

 Анђелка Рудинац 

 Ана Бошковић 

11. Тим за професионални развој  Марија Јовић Стевановић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Катарина Станковић 

 Ивана Орловић 

 Милица Павловић 

 Мирјана Димић 

 Марина Ковановић 

 Милан Милошевић 

 

112. Тим за израду пројеката  Милица Павловић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Милијана Петровић 
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 Жаклина Јевтић 

 Марија Милојевић 

 Марија Јовић Стевановић 

 Марија Михајловић 

 Милан Милошевић 

 Валентина Радевић 

13. Тим за дигитализацију  Марина Ковановић  
 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Милица Павловић 

 Ненад Мркаљ 

 Марина Богдановић 

 Жаклина Јевтић 

 Дејана Радивојевић Пекић 

 Катарина Станковић 

14. Тим за Професионалну оријентацију  Ивана Орловић  

 Снежана Ђорђевић – директорка 

 Снежана Голубовић 

 Невена Милутиновић 

 Ивана Ђуричковић 

 Валентина Радевић 

 Наташа Васић 

 Лелица Николић 

 Радиша Милошевић 

 Биљана Милановић 

 Ненад Мркаљ 

 Марина Ковановић 

 Снежана Иветић 

 Петар Пантовић 

 Анђелка Јанковић 

15. Комисија за сарадњу са родитељима  Оливера Ђокић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Ивана Орловић 

 Марија Михајловић  

 Милена Милошевић 

 Љиљана Трунић 

 Катарина Станковић 

 Невена Милутиновић  

 Виолета Николић 

 Драгослав Јовановић 

 Биљана Милановић 

16. Комисија за превентивни и васпитни рад у области 

понашања ученика у саобраћају 
 Милена Милошевић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Иван Иветић 

 Милена Милошевић 

 Небојша Јовановић 

 Горица Добричић 

 Гордана Миленковић 

 Светлана Милојевић 
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 Ана Бошковић 

 Немања Кнежевић 

 Душан Трифуновић 

17. Комисија за превенцију девијантних и деликвентних 

облика понашања и употребе ПАС (психоактивних 

супстанци) у сарадњи са школским полицајцем и 

Дечјим диспанзером 

 Ивана Орловић 
 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Милица Павловић 

 Милена Милошевић 

 Љиљана Трунић 

 Ненад Мркаљ 

 Невена Милутиновић 

 Снежана Стаменковић 

 Јелена Грбовић 

 Анђелка Јанковић 

 Владимир Петровић 

 Дарко Димитријевић 

18. Комисија за друштвено – користан рад и акције 

солидарности 

 Ивана Ђуричковић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Душица Стојановић 

 Ивана Ђуричковић 

 Невена Милутиновић 

 Славка Морача 

 Валентина Радевић 

 Весна Маринковић 

 Гордана Миленковић 

 Јелена Грбовић 

 Снежана Ардалић 

19. Комисија - Подмладак Црвеног крста  Драганка Јанковић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Драгица Митић 

 Душица Радосављевић 

 Гордана Миленковић 

 Сузана Димитријевић 

 Горица Младеновић 

 Даница Вучковић 

 Ана Бошковић 

20. Комисија за школску кухињу  Љиљана Трунић 
 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Драгица Митић 

 Горица Младеновић 

 Даница Вучковић 

 Зора Милојевић 

21. Комисија за израду часописа  Душица Стојановић 
 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Марија Милојевић  

 Славка Морача  

 Ивана Ђуричковић  

 Катарина Станковић  

 Дарко Димитријевић  

 Марија Михајловић  
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 Петар Пантовић 

 Милена Милошевић 

 Дејана Радивојевић Пекић 

 Наташа Васић 

22. Пописна комисија  Драгица Митић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Марија Милојевић 

 Милан Милошевић 

 Милица Павловић 

 Оливера Ђокић 

 Лидија Станковић 

 Димитријевић Станимир 

 Милошевић Данијел 

 Горица Младеновић 

 Љиљана Крстић 

 Зора Милојевић 

 Душица Радосављевић 

23. Комисија за маркетинг, информисање и зидне 

новине школе – Културна и јавна делатност 

 Биљана Мрдаковић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Славка Морача 

 Лидија Станковић 

 Душица Радосављевић 

 Жаклина Јевтић 

 Небојша Петровић 

 Милена Милошевић  

 Марија Милојевић 

 Марија Михајловић  

 Душица Стојановић 

 Дарко Димитријевић 

 Миомир Станковић 

24. Комисија за сарадњу са организацијама и 

институцијама 

 Марија Милојевић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Марија Јовић Стевановић 

 Марија Михајловић 

 Оливера Ђокић 

 Драгица Прешић 

 Радиша Милошевић 

 Даница Вучковић 

 Ана Бошковић 

 Биљана Милановић 

25. Комисија за хигијену, заштиту животне средине и 

естетско уређење школске средине 

 Снежана Голубовић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Небојша Јовановић  

 Снежана Голубовић  

 Мирјана Јанкоски  

 Драгица Прешић 

 Душица Радосављевић 

 Снежана Станојевић 

 Марија Караић 
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 Драганка Јанковић 

 Горица Младеновић 

 Љиљана Крстић 

26.  Комисија за избор Ђака генерације  Јадранка Вељковић 
 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Невена Милутиновић 

 Биљана Милановић 

 Ненад Мркаљ 

 Марина Ковановић 

 Снежана Иветић 

 Петар Пантовић 

27. Комисија за излете, екскурзије, наставу у природи, 

зимовање, летовање и кампове 
 Дејана Радивојевић Пекић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Зора Милојевић 

 Јадранка Вељковић 

 Љиљана Крстић 

 Љиљана Трунић 

 Валентина Радевић 

 Марија Караић 

 Драгица Митић 

 Александра Младеновић 

 Биљана Милановић 

 Горица Добричић 

 

2.4. Временска динамика по данима 

  

Школска 2022/ 23. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне 

школе почиње, у четвртак, 1. 9. 2022. године. Часови се реализују у две смене, првој 

(преподневној) и другој (поподневној). Часови обавезне наставе у ПРВОЈ (преподневној) смени 

почињу сваког радног дана (понедељак-петак) у 7. 45 часова (за први и други циклус). Часови 

обавезне наставе у ДРУГОЈ (поподневној) смени почињу у 12. 30 часова за ученике другог циклуса 

(од 5. до 8. разреда), док за ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) почињу у 13 часова. 

 Прве недеље септембра шк. 2022/23. године, у прву (преподневну) смену, у школама у 

којима је настава организована у две смене (Баточина и Брзан), крећу ученици другог циклуса (од 

5. до 8. разреда), са почетком првог часа у 7. 45 часова. Ученици првог циклуса наставу у првој 

недељи септембра похађају у другој (поподневној) смени, од 13 часова. Промена смена похађања 

наставе врши се на недељном нивоу, смењивањем првог и другог циклуса.  

 Часови ће се реализовати према новом распореду звоњења, утврђеном и усвојеном за 

предстојећу школску 2022/23. годину.  
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ДНЕВНА ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ЧАСОВА 

Распоред звона по сменама 

 ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

I – VIII I-IV V-VIII 

Претчас 6.55-7.40 12.10 - 12.55 11.40-12.25 

1. час 7.45 - 8.30 13.00-13.45 12.30-13.15 

2. час 8.35 - 9.20 13.50-14.35 13.20-14.05 

 велики одмор велики одмор 

3. час 9.40 - 10.25 14.55-15.40 14.25-15.10 

4. час 10.30-11.15 15.45-16.30 15.15-16.00 

5. час 11.20- 12.05 16.35-17.20 16.05-16.50 

6. час 12.10-12.55  16.55-17.40 

7. час 13.00-13.45  17.45-18.30 

 

3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

3.1. Програм рада Наставничког већа 
 

В. Садржаји Носиоци Сарадници 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

IX 

Доношење одлука о одржавању редовне, допунске, 

додатне наставе, слоб. активности и изборних 
предмета 

Комисије Наставници 

Утврђивање броја ученика у одељењима и 

разредима 

Стручни 

сарадници 

Координатор, 

директор 

Превоз, осигурање и исхрана ученика Директор Задужени 
наставници 

Усвајање распореда часова: редовне, изборне, 

додатне, допунске наставе и слободних активности 

Директор Задужени 

наставници 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне 
недеље ( подела предмета на наставнике и ОС) 

Директор Задужени наставници 

Информације о иницијалном тестирању Директор Задужени 

наставници 

Разматрање год. извештаја о раду за претходну школску 
годину 

 

Директор, 
педагог, 

психолог 

Задужени 
наставници 

Разматрање годишњег плана рада и анекса Директор, Задужени 
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Школског програма 

 

педагог, 

психолог 

наставници 

Упознавање са акционим плановима рада стручних 

актива и тимова (Актив за развојно планирање, Тим за 

самовредновање, Тим за заштиту од НЗЗ, Тим за 

инклузивно образовање, Ученички парламент) 

Тимови и 

комисије 

Наставници 

Упознaвање са планом стручног усавршавања 

Разматрање правила понашања у школи 

Координатор 

стручног 

усавршавања 
ОС 

Директор, 

наставници 

 
 

Реализовати у току школске године предавања на теме: 

Управљања одељењем, Школа као животна заједница 

 

Директор 

Тимови 

 

Помоћник 

директора, 

наставници 

Улога одељењског старешине у поступку заштите ученика 

од вршњачког насиља 

Педагошко-

психолошка 

служба и ТЗПН 

Директор 

 
 

 

 
 

X 

Организовање прославе Дечје недеље Комисија, 
учитељи 1. и 2 р. 

Помоћник 
директора 

Примена стандарда образовних постигнућа ученика Тим за 

имплементацију 

и праћење 
образовних 

стандарда 

Помоћник 

директора, педагог 

 

Утврђивање облика сарадње са родитељима Педагог Директор 

Сарадња са родитељима- нов приступ Директор Педагог, 
Помоћник 

 

 
 

XI 

Анализа успеха и владања и реализације 

прграмских садржаја свих облика активности напрвом 
тромесечју 

Предметни 

наставници 
 

Педагог, 

директор, 
помоћник 

Вредновање и самовредновање рада школе Тим, наставници Наставници 

Извештај о реализацији Дечје недеље Задужени  

наставници 

Психолог, 

педагог 

 

XII 

Организација прославе Дана школе и школске славе светог 

Саве 

Комисија Директор 

Подела Новогодишњих пакетића Комисија Директор 

Стручно усавршавање – анализа Комисија Директор, 
педагог 

 

 

 
 

 

I 
 

Припреме за завршетак наставе у првом 

полугодишту 

Директор Педагог, помоћник 

Задужења за Извештај о раду школе у 
I полугодишту 

Директор Задужени наставници 

Организовање родитељских састанака ОС Наставници 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

Педагог Наставници 

Прослава Савиндана  Директор 

Реализација свих облика образовно-васпитног рада Директор Наставници, 

стр.сарадници 

 
II 

Припреме за учешћа на смотрама и такмичењима Стручна већа Директор, 
Помоћник 

Разматрање Извештаја о раду школе у првом полугодишту Директор Задужени 

наставници 
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Такмичења ученика Директор Задужени 

наставници 

Припремна настава за ученике 8. разреда Директор Задужени 

наставници 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника 1- 8. разреда Комисија Наставници, Стручна 

већа 

 

 

 

 
IV 

Стручно усавршавање наставног особља Комисија Директор 

Организација пробног завршног испита ОС и стручни 

сарадници 

Директор 

Анализа и унапређивање рада стручних органа, тимова и 
комисија 

Директор Руководиоци ОВ 

Анализа успеха и владања на трећем тромесечју Педагог Директор, 

помоћник 

Вредновање и самовредновање рада школе Комисија Наставници 

Анализа такмичења Педагог Директор, стручна 

већа 

Професионална оријентација ученика 8. Разреда Психолог, 

Комисија 

ОС 

Информисање о реализацији пројеката школе Учесници 

пројеката 

Директорка 

 

 
 

 

 
 

V 

Доношење одлуке о додели Вукових и посебних диплома Директор Наставници 

Реализација свих облика образовно-васпитног рада Директор Стручни сарадници, 
наставници 

Анализа успеха и дисциплине на крају наставне године Директор Наставници 

Анализа рада Наставничког већа Директор Наставници 

Организација полагања завршног испита Директор Наставници 

Свечани пријем такмичара и додела диплома и књига Директор Наставници 

Додела сведочанстава ученицима 8. разреда Директор Наставници 

 

 

 
 

 

VI 

Задужења за Годишњи извештај о раду школе ушколској 

2022/23.години 

Директор Помоћник директора 

Предлог задужења за Годишњи план рада школе у 
школској 2023/24. години 

Директор Педагог, Помоћник 
директора 

Предлог дестинација за екскурзије и наставу у природи у 

шк. 2023/24. години 

Директор Наставници 

Сређивање педагошке документације Наставници, ОС Педагог, психолог, 
дефектолог 

Организација родитељских састанака Наставници Директор 

 

 

 
VII 

Формирање комисија за поправне испите Директор Помоћник директора 

Организација припремне наставе Руководиоци 

стручних већа 

Наставници 

Анализа Завршног испита Психолог Предметни 
наставници, директор 

Анализа успеха ученика од IV до VII разреда после 
поправних испита у августовском испитном року 

Педагог Предметни 
наставници 

Предлог поделе предмета на наставнике Руководиоци 

стручних већа 

Наставници 

Предлог поделе одељ. старешинства и других задужења у 

оквиру 40-часовне радне недеље 

Наставници Наставници 
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Предлог распореда часова Задужени 

наставници 

Директор 

Свечани пријем првака Задужени 

наставници 

Директор 

Упознавање ученика и родитеља са Правилима понашања Директор Педагог, 

Психолог 

 

3.2. Програм рада одељењских већа 
  

Као стручни орган који се бави васпитно–образовним радом настојаће, пре свега, да што 

потпуније оствари план и програм образовног као и васпитног рада школе. 

 

Одељењска већа ће реализовати следеће задатке  
 оствариваће увид у резултате рада и владања ученика, анализирати резултате које   постижу 

ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; 
 расправљаће о оптерећености ученика и опредељивању за слободне активности; 

 стараће се о координацији и корелацији појединих наставних предмета у настави; 
 утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања; 

 предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у 

одељењу; 

 утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из 

владања на предлог одељењског старешине; 

 предлаже ученике за доделу похвала и награда; 

 разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим 

мерама; 

 изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности; 

 предлаже Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.; 

 разматра питања покренута на родитељским састанцима; 
 упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу за 

побољшање уочених недостатака; 
 обавља и друге послове у складу са законом и општим актом; 

 утврдиће распоред писмених задатака; 
 организоваће извођење  додатне, допунске и припремне наставе; 

 обављаће остале послове из свог делокруга; 
 приликом доношења одлука и утврђивања предлога који се односе на само једно одељење, 

у изјашњавању ће учествовати само они чланови који предају том одељењу. 
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3.2.1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

Одељењско веће I – IV разредa 
 

 
 

СЕДНИЦЕ 
 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

I 

Септембар 

Усвајање плана рада Одељењског већа Руководилац ОВ од 
првог до четвртог 

разреда ОВ 

Дневни ред  и 
записник 

Утврђивање распореда редовне,  додатне, допунске 

наставе, слободних активности и изборних 
предмета 

ОВ записник 

Утврђивање распореда писмених задатака и 
контролних вежби 

ОВ Евиденција у 
дневницима рада  

Идентификација ученика за инклузију 

(надпросечни и ученици са потешкоћама у учењу) 
и ученика којима треба пружити 
индивидуализовану наставу 

Предметни 

наставници 
ППС 

 

извештаји 

Родитељски састанци Директор, 

разредне старешине, 

стручни сарадници 

Евиденција у 

дневницима рада 

Израда Плана рада одељењских старешина и 
Плана рада са одељењском заједницом 

 
 

Одељењске старешине План рада и 
извештаји 

 

 
 

 

II 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагођавање ученика I разреда школи 

Напредовање ученика I разреда 
 

Учитељи I разреда Записници 

 

Идентификација ученика за такмичења Предметни 

наставници, учитељи 

Свеске стручних 

већа 

 

План припрема отворених и корелацијских 
часова 

 

Чланови ОВ 

 

Извештаји 

Начини вредновања рада у првим месецима рада 
школе – подстицајне мере 

 

Чланови ОВ и 

педагошко – 

психолошка служба 

Извештаји 

 

Анализа рада и дисциплине  ученика и 

постигнутих резултата на крају првог 
класификационог периода 

Разредне старешине, 

педагог 

Записник 

педагога и 
записници у 

дневницима рада 

 Тим за 

имплементацију и 

Учитељи првог 

разреда,  
записници 
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III 

Новембар 

Провера читања и разумевања текста у првом 
разреду 

праћење образовних 

стандарда 

Анализа одржаних угледних, отворених и 
корелацијских часова 

Чланови ОВ, Тим 
професионални развој  

Извештаји 

Самоевалуација рада Тима за вредновање рада 
школе 

Чланови ОВ 

Тим за 

самовредновање рада 

школе 

Записник и 

анализа анкете 

Анализа реализације  наставних  планова и 

програма,  слободних активности - секција, 
допунске и  додатне наставе. 

 

Чланови ОВ 

 

Извештаји 

стручних већа и 

дневници рада 

Екскурзија и настава у природи – договор око 
реализације и одређивање стручних вођа пута 

Комисија за путовања, 
директорка школе, 

учитељи 

План и програм 
екскурзије, 

записник 

комисије 

 

 

 

 

 

 

IV 
Децембар 

Обележавање Дана школе и школске славе ''Свети 
Сава'' 

 

Чланови ОВ и 
Комисија за културну 

и јавну делатност 

школе 

 
Извештај 

Организација такмичења по календару 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 

Чланови ОВ Извештаји 

Анализа сарадње родитеља и школе – искуства 

одељењских старешина и комисије за сарадњу са 

родитељима 
 

 

 
 

Чланови ОВ, 

Педагошко-

психолошка служба 
Комисија за сарадњу 

породице и школе 

Записници 

родитељских 

састанака, 
Савета родитеља 

и анализе 

Комисије 

 

Адаптираност / прилагођеност ученика петог 
разреда на предметну наставу 

 

 

Психолог 

Записник са 

седнице ОВ и 
писани извештај 

/ анализа 

психолога 

 
Анализа рада ученика и дисциплине као и 

постигнутих резултата на крају I полугодишта 

 
 

 
Разредне старешине, 

Педагог 

Извештај 
педагога и  

записници у 

дневницима рада 

 

 

 
 

 

Анализа реализације Наставног плана и програма и 

фонда часова 
 

 

Чланови ОВ, педагог 

Записници у 

дневницима рада 
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V 

Јануар 

 

 
Анализа ефикасности предузетих мера за 

побољшавање успеха и владања ученика и 

доношење нових мера 
 

 

Чланови ОВ, педагог 

 
Педагог, учитељи 

Извештај 

педагога и  
записници у 

дневницима рада 

 
Извештај 

анализе 

Анализа ефикасности предузетих мера за 

побољшавање успеха и владања ученика и 
доношење нових мера 

Вредновање реализације РПШ у I полугодишту у 

одељењу 
 

 

Чланови стручног 
актива за развојно 

планирање 

 

Извештај 

Родитељски састанци  

Разредне старешине 

Записници у 

дневницима рада 

 

 

 
 

 

 

VI 

Април 

Анализа рада и дисциплине  ученика и 

постигнутих резултата на крају трећег 

класификационог периода 

Разредне старешине, 

педагог 

Записник 

педагога и 

записници у 
дневницима рада 

Анализа угледних, отворених и корелацијских 
часова 

Чланови ОВ, Тим за 
професионални развој 

Извештаји 

Анализа резултата са одржаних такмичења и 
смотри у организацији Министарства просвете 

Стручно веће, педагог Извештаји 

Припрема наставе у природи и екскурзија Учитељи и 

директорка школе 

Записник 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

Јун 

 
Утврђивање предлога за похвале и награде 

 
Чланови ОВ 

Извештаји 
стручних већа и 

предметних 

наставника 

 

Анализа рада ученика и дисциплине као и 

постигнутих резултата и изостанака на крају II 

полугодишта 

 

Разредне старешине, 

Педагог 

 

Извештај 

педагога и  

записници у 
дневницима рада 

 

Вредновање реализације Школског програма I, II, 
III и IV разреда у другом полугодишту 

Чланови Стручног 

актива за развој 
школског програма 

 

Извештај 

 
Анализа екскурзија и наставе у природи 

Разредне старешине, 
стручни вођа пута и 

директор школе 

Извештаји 

Планирање излета, посета, екскурзија и наставе у 

природи за школску 2023/24. годину. 

Чланови ОВ, директор 

школе, Комисија за 
путовања 

Записници 
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3.2.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 
Одељењско веће V – VIII разред 

 
Седнице 

Редни број седнице и 

месец реализације 

исте 

 

АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци активности 

 

Начин праћења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Септембар 

Усвајање плана рада Одељењског 
већа 

Руководилац ОВ од петог 
до осмог разреда; ОВ 

Дневни ред и 
записник 

Упознавање чланова Одељењског 

већа са критеријумима поделе 

ученика петог разреда по 
одељењима  

Педагошко-психолошка 

служба 

записник 

Утврђивање распореда редовне,  
додатне, допунске наставе, 

слободних активности и изборних 
предмета 

 
ОВ 

записник 

Утврђивање распореда писмених 
задатака и контролних вежби 

 

ОВ 

Евиденција у 

дневницима рада 

Идентификација ученика  за 
инклузију 

(надпросечни и ученици са 

потешкоћама у учењу) и ученика 
којима треба пружити 
индивидуализовану наставу 

Предметни наставници и 
ППС 

извештаји 

Родитељски састанци Директор, разредне 
старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција у 
дневницима рада 

Израда Плана рада одељењских 

старешина и Плана рада са 
одељењском заједницом 

Одељењске старешине План рада и 

извештаји 

 

 

 

 

 

 

II 

Утврђивање реализација мера и 

активности РПШ од V -  VIII 
разреда 

Чланови Стручног актива 

за РПШ 

Извештај Актива 

Укљученост ученика у додатни, 

допунски рад, секције и друге 
активности 

Предметни наставници Евиденција Дневника 

рада 
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Октобар 
 

 

Идентификација ученика за 
такмичења 

Предметни наставвници Свеске стручних већа 

Професионална орјентацијa  

Тим ПO 

 

Извештај Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Новембар 

Анализа рада и дисциплине  

ученика и постигнутих резултата 
на крају првог класификационог 

периода 

Разредне старешине, 

педагог 

Записник педагога и 

записници у 
дневницима рада 

Мере за побољшање успеха и 

владања ученика 

Разредне старешине, 

педагог 

Записник педагога и 

записници у 
дневницима рада 

Анализа одржаних угледних, 

отворених и корелацијских часова 

 

Чланови ОВ, Тим за 

професионални развој 

Извештаји 

Самоевалуација рада 

Тима за самовредновање рада 

школе 
 

Чланови ОВ, Тим за 

самовредновање рада 

школе 

Записник и анализа 

анкете 

Анализа реализације  наставних  

планова и програма,  слободних 

активности - секција, допунске и  
додатне наставе 

 

Чланови ОВ 

Извештаји стручних 

већа и дневници рада 

 

 

 

 

 

IV 

Децембар 

Анализа сарадње родитеља и 
школе – искуства одељењских 

старешина и комисије за сарадњу 

са родитељима 

Чланови ОВ, Педагошко-
психолошка служба,  

Комисија за сарадњу 

породице и школе 

Записници 
родитељских 

састанака, Савета 

родитеља и анализе 
Комисије 

Обележавање Дана школе и 

школске славе Свети Сава 
 

Чланови ОВ и Комисија 

за културну и јавну 
делатност школе 

 

Извештај 

Организација такмичења по 

календару Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 

 

Чланови ОВ 

 

Извештаји 

 
Адаптираност / прилагођеност 

ученика петог разреда на 

предметну наставу 
 

Психолог и педагог, 
одељењске старешине 

петог разреда 

Записник са седнице 
ОВ и писани 

извештај / анализа 

психолога 

 

 

 

 

 

 

Анализа рада и постигнутих 

резултата на ученика и дисциплине 

на крају I полугодишта 

Разредне старешине, 

Педагог 

Извештај педагога и  

записници у 

дневницима рада 

Анализа реализације Наставног 
плана и програма и фонда часова 

Чланови ОВ, педагог Извештај педагога и  
записници у 

дневницима рада 
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V 
Јануар 

 

 

Анализа ефикасности предузетих 

мера за побољшавање успеха и 
владања ученика и доношење 

нових мера 

Чланови ОВ, Педагог 

 

Извештај  

Вредновање реализације РПШ у I 

полугодишту   

Чланови Стручног актива 

за развојно планирање 

Извештај Актива  

 

 

 

 

VI 

Април 

Родитељски састанци Разредне старешине 

 

Записници у 

дневницима рада 

Анализарада и дисциплине 

ученика и                       постигнутих 

резултата на крају трећег 
класификационог периода 

Разредне старешине, 

Педагог 

Записник педагога и 

записници у 

дневницима рада 

Анализа угледних, отворених и 

корелацијских часова 

Чланови ОВ, Тим за 

професионални развој 

Извештаји 

Анализа резултата пробног 

завршног испита 

Стручна већа, 

педагошко- психолошка 

служба 

Извештаји 

Анализа резултата са одржаних 
такмичења и смотри у 

организацији Министарства 

просвете 

Стручна већа, педагог Извештаји 

Сагледавање степена коришћења 

дидактичких материјала и 

сачињавање предлога за набавку 
нових наставних средстава 

Чланови ОВ у 

консултацији са 

директорком школе 

Извештај 

Припрема екскурзија, договор око 

реализације и одређивање 
стручних вођа пута 

Разредне старешине, 

учитељи, комисија за 
путовања, директорка 

школе 

План и програм 

екскурзије, записник 
комисије 

 

 

 

 

 

 

VII 

Јун 

Утврђивање појединачног успеха и 
владања ученика и одељења VIII 

разреда, на крају II полугодишта 

 

Чланови ОВ Разредне 
старешине, Педагог 

 

Извештај педагога и  
записници у 

дневницима рада 

Анализа реализације образовно – 
васпитних активности у одељењу 

(редовна настава, ваннаставне 

активности, припремна настава за 
полагање завршног испита) 

Чланови ОВ Извештаји стручних 
већа и предметних 

наставника 

Припремна настава за ученике који 

полажу поправни испит 

Чланови ОВ Разредне 

старешине 

Записници у 

дневницима рада 

Предлог ученика за похвале и 

награде, Предлог ученика за ђака и 

спортисту генерације, 
Предлог ученика за посебне 

дипломе за изузетан успех и 

владање 

Чланови ОВ, Разредне 

старешине 

Извештаји са 

такмичења, 

документација 
разредног старешине 

и педагошко – 

психолошке службе, 
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Правилник о избору 

ђака генерације 

Завршни испит за ученике VIII 

разреда 

Директорка школе Правилник о 

Завршном испиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Јун 
 

 

Анализа рада ученика и 
дисциплине као и постигнутих 

резултата и изостанака на крају II 

полугодишта, ученика од V до VII 
разреда 

Разредне старешине, 
педагог 

Записник педагога и 
записници у 

дневницима рада 

 

Утврђивање предлога ученика за 

похвале и награде 

Чланови ОВ, Разредне 

старешине 

Извештаји са 

такмичења, 

документација 
разредног старешине 

и педагошко – 

психолошке службе 

Припремна настава за ученике који 
полажу поправни испит у 

августовском испитном року 

Чланови ОВ Разредне 
старешине 

 

Записници у 
дневницима рада 

Вредновање реализације 
Школског програма V,VI, VII и 

VIII  разреда у другом 

полугодишту 

Чланови ОВ Разредне 
старешине 

Извештај 

Вредновање реализације РПШ у II 
полугодишту у одељењу 

 

Чланови стручног актива 
за раз. пла 

Извештај 

Анализа стручног усавршавања 

унутар и ван установе 

Стручна већа, Тим за 

стручно усавршавање 

Извештаји 

Анализа изведених екскурзија, 

зимовања и наставе у природи у 

школској 2022/23. годину. 
 

Комисија за путовања, 

стручне вође пута 

 

Извештаји 

Планирање излета, посета, 

екскурзија, зимовања и наставе у 

природи за наредну школску 
годину. 

Чланови ОВ, директор 

школе, 

Комисија за путовања 

 

Записници 

 

 

IX 

Август 

Реализација припремне наставе 

поправних испита 

Предметни наставници Извештаји  и 
записници 

Резултати поправних испита Одељењске старешине Записници и 
извештаји  

Утврђивање појединачног и 

општег успеха ученика и одељења, 

после поправних испита 

Одељењске старешине Извештај о успеху 

 

 Напомена: Предлог тема за часове одељењског старешине разредне и предметне наставе, за 

прво и друго полугодиште у школској 2022/23. години, налази се у прилогу овог документа – 

Прилог 
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3.3. Програм рада стручних већа 
3.3.1. План рада Стручног већа разредне наставе 

 

 Стручно веће за разредну наставу има 29 чланова. Активности Стручног већа прати и 

педагошко- психолошка служба која учитељима помаже у раду. 

 

Чланови Стручног већа за разредну наставу су: 

 

1. Љиљана Трунић – I 1 Баточина (боравак) 

2. Виолета Николић- I 2 Баточина 

3. Сузана Димитријевић II1 Баточина (боравак) 

4. Драгица Митић II2 Баточина 

5. Мирјана Јанкоски – I  Баточина (боравак) 

6. Mилијана Петровић - III1 Баточина  

7. Оливера Ђокић - III2 – Баточина 

8. Лидија Станковић– II Баточина (боравак) 

9. Жаклина Јевтић- IV1 Баточина 

10. Драгица Прешић- IV2 – Баточина 

11. Светлана Милојевић– I и III Кијево 

12. Даница Вучковић – II и IV  Кијево 

13. Милан Милошевић – I, II и IV Доброводица 

14. Снежана Станојевић -  II, III и IV Црни Као 

15. Зора Милојевић – I и IV  Брзан 

16. Душица Радосављевић – II  и  III Брзан 

17. Весна Маринковић – I  и IV  Брзан (Солило) 

18. Aна Бошковић-   II и III Брзан (Солило) 

19. Милена Милошевић – IV Бадњевац 

20. Љиљана Крстић – I  Бадњевац 

21. Милица Павловић - IV Жировница 

22. Горица Младеновић – II Бадњевац 

23. Горица Добричић- III Бадњевац 
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24. Мирјана Димић - I и III Жировница 

25. Гордана Миленковић – II Жировница 

26. Катарина Станковић- II и IV Прњавор 

27. Драганка Јанковић  – I и IV Прњавор 

28. Драган Јевтић – III и IV Милатовац 

29. Драгана Крстић – I и II Милатовац 

 

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно- 

образовних задатака и стално унапређивање наставе као и за:  

•  Планирање, припремање и извођење наставе 

• Стручна питања васпитно- образовног рада 

• Анализу реализованих задатака 

• Стручно и дидактичко методичко усавршавање наставе 

• Организацију допунске, додатне наставе и слободних активности 

• Припремање ученика и реализацију такмичења 

• Избор уџбеника и приручника 

 

Ред. 

бр. 
 

Време 

извођења 
Активности 

 

АКТИВНОСТ 
Носиоци 

активности 
Индикатори 
за праћење 

активности 
 
 

 

 

 
 

 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

Август 

1.Избор  руководиоца и заменика Стручног већа 
за  разредну наставу 
2.Израда Плана рада Стручног већа за разредну 

наставу 
3. Подела Сручног већа  на Разредна већа 
 4. Израда глобалних  и оперативних планова 

(преузето из Развојног плана школе) 
 5. Усклађивање критеријума оцењивања знања и 
умења ученика (преузето из Развојног плана 

школе) 
 6. Усклађивање распореда часова         
 7. Договор на нивоу Разредног већа око 
иницијалног процењивања 
 8. Израда плана Стручног усавршавања- преглед 

актуелног Каталога стручног усавршавања 
9.Договор у вези организације пријема за прваке - 

подела задужења за учитеље 

Руководилац 
већа, 

Чланови 
Стручног 

већа за 
разредну 

наставу, 

педагог, 
психолог 

 

 
 

 

Записник са 

седнице већа, 
План стручног 

усавршавања, 

Годишњи план 
рада Стручног 

већа за разредну 

наставу 
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9.Израда плана одржавања предавања и 
презентација добре праксе, као и одржавање 

угледних часова  
10. Разно 

 
2. 

 

Септембар 
 

 
 

 

*планиране 

две седнице* 
 

 

 
 

 

 
 

Током целе 

школске 

године 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

-Упознавање чланова Већа са планом рада Тима 
за спречавање насиља. 
-Упознавање Стручног већа са актуелним 

садржајима из Школског развојног планирања. 
 - Преглед планова за ваннаставне активности, 

слободних активности и секција, ЧОС 
-Сачињавање листа потребног материјала за рад 

настаника као и план коришћења матерјалних 
средстава. 
-Избор ђачких листова и часописа за наредну 

школску годину. 
-Припремне активности поводом Дечје недеље. 
-Сарадња са другим Стручним већима у нашој 

школи (састанак са Стручним већима за 
математику и Српски језик у вези резултата 

иницијалног тестирања, резултати тестирања 

петог разреда) 
-Угледно предавање и реализација са дисукусијом 
-Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања;примери добре праксе. 
-Договор о изради Плана писмених задатака и 
писмених вежби; 
Такмичења и смотре намењене ученицима 
-Уједначавање критеријума оцењивања(преузето 
из Развојног плана школе)  
-Израда и поштовање заједничких правила 

понашања(преузето из Развојног плана школе) 

 
 

руководилац 

већа,чланови 
већа 

 

 

 
 

 

 
чланови већа 

за сваки 

разред 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Чланови 

Стручног 

већа за 
Разредну 

наставу 

 
 

Записник са 

седнице већа, 
листа потребног 

матерјала 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Извештај на 

нивоу већа 

разреда 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Записници са 
састанка 

 

План за 

ЧОС,Евиденциј
а праћења 

понашање 
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Одељењске 

старешине 

ученика 

 

3. 
 

 

 

Октобар 

 

- Идентификација нових ученика којима је 
потребна подршка у учењу као и наставак рада 

са ученицима који су идентификовани прошле 

школске године.(преузето из Развојног плана 
школе) 
 

-Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања; примери добре праксе. 
-Угледни час  и анализа 
 

Употреба наставних листића задаци прилагођени 
способностима и могућностима 

ученика(преузето из  РПШ-а) 
- Пано прикази на тему спречавања насиља. 
-Реализација трибине на тему превенција 

вршњачког насиља(преузето из Развојног плана 

школе) 
-Анализа  реализованих активности у  Дечјој 
недељи. 
- Конкурси и такмичења 
 

 

 
 

Извештаји 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Угледни час: 
Драгица 
Митић 

 

 

Предавање или 
презентација, 

листа  

напредовања 
ученика, 

панои,записник 

са седнице 
 
 

 

 
Оперативни и 

дневни 

планови,евиден
ција о 

напредовању 

ученика 
 
 

Извештаји 

 

4. 
 

 

 

Новембар 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

-Реализација угледног часа и анализа 
-Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања;примери добре праксе. 
  
-Праћење мера индивидуализације наставе и 

ваннаставних активности за предложене 

ученике. 
 

-Анализа резултата са I класификационог 

периода. 
-Континуирано формативно  

праћење(оцењивање) 
-Извештавање Педагошког колегијума о 

реализацији школског програма и напредовању 
ученика 

 

Предавање 

из области 

образовања и 

васпитања: 

Милан 

Милошевић 
 

 

 
Разредне 

старешине 

 

Предавање или 

презентација,  

листа  
напредовања 

ученика, 

извештаји о 
напредовању 

ученика,записн

ик са седнице 
 

 

 

 
Записник са 

састанка 
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-Договор и подела задужења око организовања 
интерних такмичења на нивоу школе.(преузето 

из Развојног плана школе) 

 

 

5. 

 

 

 

Децембар 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

-Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања;примери добре праксе. 
-Реализација угледног часа и анализа истог. 
-Упознавање Стручног већа са актуелним 

садржајима из Школског развојног планирања. 
-Континуирано  оспособљавање  наставника  за 
употребу  савремене технологије(преузето из 

Развојног плана школе) 
-Договор о реализацији прославе Нове године и 
Божића. 
-Извештавање о реализацији угледних часова 
-Извештавање Педагошког колегијума о 
реализацији школског програма и напредовању 

ученика. 
 

-Израда Акционог плана за побољшање успеха 
ученика  

 

 

 

 

 

 

 

Угледни 

тимски час: 

Снежана 

Станојевић и 

Марија 

Лакетић 
 
 

 

Разредне 

старешине 
 

 

Предавање или 

презентација, 
листа  

напредовања 

ученика, 

извештаји о 
напредовању 

ученика,записн

ици са седнице 
стручног већа 

Угледни, 

тимски и 
корелацијски 

часови, , 

извештаји са 

семинара 
тематски 

везаних за 

употребу савр. 
Технике 

 

Извештаји на 
нивоу Стручног 

већа 
 

6. 
 

 

Јануар 
 

 
 

 

 

 
 

На крају 

 

-Договор око припремања Светосавске академије 
и прослава Дана школе 
 

-Повезивање садржаја у вези тематског 
планирања;примери добре праксе. 
 

 -Анализа успеха на крају првог полугодишта и 

шта учинити да наш и рад ученика буде 
успешнији и бољи(преузето из РПШ-А) 
- Ораганизовање школског такмичења из 

 

Реализатори: 
носиоци свих 

секција 
 
 

 

 

 
Разредне 

старешине 

 

Светосавска 
академија 

 

 
 

 

 

Планови рада са 
облицима 

индивидуалног 
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првог 

полугодишта 
математике трећи и четврти разред 
-Самосталан рад ученика на задатку(преузето из 

Развојног плана школе 

 
 

 

 

Разредне 
старешине 

рада, 
истраживачког 

рада...Продукти 

индивидуалног и 

истраживачког 
рада ученика 

 

 
7. 

 

 

 

Фебруар 

 

-Избор уџбеника за наредну школску годину 
-Договор у вези планираних такмичења ученика 
-Анализа конкурса и реализованих такмичења 

нижих разреда, календар такмичења. 
 
Интензивирати рад допунске наставе. (преузето 

из РПШ-А)  
 
Индивидуални рад са учеником, рад у групи, рад 

у пару(преузето из РПШ-А)  

 

 

Угледни час: 
 

Оливера 

Ђокић 
 

 

Разредне 
старешине  
 

 
 

 

Предавање или 
презентација, 

записник са 

седнице 

стручног већа  
 

 

 
Евиденција 

часова допунске 

наставе и 
долазака 

ученика, 

картони 

праћења 
напредовања 

ученика, 

извештаји о 
реализацији 

допунске 

наставе 
 

8. 
 

Март 
 
-Реализација угледног часа и анализа. 
 

-Извештај са одржаних школских такмичења и 
план општинских такмичења. 
 

-Договор у вези реализације рекреативне 
наставе.  
-Подстицање ученика на дискусију.(преузето из 

РПШ-А)  
 
 

 

 

Угледни 

тимски час: 
 

Даница 

Вучковић и 

Светлана 
Милојевић 

 

 

Разредне 
старешине 

 

 
 

Предавање или 

презентација 
,записник са 

седнице 

стручног већа, 
извештаји са 

одржаних 

такмичења 
Оперативни и 

дневни планови 

рада – методе 
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-Начин реализације Акционог плана за 

побољшање успеха ученика 

 
 

 

 

 
 

дебате и 
дискусије, 
белешке о 

учешћу ученика 

у дискусији 

 

9. 
 

Април 
 

Реализација угледног часа и анализа. 
 

-Договор о реализацији екскурзије. 
 

- Извештавање Педагошког колегијума о 
реализацији школског програма и напредовању 

ученика 
 
-Анализа резултата са III класификационог 

периода. 
- Часови у природи (дворишту школе).( преузето 
из РПШ-А) 

 

 
 

Угледни 

тимски час: 
Весна 

Маринковић 

и Ана 

Бошковић; 
Драгана 

Крстић и 

Драган Јевтић 
 

 

Разредне 

старешине 

 

Записник са  
седнице 

стручног већа, 
извештај о 

реализацији 
програма и 

успеху ученика 
 
 

 

Припреме за 
часове,   

извештаји о 

реализацији, 

фотографије 
 

 

10. 
 

Мај 
 

-Реализација угледног часа и анализа. 
 

-Извештај о реализацији програма за ученике 

којима је потребна подршка у учењу. 
 
- Teстирање ученика 4.разреда – израда тестова. 

Анализа резултата 
 

 

Угледни 

тимски час: 

Драганка 

Јанковић и 

Катарина 
Станковић 

 

 

Предавање или 
презентација, 

записник са 

седнице 

стручног већа, 
извештаји о 

ученицима 

којима је 
потребна 

подршка у 

учењу 
 

11. 
 

Јун 
 

 
 

 

 
-Реализација угледног предавања  и анализа . 
 

-Повезивање садржаја у вези тематског 
планирања;примери добре праксе. 

-Утисци са екскурзије, рекреативне наставе и 

 

Угледни 

тимски час: 

Зора 
Милојевић и 

Душица 

 
Предавање или 

презентација 

,записник са 
седнице 

стручног већа, 
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Током целе 
школске 

године 

излета. 
 

 

-Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта. 
 

-Извештај о посећеним семинарима. 
-Извештај о раду Стручног већа у претходној 
школској години. 
 

- Извештавање Педагошког колегијума о 
реализацији школског програма и напредовању 

ученика 
- Извештај о остварености плана рада Стручног 

већа 
 

-Праћење и евалуација примене стечених знања 

у настави 
-Извештаји са такмичења 
-Задаци и питања из свакодневног живота као и 

из других области/предмета.(преузето из 

Развојног плана школе). 
 

Радосављевић 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Разредне 
старешине 

листе за 
евалуацију 

 

 

 
 

 

 
Оперативни 

дневни планови 

(функционални 
задаци и задаци 

за које се 

користе знања  

из других 
предмета) 

међупредметно 

повезивање и 
искуствена 

настава 

 

3.3.2. План рада Стручног већа математике 
 

Стручно веће чине наставници математике: 

1. Јадранка Вељковић 

2. Снежана Иветић 

3. Валентина Радевић 

4. Петар Пантовић 

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно-

образовних задатака и стално унапређивање наставе. У току школске године бавиће се следећим 

питањима: 

1. планирањем, припремањем и изођењем наставе, 

2. стручним питањима васпитно образовног рада, 
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3. анализом реализације планираних задатака, 

4. стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника, 

5. организацијом додатне, допунске наставе и слободних активности, 

6. припремањем ученика и организацијом такмичења, 

7. избором уџбеника и приручника. 

8. разматрањем  и доношењем мера за побољшање успеха ученика у току школске године и 

на матурском испиту 

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИО

ЦИ 

ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕ 

1. -Избор руководства Стручног већа 

-Примена постојећег обрасца за 

Глобални план и подела задужења у 

вези са израдом Глобалних планова 

од 5. до 8. разреда. 

-Подсећање на постојећи 

Правилник о наставном плану и 

програму који је објављен у 
последњем Службеном гласнику 

-Подсећање на Правилник  о 

усклађивању критеријума 

оцењивања у складу са 

Правилником и образовним 

стандардима 

-Подела задужења за рад у 

слободним ваннаставним 

активностима 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Израда Глобалних планова, са 
акцентом на измене за осми разред  

и Планова рада ваннаставних 

активности 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Разматрање могућих начина за 

посебно истицање компетенције: 

Одговоран однос према здрављу 

кроз наставу и ваннаставне 

Израда плана Стручног 

већа у сагласности са 

важећим планом и 

програмом Министарства 

просвете 

Тимски рад при 

синхронизацији садржаја 

из различитих предмета 
Развијање партнерског 

односа кроз паралелно 

деловање у интересу деце 
 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Записник са 

састанка 

Примерак 

обрасца 

глобалног и 

оперативног 

плана 

Примерак 
Правилника 

Критеријуми 

оцењивања 

 

 

 

aвгуст 
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активности ове школске године 

https://zuov.gov.rs/zdravlje 
2. Усвајање Плана рада Већа за нову 

школску годину 

-Планирање и организација 

угледних и тематских часова 

(активност је изведена на основу 
развојних циљева РПШ-а) 
-Стручно усавршавање – увид у број 

сати стручног усавршавања, избор 

семинара и израда планова 

индивидуалног стручног 

усавршавања и израда заједничког 

плана индивидуалног усавршавања 

на нивоу Већа 

-Планирање и израда иницијалних 

тестова 

-Анализа Завршног испита ученика 

8.разреда у школској 2021/2022. 
години 

(активност је изведена на основу 

развоних циљева РПШ-а) 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи 

Подизање квалитета 

наставе применом 
принципа очигледности и 

обучавање наставника за 

имплеметацију тимског и 

практичног рада у живот 

и рад школе  

Стручно усавршавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

Ззаписник  са 

седнице 

План рада Већа 

План 

индивидуалног 
усавршавања 

наставника 

 

 

 

Примери 

иницијалних 

тестова  

Извештај о 

Завршном 

испиту, анализа 

психолога школе, 
анализа Завода за 

вредновање 

квалитета наставе 

aвгуст 

3. -Реализација и анализа иницијалног 

теста 

-Договор о терминима писмених 

провера 

-Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Идентификација ученика за 
допунску,додатну наставу и 

ваннаставне активности. 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Одређивање минимума постигнућа 

за ученике који би требало да 

похађају допунску наставу 

-Договор око организовања 

припремне наставе за ученике 8. 

разреда 

-Упознавање чланова Већа са 
активностима  Актива за Развојни 

плана школе 

Распоред контролних 

вежби за 

школску2022/2023. 

годину 

Распоред стручних 

предавања 

Распоред припремне 

наставе 

Чланови 

Стручног 

већа 

Наставни

ци 

српског, 

математи

ке и 

страних 
језика 

 

 

 

 

Наставни

ци који 

предају у 

8.разреду 

 

 
 

Ззаписник  са 

састанка 

Анализа 

иницијалних 

тестова 

Распоред 

писмених 

провера дужих од 

15 минута 
Евиденција у 

Дневнику  за 

ваннаставне 

активности 

План рада 

припремне 

наставе 

 

септембар 
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4. -Учествовање у Дописној 

олимпијади, идентификација 

ученика, анализа 

- Планирање и реализација 

активности поводом Дечије недеље 

- Анализа реализованог уледног 
часа наставнице Валентине Радевић 
 

Подстицање ученика на 

додатни рад и развој 

креативности 
Евалуација пројектних 

активности у оквиру 

Erazmus пројекта 
“Стварање подстицајне 

средине за учење“ 
Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи;  

Руководи

оци 

секција и 

чланови 

Комисје 

за 
културну 

и јавну 

делатност 

школе 

Чланови 

Стручног 

већа 

Реализато

р часа, 

ПП 

служба и 

директор 
школе 

 

Записник са 

састанка 

План активности 

за Дечју недељу 

Извештај о 

реализованим 
активностима 

Припрема за час 

Евиденција 

директора, 

педагога и 

психолога 

октобар 

5. -Анализа резултата ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

-Одређивање мера за побољшање 

успеха 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Упознавање чланова Већа са 

активностима Тима за 

самовредновање 
-Размена мишљења чланова Већа о 

коришћењу нестручне литературе 

(приручници) у припремању 

наставе 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи;  

Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Отклањање и 

ублажавање узрока који 

ометају развој ученика и 

њихово напредовање 
Подстицање ангажовања 

родитења у раду школе 

(акције, активности, 

пројекти школе) 

 Стручно усавршавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

Записник са 

састанка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

новембар 

6. -Реализација часова у одељењима 4. 

разреда 

-Планирање такмичења – подела 

задужења  

(активност је изведена на основу 
развојних циљева РПШ-а) 
-Реализација школског такмичења 

Стручно усавршавање 

 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи;  
 

Практична примена 

коришћења табела и 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Реализато
р часа, 

ПП 

служба и 

Записник са 

састанка 
 

Тестови са 

такмичења 
 

Припрема за час, 

извештај и 

децембар 
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-Анализа реализованог уледног 

часа наставника  Петра Пантовића 
 

-Реализација неке од радионица на 

ЧОС-у, https://zuov.gov.rs/zdravlje   

развијање компетенције: 

Одговоран однос према 

здрављу кроз наставу и 

ваннаставне активности 

директор 

школе 

евиденција у 

Дневнику рада 

 

Евиденција 

директора, 

педагога и 
психолога 

7. -Анализа резултата ученика у 

редовној, допунској и додатној 

настави на крају I полугодишта 
 

-Осврт на реализацију планова рада 

ваннаставних активности 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Увид у евиденцију чланова Већа о 

напредовању ученика   – анализа  и 

дискусија 

 

Отклањање и 

ублажавање узрока који 

ометају развој ученика и 

њихово напредовање  

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи  
Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика и њихово 

напредовање 

Стручно усавршавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

 

Дневници рада 

Публиковани 

материјал рада 

секција 

Писани извештај 

Извештај о 

одржаној 

радионици 

јануар 

8. -Извештаји са посећених семинара 
(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Реализација Општинског 

такмичења 

 

-Анализа реализованог уледног 

часа наставнице Јадранке Вељковић 

Стручно усавршавање 
 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи 

 

 

Чланови 
Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

Реализато

р часа, 

ПП 

служба и 
директор 

школе 

Писани извештај 
Извештај о 

такмичењу 

 

Извештај о 

одржаној 

радионици 

Припрема за час 

Евиденција 

директора, 

педагога и 

психолога 

фебруар 

9. -Реализација новог Плана и 

програма за осми разред 

-Размена мишљења чланова већа у 

вези са израдом савремених и 

практичних припрема за час 

(активност је изведена на основу 

развојниј циљева РПШ-а) 
-Обележавање Дана броја Пи (14. 

марта) 
-Презентовање стручне теме  на 
Наставничком већу  

Подстицање на бољи 

тимски рад чланова Већа 

Подстицање ученика на 

развијање и неговање 

талента и развијање 

љубави према 

математици 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

Записник са 

састанка; 

фотографије и 

други материјал 

 

 

 

 

Реализоване 

активности, 
извештај 

март 
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-Анализа реализованог уледног 

часа наставнице Снежане Иветић 

Фотографије и 

други материјал, 
панои 

 

Припрема за час 

Евиденција 
директора, 

педагога и 

психолога 

10. -Анализа резултата ученика на 

крају III класификационог периода 
 

-Активности везане за пробни 

завршни испит 
 

- Израда паноа: Дан шале 
 

-Анализа реализованог уледног 

часа наставнице Марине Ковановић 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи; 
Оснажити наставнике за 

свакодневну примену 2.0 

ИКТ алата током 

наставног процеса 

Чланови 

Стручног 

већа 

Реализато

р часа, 

ПП 

служба и 

директор 

школе 

 
 

 

 

Писани 

извештаји о 

такмичењима 

Анализа ПЗИ 

Реализоване 

активности, 

извештај 

Фотографије и 

други материјал 

Припрема за час 
Евиденција 

директора, 

педагога и 

психолога 

април 

11. -Анализа усклађености Плана рада 

већа и Развојног плана школе 

-Интезивирање припремне наставе 

за полагање Завршног испита 

-Реализација часова у одељењима 4. 

разреда 

-Размена мишљења у вези са 

иновативним методама и техникама 
учења коришћеним током године 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 

-Реализација Тимског часа и 

обележавање Маја месеца 

математике 
-Мере за побољшање резултата 

након анализе пробног Завршног 

испита 

 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада у школи; 
Поспешивање 

интересовања ученика за 

активно учествовање у 

наставном процесу 

Предлог мера за 
побољшање успеха 

ученика 

Отклањање и 

ублажавање узрока који 

ометају развој ученика и 

њихово напредовање 

Стручно усавршавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 
 

Реализато

р часа, 

ПП 

служба и 

директор 

школе 

 

Записник са 

састанка,  

Евиденција у 

Дневнику рада  

 

 

 

 
 

Припрема за час 

Евиденција 

директора, 

педагога и 

психолога 

мај 

12. -Анализа извештаја о раду и 

активностима Тима за 
самовредновање и Актива за 

Развојни план школе 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног рада у школи; 
 

Координа

тори 
тимова и 

чланови 

Записник са 

састанка 
јун/август 
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-Извештај са посећених семинара 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Анализа резултата у редовној, 

допунској, додатној настави и 

секцијама 
-Увид у евиденцију чланова већа о 

напредовању ученика (формативно 

оцењивање)  
-Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

-Мере и предлози за побољшање 

резултата у редовној настави и 

такмичењима 

(активност је изведена на основу 

развојних циљева РПШ-а) 
-Анализа рада Већа у протеклој 

школској години и писање 
извештаја 

Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

Отклањање и 

ублажавање узрока који 

ометају развој ученика и 
њихово напредовање 

Стручно усавршавање 

Већа за 

математи

ку и 

информат

ику 
 
Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај са 

посећених 

семинара 

Писани извештај 

 

 

3.3.3. План рада Стручног већа физичког фаспитања 

 

Ред. 
бр. 

 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. 

Израда планова и програма 

рада физичког и здравственог 
васпитања и Обавезних 

физичких активности по 

разредима и циклусима 
 

Организација рада 
Стручног већa 
(активност је 

изведена на 
основу развојних 

циљева Развојног 

плана школе) 

Чланови 

стручног већа 

Лична 

документација 

професора 
 

Планови и 

припреме 
наставника 

 

Записници са 
састанка 

стручног већа 

Август 

Септембар 

2. 
Инклузивна настава и израда 

индивидуалних планова 

 

Помоћ ученицима 
са посебним 

потребама. 

Чланови 
стручног већа 

 

Записници са 
састанка стручног 

већа 

Август 

Септембар 
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3. 

Израда плана стручног 

усавршавања професора 

физичке култутре 

Усавршавање 

наставника и 
унапређење 

наставе. 

Чланови 
стручног већа 

 
Записници са 

састанака 

стручног већа 

 
Каталог стручног 

усавршавања 

Август 
Септембар 

4. 

Упознавање са 

правилником 
оцењивања, са 

актуелним стручним 

упутством и 
препорукама о 

организацији рада 

школе у току школске 
2022/23. год  и 

усаглашавање на нивоу 

стручног већа 

Усаглашено 

оцењивање на 

нивоу стручног 
већа 

Чланови 

стручног већа 

Лична 
документација 

професора 

 
Записници са 

састанака 

стручног већа 
 

Дневник рада 

Август 

Септембар 

5. 

Израда плана 
такмичења (активност 

изведена на основу 

оквирног Календара 
спортских такмичења за 

школску 2022/23. 

годину) 

Развијање и 

промовисање 

спортских 
вештина и здравих 

стилова живота 

Чланови 

стручног већа 
 

Записници са 

састанка стручног 
већа 

Август 

Септембар 

6. 

Безбедоносне и 

епидемиолошке мере у 

наставним и ваннаставним 
активностима 

Превенција 
безбедоносних 

проблема. 

Чланови 

стручног већа 

Записници са 
састанака 

стручног већа 

 
Извештаји о 

тренутном стању 

Током целе 

године 

7. 

Унапређивање рада са 

ученицима у оквиру других 
облика образовно-васпитног 

рада (секције) - (активност је 

изведена на основу развојних 
циљева РПШ-а) 

Подршка 

ученицима 

Чланови 

стручног већа 

 

Записници са 

састанака 
стручног већа 

 

Током 

школске 
године 
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8. 

Оквирни акциони план за 
спречавање насиља у школи 

(активност је изведена на 

основу сарадње са Тимом 

против насиља, злостављања и 
занемаривања ученика) 

Превенција 

насиља путем 
спорта. 

Чланови 

стручног већа 

 

Записници са 

састанака 
стручног већа 

 

Август 

Септембар 

9. 

Унапређивање међуљудских 

односа међу свим актерима 

школског живота кроз 
подстицање међусобног 

поштовања, толеранције, 

сарадње и тимског духа (у 
складу са циљевима из РПШ-

а) 

Етос 
Чланови 

стручног већа 

Записници са 
састанака 

стручног већа 

фотографије 

Током 

школске 
године 

10. 
Анализа реализације наставе и 

резултата рада на крају сваког 

класификационог периода 

Сумирање 

резултата 

Чланови 

стручног већа 

Лична 

документација 
професора 

Записници са 

састанака 

стручног већа 

Квартално 

11. 

Развијање и промовисање 

социјалних вештина, 

вредности и здравих стилова 
живота (у складу са циљевима 

из РПШ-а) 

Подршка 

ученицима 

Чланови 

стручног већа 

Лична 

документација 
професора 

Записници са 

састанака 
стручног већа 

Током 

школске 
године 

12. 

Вредновање и самоврадновање 
рада наставника 

(активност је изведена на 

основу циљева Тима за 

самовредновање) 

Унапређење 

наставе и 

наставника. 

Чланови 
стручног већа 

Лична 

документација 
професора 

 

Записници са 

састанака 
стручног већа 

Јун 
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13. 

Анализа реализације наставе и 

резултата рада на крају 

школске године 

 

Сумирање 

резултата 

Чланови 

стручног већа 

Лична 
документација 

професора 

 
Записници са 

састанака 

стручног већа 

 
Дневник рада 

Јун 

 

3.3.4. План рада Стручног већа српског језикa и грађанског васпитањa 
 

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. -Избор руководства 

Стручног већа 

-Примена постојећег 
обрасца за Глобални план и 

подела задужења у вези са 

израдом Глобалних планова 

од 5. до 8. разреда. 
-Подсећање на постојећи 

Правилник о наставном 

плану и програму који је 
објављен у последњем 

Службеном гласнику 

-Подсећање на Правилник  
о усклађивању критеријума 

оцењивања у складу са 

Правилником и образовним 

стандардима 
-Подела задужења за рад у 

слободним ваннаставним 

активностима 
(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
- Договор око припреме 

програма за традиционално 

Израда плана 

Стручног већа у 

сагласности са 
важећим планом 

и програмом 

Министарства 

просвете 
Тимски рад при 

синхронизацији 

садржаја из 
различитих 

предмета  

Развијање 
партнерског 

односа кроз 

паралелно 

деловање у 
интересу деце 

Чланови 

Стручног већа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Чланови 
Стручних већа 

за српски језик, 

веронауку, 

ликовну и 
музичку 

културу 

Записник са 

састанка 

Примерак 
обрасца 

глобалног и 

оперативног 

плана 
Примерак 

Правилника 

Критеријуми 
оцењивања 

 

 
 

aвгуст 
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обележавање Јавног часа 
духовности 

-Израда Глобалних планова, 

са акцентом на измене за 

осми разред  и Планова 
рада ваннаставних 

активности 

(активност је изведена на 
основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Разматрање могућих 

начина за посебно истицање 
компетенције: Одговоран 

однос према здрављу кроз 

наставу и ваннаставне 
активности ове школске 

године 
2. Усвајање Плана рада Већа 

за нову школску годину 
-Планирање и организација 

угледних и тематских 

часова 
(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Планирање и реализација 

едукативних радионица у 

оквиру ,,Читалачког 

маратона“ 
-Стручно усавршавање – 

увид у број сати стручног 

усавршавања, избор 
семинара и израда планова 

индивидуалног стручног 

усавршавања и израда 

заједничког плана 
индивидуалног 

усавршавања на нивоу Већа 

-Планирање и израда 
иницијалних тестова 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног рада 

у школи 

Подизање 
квалитета 

наставе 

применом 
принципа 

очигледности и 

обучавање 

наставника за 
имплеметацију 

тимског и 

практичног рада 
у живот и рад 

школе  

Стручно 

усавршавање 

Чланови 

Стручног већа 

Ззаписник  са 

седнице 
План рада Већа 

План 

индивидуалног 
усавршавања 

наставника 

 
 

 

 

 
Примери 

иницијалних 

тестова  
Извештај о 

Завршном 

испиту, анализа 

психолога школе, 
анализа Завода за 

вредновање 

квалитета 
наставе 

aвгуст  
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-Анализа Завршног испита 
ученика 8.разреда у 

школској 2020/2021. години 

(активност је изведена на 

основу развоjних циљева 
РПШ-а) 

3. -Реализација и анализа 

иницијалног теста 

-Договор о терминима 
писмених провера 

-Усаглашавање критеријума 

оцењивања 
(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Идентификација ученика 

за допунску,додатну 

наставу и ваннаставне 

активности. 
(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Одређивање минимума 

постигнућа за ученике који 

би требало да похађају 
допунску наставу 

-Договор око организовања 

припремне наставе за 

ученике 8. разреда 
- Анализа припреме 

програма за традиционално 

обележавање Јавног часа 
духовности 

- Договор око реализације 

часова у одељењима 4. 

разреда 
-Упознавање чланова Већа 

са активностима  Стручног 

актива за развојно 
планирање школе 

Распоред 

контролних 

вежби за 
школску 

2022/2023. 

годину 
Распоред 

стручних 

предавања 
Распоред 

припремне 

наставе 

Чланови 

Стручног већа 

Наставници 
српског, 

математике и 

страних језика 
 

 

 
 

Наставници 

који предају у 

8.разреду 
 

 

Чланови 
Стручних већа 

за српски језик, 

веронауку, 
ликовну и 

музичку 

културу 

Ззаписник  са 

састанка 

Анализа 
иницијалних 

тестова 

Распоред 
писмених 

провера дужих 

од 15 минута 
Евиденција у 

Дневнику  за 

ваннаставне 

активности 
План рада 

припремне 

наставе 
 

септембар 
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4. - Планирање и реализација 
активности поводом Дечије 

недеље 

- Планирање активности 

поводом манифестације 
,,Обредни хлебови“ 

- Планирање активности 

поводом обележавања 21. 
октобра 

- Анализа реализованог 

уледног часа наставнице 

Славке Мораче 
 

Подстицање 
ученика на 

додатни рад и 

развој 

креативности 
Сарадња са 

институцијама 

од културног 
значаја 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада 
у школи;  

Руководиоци 
секција и 

чланови 

Комисје за 

културну и 
јавну делатност 

школе 

Чланови 
Стручног већа 

Реализатор 

часа, ПП 

служба и 
директор 

школе 

Записник са 
састанка 

План активности 

за Дечју недељу 

Извештај о 
реализованим 

активностима 

Припрема за час 
Евиденција 

директора, 

педагога и 

психолога 

октобар 

5. -Анализа резултата ученика 

на крају првог 

класификационог периода 
-Увид у ученичке 

портфолије и анализа истих 

-Одређивање мера за 
побољшање успеха 

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Упознавање чланова Већа 

са активностима Тима за 

самовредновање 
-Размена мишљења чланова 

Већа о коришћењу 

нестручне литературе 
(приручници) у 

припремању наставе 

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 
РПШ-а) 
- Почетне активности у вези 

са реализацијом 
,,Читалачког маратона“ 

 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада 
у школи;  

Предлог мера за 

побољшање 
успеха ученика 

Отклањање и 

ублажавање 

узрока који 
ометају развој 

ученика и 

њихово 
напредовање 

Подстицање 

ангажовања 
родитења у раду 

школе (акције, 

активности, 

пројекти школе) 
 Стручно 

усавршавање 

Чланови 

Стручног већа 

 
 

 

 
 

 

 

Записник са 

састанка 

 
 

 

 
 

 

 

 
Извештај са 

радионице 

новембар 
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6. - Планирање активности 
поводом Дана школе 

-Анализа спровођења 

ваннаставних активности 

(ток припреме за 
Светосавску академију)  

-Реализација часова у 

одељењима 4. разреда 
-Реализација и анализа прве 

едукативне радионице 

-Анализа реализованог 

уледног часа наставнице 
Марије Михајловић 

Тимски рад  на 
реализацији 

Дана школе 

Стручно 

усавршавање 
 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног рада 

у школи;  

 

Руководиоци 
слободних 

ваннаставних 

активности и 

чланови 
Комисје за 

културну и 

јавну делатност 
школе 

Чланови 

Стручног већа 

 
Реализатор 

часа, ПП 

служба и 
директор 

школе 

Записник са 
састанка 

 

 

Припрема за час, 
извештај и 

евиденција у 

Дневнику рада 
Извештај о 

одржаној 

радионици 

Припрема за час 
Евиденција 

директора, 

педагога и 
психолога 

децембар 

7. -Анализа резултата ученика 

у редовној, допунској и 
додатној настави накрају I 

полугодишта 

-Осврт н ареализацију 
планова рада ваннаставних 

активности 

(активност је изведена на 
основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Увид у евиденцију чланова 

Већа о напредовању 
ученика (ученичких 

портфолиа)  – анализа  и 

дискусија 
- Анализа реализоване 

приредбе поводом Дана 

школе 

- Реализација и анализа 
едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

Отклањање и 

ублажавање 
узрока који 

ометају развој 

ученика и 
њихово 

напредовање  

Подстицање и 
унапређивање 

образовног рада 

у школ  

Предлог мера за 
побољшање 

успеха ученика и 

њихово 
напредовање 

Тимски рад на 

реализацији 

Дана школе 
Стручно 

усавршавање 

Чланови 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 
 

Дневници рада 

Публиковани 
материјал рада 

секција 

Писани извештај 
Извештај о 

одржаној 

радионици 

јануар 

8. -Извештаји са посећених 
семинара 

Стручно 
усавршавање 

 

Чланови 
Стручног већа 

 

Писани извештај 
Тестови са 

такмичења 

фебруар 
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(активност је изведена на 
основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Планирање школског 

такмичења – подела 
задужења  

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 
РПШ-а) 
-Реализација школског 

такмичења 

-Обележавање Дана 
матерњег језика (21. 

фебриар) 

- Реализација и анализа 
едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

-Анализа реализованог 
уледног часа наставнице 

Душице Стојановић 

Подстицање и 
унапређивање 

образовног рада 

у школи 

 
 

 
 

 

 

Реализатор 
часа, ПП 

служба и 

директор 
школе 

 
 

Извештај о 

одржаној 

радионици 
Припрема за час 

Евиденција 

директора, 
педагога и 

психолога 

9. -Планирање и реализација 

активности везаних за Дан 
жена (кроз рад 

ваннаставних активности) 

-Реализација Општинског 
такмичења 

 -Размена мишљења 

чланова већа у вези са 

израдом савремених и 
практичних припрема за час 

(активност је изведена на 

основу развојниј циљева 
РПШ-а) 
-Обележавање Дана 

позоришта (27. марта) 

-Реализација и анализа 
едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

-Презентовање стручне 
теме  на Наставничком већу  

Подстицање на 

бољи тимски рад 
чланова Већа 

 

Руководиоци 

слободних 
ваннаставних 

активности и 

чланови 
Комисије за 

културну и 

јавну делатност 

школе 
Чланови 

Стручног већа 

 
 

 

Записник са 

састанка; 
фотографије и 

други материјал 

Извештај о 
такмичењу 

 

 

 
 

Извештај о 

одржаној 
радионици 

март 
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- Анализа реализованог 
уледног часа наставнице 

Анђелке Јанковић 

10. -Организација рецитаторске 

смотре – школско и 
општинско такмичење 

-Анализа резултата ученика 

на крају III 

класификационог периода 
-Активности везане за 

пробни завршни испит 

-Обележавање месеца 
књиге: Међународни дан 

књиге – 23.април и Дан 

дечије књижевности – 
4.април 

(Израда паноа: Моја 

омиљена књига) 

- Обележавање Дана сећања 
на Доситеја Обрадовића 

(10. април) 

-Реализација и анализа 
едукативне радионице 

,,Читалачког маратона“ 

-Анализа реализованог 
уледног часа наставнице 

Иване Ђуричковић 

Подстицање 

ученика на 
развијање и 

неговање 

талента и 

развијање 
љубави према 

језику и 

књижевности 
Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада 
у школи; 

Биљана 

Мрдаковић. – 
руководилац 

рецитатоске 

секције 

Чланови 
Стручног већа 

Реализатор 

часа, ПП 
служба и 

директор 

школе 
 

 

 

 

Писани 

извештаји о 
такмичењима 

Анализа ПЗИ 

Реализоване 

активности, 
извештај 

Фотографије и 

други материјал 
Извештај о 

одржаној 

радионици 
Припрема за час 

Евиденција 

директора, 

педагога и 
психолога 

април 

11. -Анализа усклађености 

Плана рада већа и Развојног 
плана школе 

-Интезивирање припремне 

наставе за полагање 
Завршног испита 

-Реализација часова у 

одељењима 4. разреда 

-Размена мишљења у вези 
са иновативним методама и 

техникама учења 

коришћеним током године 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног рада 

у школи; 

Предлог мера за 
побољшање 

успеха ученика 

Отклањање и 

ублажавање 
узрока који 

ометају развој 

ученика и 
њихово 

напредовање 

Чланови 

Стручног већа 
 

 

 
 

 

 

Реализатор 
часа, ПП 

служба и 

директор 
школе 

 

Записник са 

састанка,  
Евиденција у 

Дневнику рада  

 
 

 

 

 
Припрема за час 

Евиденција 

директора, 
педагога и 

психолога 

мај 
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(активност је изведена на 
основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Мере за побољшање 

резултата након анализе 
пробног Завршног испита 

-Анализа реализованог 

уледног часа наставнице 
Биљане Мрдаковић 

Стручно 
усавршавање 

12. -Анализа извештаја о раду и 

активностима Тима за 

самовредновање и Стручног 
актива за развојно 

планирање школе 

-Извештај са посећених 
семинара 

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 
-Анализа резултата у 

редовној, допунској, 

додатној настави и 
секцијама 

-Увид у евиденцију чланова 

већа о напредовања ученика 
(ученички портфолио, 

картон праћења 

напредовања) 

-Анализа постигнутих 
резултата на такмичењима 

-Мере и предлози за 

побољшање резултата у 
редовној настави и 

такмичењима 

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 
РПШ-а) 
-Организација и 

реализација пригодног 
програма за крај школске 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада 
у школи; 

Предлог мера за 

побољшање 
успеха ученика 

Отклањање и 

ублажавање 

узрока који 
ометају развој 

ученика и 

њихово 
напредовање 

Стручно 

усавршавање 

Координатори 

тимова и 

чланови Већа 
за српски језик 

 

Чланови 
Стручног већа 

 

 

 
 

 

 
 

Руководиоци 

слободних 
ваннаставних 

активности 

Записник са 

састанка 

Извештај са 
посећених 

семинара 

Одржана 
приредба 

Писани извештај 

 

јун/август 
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године (рад секција -  
угледна активност) 

-Анализа рада Већа у 

протеклој школској години 

и писање извештаја 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Р.б 

 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТ

ОРИ 

ВРЕМЕ 

1. Договор о броју састанака, 
времену одржавања 

Избор руководиоца 
стручног већа 

Чланови 
стручног већа 

Увид у 
записник 

септембар 

2. Разматрање могућих начина 

за посебно истицање 

компетенције: Одговоран 
однос према здрављу кроз 

наставу и ваннаставне 

активности ове школске 
године 

Ученици разумеју 

како да буду 

одговорни према 
свом здрављу и 

примењују научено 

Чланови 

стручног већа 

Извештај, 

запис у 

есДнвнику 

Током 

школске 

године 

3. Дефинисање активности 

унутар стручног већа обавезог 

изборног предмета 
Договор око писања извештаја 

Планирање тимских часова 

Доношење плана рада 
стручног већа који је 

усаглашен са акционим 

планом Развојног плана школе 

и Акционог плана 
Вредновања и 

самовредновања школе 

Доношење плана 

рада стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Увид у 

записник 

септембар 

4. Сарадња са комисијама 
Сарадња са тимовима 

Сарадња са стручним већима 

Сарадња са ученичким 

организацијама 

Сарадња унутар 
школе 

Чланови свих 
стручних 

већа, тимови, 

ученици 

Увид у 
записнике, 

извештаје 

Септембар - 
јун 

5. Израда плана стручног 

усавршавања 

Спровођење тимских часова 
Похађање семинара 

Унапређење 

квалитета наставе 

Чланови 

стручног већа 

Увид у 

записнике, 

извештаје, 
фото и видео 

Током 

школске 

године 
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(активности изведене на 
основу развојних циљева 

РПШ-а) 

документаци
ју 

6. Реализација радионица које 

промовишу вредности и 
здраве стилове живота 

(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

РПШ-а) 

Ученици разумеју и 

примењују здраве 
стилове живота 

Чланови 

стручног већа 

Извештај, 

запис у 
есДнвнику 

Током 

школске 
године 

6. Евидентирање насилног 

понашања 

Превентивни рад са 
ученицима кроз радионице 

Смањење насиља у 

школи међу 

ученицима 

Педагог 

школе 

Извештаји Током 

школске 

године 

7. Разматрање предлога за 

реализацију једнодневне 

екскурзије 
Сарадња са локалном 

заједницом 

Сарадња изван 

школе 

Чланови 

стручног већа, 

локална 
заједница, 

институције 

Увид у 

документаци

ју 

Септембар - 

јун 

8. Обезбеђивање потребног 
материјала и материјалних 

средстава за рад 

Набавка уџбеника и наставних 

средстава 

Материјална 
подршка 

Директор, 
општина 

Евиденције Током 
школске 

године 

9. Анализа резултата рада 

стручног већа у текућој 

години са циљем његовог 

иновирања у наредној 
школској години 

Анализа 

успешности 

реализације 

планираних 
задатака у 

васпитнообразовно

м раду 

Чланови 

стручног већа 

Увид у 

записник 

Август 

 

3.3.5. План рада Стручног већа страних језика 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧИНЕ: 

 

 НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА: 

1. Марија Јовић Стевановић 
2. Наташа Васић 

3. Јелена Грбовић 

4. Maja Лакетић 
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5. Ивана Аранђеловић Томић 
 

 НАСТАВНИЦИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА: 

1. Снежана Голубовић 

2. Анђелка Рудинац 

 
Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно-образовних 

задатака и стално унапређивање наставе. 

 

У току школске године бавиће се следећим темама: 

 

1. Планирањем, припремањем и извођењем наставе; 
2. Стручним питањима васпитно-образовног рада; 

3. Планирањем и организовањем „Европског дана језика“; 

4. Стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника; 

5. Организацијом додатне, допунске наставе и слободних активности; 
6. Припремањем ученика и организацијом такмичења; 

7.         Избором уџбеника и приручника 

 

 

МЕСЕЦ 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ДИНАМИКА 
 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ИНДИКАТОРИ 

Септембар Спровођење и 
анализа иницијалног 

тестирања 

 Чланови 
Стручног већа 
 

Прегледани иницијални 
тестови, анализа тестирања 

Разговор и размена 

мишљења о Е-
твининг пројекту 

 Чланови 

Стручног већа 
 

Записник са састанка 

Преглед Планова за 

допунску и додатну  
наставу. 

 

(Преузето из 

РПШ-а) 

Чланови 

Стручног већа 
 

Записник са састанка, 

евиденција у Дневнику рада 

Преглед планова за 

ваннаставнике 
активности, 

слободних 

активности и 
секција, ЧОС. 

 Чланови 

Стручног већа 
 

Записник са састанка, 

евиденција у Дневнику рада 

Утврђивање термина 

за израду писмених 

задатака и 

Напочетку 

школске  

године 

Наставници 

страних језика, 

Записник са састанка, 

евиденција у Дневнику рада, 

записници са седница 
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усаглашавање са 
другим наставним 

предметима  

(математика, српски 

језик, немачки језик) 

српског језика и 
математике 

Угледни час Током 

септембра 

Марија Јовић 

Преф.енглеског 

језика 

Записник са састанка 

Размена мишљења у 
вези са иновативним 

методама и 

техникама учења 
које ће се користити 

током године 

Током целе 
школске 

године 

Чланови 
Стручногвећа 

Дневне припреме, записник 
са састанка 

Планирање 

активности поводом 
обележавања 

Европског дана 

језика 

Током 

септембра 

Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Обележавање 

Европскогданајезика 

 

26. 09. 2022. Чланови 

Стручног већа 

Извештај о реализованим 

активностима 

Октобар Анализа активности 
поводом 

обележавања 

Европског дана 

језика 

 Чланови 
Стручног већа,  
 

Записник са састанка, 
Извештај о реализованим 

активностима 

Уређивање кутка за 

стране језике 

Током октобра Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Размена приручника, 
очигледних 

наставних средстава 

и израда и набавка 

нових 

Током 
целешколскег

одине 

Чланови 
Стручногвећа 

Записник са састанка 

Договор око 

покретања E-

twinning пројекта 

октобар Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

 Одржавање угледног 
часа са анализом и 

дискусијом 

У току 
школске 

године 
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Новембар Анализа резултата 
ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

Прузето из 
РПШ-а 

ЧлановиСтручно
гвећа 

Евиденције у Дневницима 
рада, записник са састанка  

Мере и предлози за 

побољшање успеха 

 ЧлановиСтручно

гвећа 

Записниксасастанка 

Одржавање угледног 

часа са анализом и 
дискусијом 

 Наташа Васић Припрема з ачас 

Анализа угледног 

часа 
 Чланови 

стручног већа. 
ПП служба и 

директор школе 

Извештај о одржаном часу 

Размена мишљења 

чланова већа у вези 
са савременим 

припремама за час 

Током 

школске 
године 

Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Децембар Интезивирање рада 
са ученицима који 

имају потешкоћа са 

савладавањем 
градива 

Интензивират
и рад 

допунске 

наставе. 
(преузето из 

РПШ-А) 

ЧлановиСтручно
гвећа 

Дневне припреме, записник 
са састанка 

Тешкоће у раду – 

текући проблеми 

 ЧлановиСтручно

гвећа 

Записник са састанка 

Тимски час-Маја 

Лакетић и Снежана 

Стаменковић 

У току 

децембра 

Снежана –

Проф.разредне 

наст и Маја 

Лакетић-проф 
енглеског јез 

Припрема за час 

Анализа угледног 

часа 

 Чланови 

Стручног већа, 
ПП служба и 

директор школе 

Извештај о одржаном часу 

Тема за разговор: 
како на забаван 

начин, кроз игру и 

активности 

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 
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ученицима 
приближити страни 

језик 

Јануар Осврт на реализацију 

планова рада секција 

 Чланови 

Стручног већа 

 

Планирање школског 

такмичења – подела 

задужења 

 Чланови 

Стручног већа 

 

Тема за разговор: 
размена искустава и 

примена стручног 

усавршавања у раду 

 Чланови 
Стручног већа 

 

Размена материјала 
за припрему ученика 

8. разреда за 

такмичење 

У току јануара Чланови 
Стручногвећа 

 

Анализа резултата 

ученика у редовној, 

допунској и додатној 

настави на крају 
првог полугодишта 

 Чланови 

Стручног већа 
Евиденције у Дневницима 

рада 

Фебруар     

Извештај о 

посећеним семинара 

 Чланови 

Стручног већа 

Писани извештај 

Реализација 

школског такмичења 

Током 

фебруара 

ЧлановиСтручно

гвећа 

Тест за такмичење, Извештај 

о такмичењу 

Избор џбеника и 

приручника 

 Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Март Реализација 

општинског 

такмичења 

Током марта Чланови 

Стручног већа 

Извештај о такмичењу 

Угледни час –  У току марта  Припрема за час 

Анализа угледног 

часа 

Током марта Чланови 

Стручног већа, 

ПП служба и 
директор школе 

Извештај о одржаном часу 

Увид у евиденцију 

наставника о личном 

напредовању 
(анализа) 

 Чланови 

Стручног већа 

Портфолија наставника 
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Размена мишљења 
чланова у вези са 

израдом савремених 

припрема за час 

Током 
школскегодин

е 

Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 

Презентација из 
области образовања 

и васпитања 

Током марта  Извештај о реализацији са 
списком 

учесника 

Април Анализа резултата 

ученика на крају 
трећег 

класификационог 

периода 

На крају 

тромесечја 
(преузето из 

РПШ-а) 

Чланови 

Стручног већа 

Евиденције у Дневницима  

рада 

Анализа рада секција 

и уређење паноа 

школе ликовним и 

литерарним 
радовима ученика 

Током 

школске 

године 

Чланови 

Стручног већа 

Евиденције у Дневницима 

додатног рада 

Анализа резултата 

постигнутих на 
такмичењима 

 Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка, 

Извештај о резултатима 
такмичења 

Презентација из 

областио бразовања 

и васпитања 

 Чланови 

Стручног већа 

Извештај о реализацији са 

списком 

учесника 

Мај Реализација часова у 

одељењима 4. 

разреда 

Током маја Чланови 

Стручног већа 

Припрема за час, Извештај и 

евиденција у Дневнику рада 

Изложба радова 
ученика нижих и 

виших разреда 

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 

Припрема и 

организовање 
школског такмичења 

за ученике I – VII 

разреда 

 Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Организовање 

учешћа ученика 

нижих разреда на 

приредби за будуће 
прваке 

 Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Угледни час  У току маја  Припрема за час 
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 Анализа угледног 
часа 

 Чланови 
Стручног већа, 

ПП служба и 

директор школе 

Извештај о одржаном часу 

Јун Анализа резултата у 
редовној, допунској 

и додатној настави и 

секцијама 

 

 
 

 

 

 

Чланови 
Стручног већа 

Евиденција у Дневнику 
додатног рада 

Анализа одржаног 

школског такмичења 

за ученике I – VII 
разреда 

 

 

Чланови 

Стручног већа 

Тестови са такмичења, 

извештај о такмичењу 

Увид у евиденцију 

чланова већа о 

напредовању 
ученика 

(ученички 

портфолио, картон 
праћења 

напредовања) 

 Чланови 

Стручног већа 

Наставничка евиденција, 

записник са састанка 

Сачињавање 

извештаја о 
постигнутом 

стручном 

усавршавању 

 Чланови 

Стручног већа 

Извештај о стручном 

усавршавању 

 Анализа рада већа у 
протеклој школској 

години 

Накрају 
школске 

године 

Чланови 
стручног већа 

Записник са састанка, 
Извештај о раду Стручног 

већа 

Август – 

први 

састанак 

Анализа успеха на 
крају школске 

године 

 

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 

Предлози у вези са 
изменама и допунама 

оперативних и 

глобалних планова за 
наредну  

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 
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школскугодину 

Избор руководиоца и 

подела задужења за 

наредну школску 
годину 

 Чланови 

Стручног већа 
Записник са састанка  

Август – 

други 

састанак 

Усвајање Плана рада  

Већа за нову 

школску 

годину 

 Чланови 

Стручног већа 

План рада стручног већа 

Усаглашавањекритер

ијумаоцењивања 
Током целе 

школске 

године 

Чланови 

Стручног већа 
Записник са састанка 

Договор и размена  
искустава у вези са 

евиденцијом 

праћења 
напредовања 

ученика за школску 

2022/2023. 

 Чланови 
Стручног већа 

Записниксасастанка 

Стручно 
усавршавање–  

Избор семинара и 

израда планова 
индивидуалног 

стручног 

усавршавања 

 Чланови Стручно 
гвећа 

Планиндивидуалногусавршав
ањанаставника 

Договор око израде 
иницијалних тестова 

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка, 
иницијални тестови 

Прелиминарни 

договор 
у вези са прославом 

Европског дана 

језика 

 Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 
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Утврђивање 
распореда 

одржавања угледних  

часова 

 Чланови 
Стручног већа 

Записник са састанка 

 

 

3.3.6. План рада Стручног већа природних наука 

 

1. Драгослав Јовановић,наставник физике 

2. Марина Ковановић,наставник физике 

3. Лелица Николић,наставник биологије 

4. Снежана Стаменковић,наставник биологије 

5. Драгица Матејић,наставник хемије 

6. Весна Бранисављевић-Радивојевић 

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно-образовних 

задатака и стално унапређивање наставе. 

У току школске године бавиће се следећим питањима:  

1. стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника, 

2. планирањем, припремањем и изођењем наставе, 

3. стручним питањима васпитно- образовног рада, 

4. анализом реализације планираних задатака, 

5. организацијом додатне, допунске наставе и слободним активностима, 

6. припремањем ученика и организацијом такмичења, 

7. избором уџбеника и приручника. 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ИНДИКАТОРИ 

 

 

 

 

1. Организовање слободних 
активности, допунске, 

додатне и припремне 

наставе 

- Подршка 
ученицима у 

учењу 
 

Чланови стручног 
већа 

Дневник рада и 
записници са 

седница 
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С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

2. Припрема за иницијално 
тестирање 

- Процењивање 
усвојености знања 

Чланови стручног 
већа 

Иницијални 
тестови и 

резултати 

3. Договор о организовању 

угледних часова 
 
 

 

 

 

- Корелација 

између предмета, 

мотивација 
ученика, стручно 

уавршавање 

наставника 

Чланови стручног 

већа 

Дневни планови 

 

Записник са 
састанка 

4. Стручно усавршавање 

наставника- каталог 
семинара за школску 

2021/2022. 

- Напредовање 

наставника и 
примена знања у 

настави 

Чланови стручног 

већа 

План стручног 

усавршавања 
наставника 

 

5. Разговор о методама за 
унапређивање наставе и 

остваривање програмских 

садржаја 

- Подизање нивоа 
квалитета 

наставног процеса 

Чланови стручног 
већа 

Дневне планови 

6. Иницијално процењивање 

и анализа 
 

- Праћење 

ученичких 

постигнућа 

 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештај  

Анализа резултата 

записник са 

састанка 

7. Усвајање акционог плана 

за побољшање области 

самовредновања 

Настава и учење и подршка 
ученицима 

- Подршка учењу Чланови стручног 

већа 

Писани извештај 

8. Идентификација ученика 

за такмичења 

- Пружање 

подршке и 
мотивација 

ученика за 

такмичења 

Чланови стручног 

већа 

Реализоване 

активности 

9. Идентификација ученика 
за помоћ у учењу 

- Подршка 
ученицима у 

учењу 

Чланови стручног 
већа 

Планови рада 
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Тим за ИО, ПП 
служба 

-Текућа питања    

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

О 

Б 

А 

Р 
 

1. Иновације у настави 
 

 

 
 

- Стручно 

усавршавање 

наставника ради 

бољих постигнућа 

ученика 

Чланови стручног 

већа 

Реализоване 

активности 

2. Корелација у настави 

природних наука 

- Повезивање 

знања ученика у 

области 

природних наука 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештај 

 
 

Записник 

са састанка 

3. Разговор о методама и 

начинима рада за 

унапређивање наставе 

- Подизање нивоа 

квалитета 

наставног процеса 

Чланови стручног 

већа и чланови 

других Већа 

Дневник  рада 

(оцене ученка) 

 
 

4. Увид у евиденцију 

наставника о личном 

напредовању 

- Перманентно 

усавршавање 

наставника 

 Портфолија 

наставника 

- Текућа питања 
 

   

 
 

Н 

О 

1. Анализа успеха ученика 
из природних наука на крају 

првог класификационог 

периода 

- Праћење 
ученичких 

постигнућа 

Чланови стручног 
већа 

Записник 
са састанка 

Писани извештај 
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В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

2. Доношење мера за 
ученике који заостају у раду 

и за ученике који брже 

напредују 

- Пружање 
подршке  у учењу 

Чланови стручног 
већа 

 

 

Записник 
са састанка 

Дневни планови 
 

- Текућа питања 

 
 

 

   

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

1. Реализација програмских 

садржаја додатне, допунске 
наставе и слободних 

активности  

- Праћење 

реализације 
ваннаставних 

активности 

Чланови стручног 

већа 
 

 

Писани извештаји, 

продукти рада 
секција 

- Текућа питања    

 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 
 

1. Анализа успеха ученика 

на крају првог полугодишту 

- Праћење 

ученичких 

постигнућа 

Чланови стручног 

већа 

Записник 

са састанка 

Писани извештај 

2. Увид у евиденцију 
чланова већа о напредовању 

ученика 
 

- Праћење 
напредовања 

ученика кроз 

формативно 
оцењивање 

Чланови стручног 
већа 

Дневник рада 
(фромативне и 

сумативне оцене 

ученика) 

3. Договор око организовања 

интерних такмичења 
- Пружање 

подршке и 

мотивација 
ученика за 

такмичења 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештај 

- Текућа питања 

 
 

 

   

 
 

 

 

1. Извештај са посећених 
семинара 

- Усавршавање 
наставника  и 

примена стечених 

знања 

Чланови стручног 
већа 

Писани извештај 
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ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 

2. Реализација школског 
такмичења 

- Подршка 
ученицима 

 

Чланови стручног 
већа 

 

Тестови за 
такмичење, 

Писани извештаји 

3. Осврт на реализацију 
планова рада секција 

- Примена 
демонтративн 

метода у настави 

Чланови стручног 
већа 

 

Реализовани 
програм 

4. Искоришћеност 

постојећих наставних 
средстава евидентирање 

потребе за новим 

- Набавка 

наставних 
средстава за 

реализацију вежби 

и демонстрација 

Чланови стручног 

већа 
 

Реализоване 

активности 
Записник са 

састанка 

5. Реализација интерних 
такмичења 

- Пружање 
подршке и 

мотивација 

ученика за 
такмичења 

Чланови стручног 
већа 

 

Тестови за 
такмичење, 

извештаји 

- Текућа питања 

 

 

   

 
 

 

 
 

М 

А 

Р 

Т 

 

1. Посећеност додатних и 
допунских часова, анализа 

рада и постигнућа ученика 

- Подршка 
ученицима у 

учењу 

Чланови стручног 

већа 

 

Реализоване 
активности 

Реализован 

програм 

2. Увид у евиденцију 

наставника о личном 

напредовању 

- Стручно 

усавршавање 

наставника 

Чланови стручног 

већа 

Портфолија 

наставника 

3. Искоришћеност 

постојећих наставних 
средстава евидентирање 

потребе за новим 

 

- Примена 

различитих 
наставних 

средстава у 

настави 

Чланови стручног 

већа 

 

Дневни планови 

Реализоване 
активности 

- Текућа питања    
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А 

П 

Р 

И 

Л 

 

1. Анализа успеха ученика 
на крају трећег 

класификационог периода 

- Праћење 
напредовања 

ученика 

Чланови стручног 
већа 

Дневници рада  
 

2. Анализа успеха ученика 

на  школским и општинским 

такмичењима 

- Подршка 

ученицима у 

учењу 

Чланови стручног 

већа 

Реализоване 

активности 

3. Организација пробног 

завршног испита 

- Праћење 

постигнућа 

ученика 

 Школски планови 

4.Тематска недеља-тематски 
дан -физика, хемија, 

биологија  (у складу са 

Развојним планом школе) 

- Унапређење 
наставног процеса 

међу 

предметна 
корелација и 

развијањем свести 

о одговорном 

односу према 
здрављу и 

животној средини; 

Чланови стручног 
већа 
 

Припрема за 
тематски час  

- Текућа питања    

 

 

 
 

 

М 

А 

Ј 

 

1. Анализа пробног 

завршног испита и мере за 

постизање бољих резултата 

- Праћење 

постигнућа 

ученика и 
подршка у 

напредовању 

Чланови стручног 

већа 

 

Записник са 

састанка 

Писани извештај 

2.Резултати са такмичења и 

смотри и предлагање 

ученика за похвале и 
дипломе 

- Промовисање 

ученичких 

постигнућа 

Чланови стручног 

већа 

Реализовани 

програм 

- Текућа питања 
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Ј 

У 

Н 
 

1. Анализа реализације 
наставних планова, плана 

стручног већа 

- Процена 
остварености 

предвиђених 

активности 

Чланови стручног 
већа 

 

Припреме 
наставника, 

Ивештај тима за 

самовредновање 

2. Анализа резултата рада 

ученика на крају школске 
године 

- Праћење 

ученичких 
постигнућа 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештај 

Увид у евиденцију 
чланова већа о 

напредовању 

ученика 

3. Извештај о раду стручног 

већа 
 

 

- Праћење 

реализације плана 
и израда 

извештаја 

Чланови стручног 

већа 

Извештај писани 

Записник са 
састанка 

4. Искоришћеност 

постојећих  наставних 
средстава евидентирање 

потребе за новим 

- Набавка 

наставних 
средстава за 

наредну школску 

годину 

Чланови стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

5. Извештај о стручном 

усавршавању 

- Праћење 

усавршавања 

наставника 
- Израда плана 

стручног већа за 

наредну годину 

Чланови стручног 

већа 

Лични извештаји о 

усавршавању 

6. Планирање садржаја рада 
стручног већа у следећој 

школској години 

- Успешност 
примењених 

техника  и метода 

у настави 

Чланови стручног 
већа 

Записник са 
састанка 

7. Мере и предлози за 

побољшање резултата 
- Евалуација и 

корекција плана 

Чланови стручног 

већа 

Реализоване 

активности 

8. Извештаји са релизованих 

такмичења (у складу са 

циљевима Развојног  плана 
школе) 

- Развијање 

мотивације 

ученика кроз 
учешће на 

такмичења на 

нивоу школе 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештај 
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9. Анализа рада већа у 
протеклој години 

- Праћење 
реализације плана 

и предлог мера 

Чланови стручног 
већа 

Рализација плана 

- Текућа питања    

 

 
 

 

 
 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

 

1. Анализа Завршног испита 

ученика осмог разреда у 

школској 2022/2023. 

- Праћење 

ученичких 
постигнућа 

Чланови стручног 

већа 

Записник са 

састанка 
Извештај о 

Завршном испиту, 

анализа психолога 
школе 

2. Мере за побољшање 

резултата након анализе 

Завршног испит 

- Израда планова 

за наредну годину 

  

 

Чланови стручног 

већа 

Дневници рада 

Планови 

(глобални, 

оперативни 
планови) 

3. Избор руководства 

Стручног већа за нову 

школску годину 

- Руковођење 

радом већа 

 

Чланови стручног 

већа 

Записник са 

састанка 

4. Подсећање на Правилник  

о усклађивању критеријума 

оцењивања у складу са 

Правилником и образовним 

стандардима 

- Објективно 
оцењивање 

ученика 

 

Чланови стручног 
већа 

Критеријуми 

оцењивања 

5. Усвајање Плана рада Већа 

за нову школску годину 

- Израда плана 
Већа као сегмента 

годишњег плана 

рада школе 

Чланови стручног 
већа 

План рада Већа 
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6. Упознавање чланова Већа 

са изменама у 

Правилницима  

- Реализација 
наставе у складу 

са          

прописима 

Чланови стручног 
већа 

Писани извештаји 
Записник са 

састанка 

Примерак 

Правилника 

7. Стручно усавршавање –

увид у број сати стручног 

усавршавања , избор 

семинара и израда планова 

индивидуалног стручног 

усавршавања и израда 

заједничког плана 

усавршавања на нивоу Већа 

- Стручно 
усавршавање 

наставника, у 

складу са 

Правилником о 
стручном 

усавршавању 

 

Чланови стручног 
већа 

План 

индивидуалног 

усавршавања 

наставника 

8. Планирање и израда 

иницијалних тестова 

- Иницијална 
процена знања 

ученика 

Чланови стручног 
већа 

Тестови 
Записник са 

састанка 

Током 

године 

Обуке на тему здравих 

стилова живота (у складу са 

Развојним планом школе) 

- Развијање и 

промовисање 

здравих стилова 
живота 

Чланови већа, 

Вршњачки тим, 

Ђачки парламент 

Извештаји  

Током 

године 

Самосталан рад ученика на 

задатку (у складу са 
Развојним планом школе) 

- Унапређивање 

наставног процеса 
применом 

ефикасних 

наставних метода 

Чланови стручног 

већа 

Писани извештаји, 

радови ученика 

Током 

године 

Разввијање мотивације 
ученика (активност изведена 

на основу развојних циљева 

РПШ-а) 

- Развијање 
мотивације 

ученика за 

побољшање  
ученичких 

постигнућа 

Чланови стручног 
већа 

Радови ученика, 
постигнућа 

ученика 
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Током 

године 

Осмишљавање ефикасних 
мера за постизање 

остварености стандарда на 

Завршном испиту (активност 

изведена на основу 
развојних циљева РПШ-а) 

- Подршка 
ученицима у 

учењу 

Чланови стручног 
већа 

Радови ученика 

Током 

године 

Побољшати процес 

оцењивања ученика 

интезивнијим праћењем и 

вођењем формативног 
оцењивања 

 Чланови стручног 

већа 

Дневник рада 

Након 

сваког 

Педагош

ког 

колегију

ма 

Извештавање са 

састанака Педагошког 
колегијума 

- Преношење 

обавештења и 
задатака 

стручном већу 

Руководилац 

стручног већа 

Писани извештај 

Записник са 
састанка 

 

3.3.7. План рада Стручног већа технике и технологије 
Стручно веће Технике и технологије  чине следећи  наставници: 

1. Небојша Јовановић 

2. Иван Иветић 

 Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно –
образовних задатака и стално унапређивање наставе. У току школске године бавиће се следећим питањима: 

1. Планирањем, припремом  наставе 

2. Стручним питањима образовно-васпитног рада 

3. Aнализом реализације планираних задатака 

4. Стручним усавршавањем наставе и наставника 

5. Припремом  ученика за такмичења 

6. Анализа остварених резултата са такмичења 

7. Избором уџбеника и приручник 
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Р. б. 

Садржај 
Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Индикатори за 

праћење 

активности 

2. 

Упознавање Стручног већа са актуелним 

садржајима из Школског развојног плана. 

 
Преглед  планова за допунску и додатну наставу. 
 

Преглед планова за ваннаставне активности, 
слободних активности и секција 

Уједначавање критеријума оцењивања 

(Активности преузете из РПШ-а) 
 
Сачињавање листа потребног материјала за рад 

настаника као и план коришћења матерјалних 

средстава. 
Идентификација даровитих ученика (Активности 

преузете из РПШ-а) 
Израда планова секција 

Септембар 

Руководилац 

већа 
Чланови већа 

Записник са 

седнице већа 

3. 

Идентификација нових ученик којима је потребна 
 подршка у учењу као и наставак рада са 

ученицима који су идентификовани прошле 

школске године. (Активности преузете из РПШ-а) 
Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања; примери добре праксе. 

Октобар 
Руководилац 

већа 

Записник са 

седнице већа 

4. 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода; 
Савремени облици, методе и наставна средства у 

настави; 

Анализа постојећег стања у школи по питању 
наставних средстава.(Активности преузете из 

РПШ-а) 

Примена очигледних наставних средстава у 

настави 
Извештавање Педагошког колегијума о 

реализацији школског програма 

Новембар 
Руководилац 
већа 

Чланови већа 

Записник са 

седнице већа 

5. Анализа месечних планова 
Резултати сарадње стручних актива ТиТ, физика, 

математика 

Децембар 
Руководилац 
већа 

Чланови већа 

Записник са 

седнице већа 
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6. Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

 

Повезивање садржаја у вези 

тематског планирања;примери добре 
праксе. 

 

Јануар 

Руководилац 

већа 

Чланови већа  

Записник са 
седнице већа 

7. Планирање распореда такмичења 

Прикупљање збирки материјала 
Избор уџбеника за наредну годину 

 

Фебруар 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Записник са 
седнице већа 

8. Извештај са одржаних школских 
такмичења и план општинских 

такмичења. (Активности преузете из РПШ-а) 

Угледни час 

Нас. Небојша Јовановић 
Анализа сарадње стручних актива ТиТ, физика, 

математика, информатика 

Март 

Руководилац 

већа 
Чланови већа 

 

Реализатор 

угледног часа 

Записник са 

седнице већа 
Писана 

припрема   

 

одржаног часа 

9. Анализа успеха ученика на крају трећег 
класификационог периода 

Извештај о одржаним угледним часовима 

Извештај Педагошког колегијума о реализацији 

школског програма 
Угледни час 

Нас. Иван Иветић 

Април 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Реализатор 
угледног часа 

Записник са 

седнице већа 

Писана 

припрема 
одржаног часа 

10. Извештај о реализацији програма за 
ученике којима је потребна подршка у 

учењу. 

Анализа сарадње стручних  

актива ТиТ, физика, математика,информатика 

Мај 

Руководилац 

већа 

Чланови већа 

Записник са 
седнице већа 

11. Повезивање садржаја у вези тематског 

планирања;примери добре 

праксе. 
Анализа успеха ученика 5.,6.,7.и 8. разреда на 

крају школске године 

Анализа рада Стручног већа ТиТ у школској 

2022/2023. години 
Извештај о посећеним семинарима. 

Извештавање Педагошког колегијума о 

реализацији школског програма и напредовању 
ученика 

Јун 

Руководилац 
већа 

Чланови већа 

 

Записник са 

седнице већа 
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Извештаји са такмичења 

1.  
Избор руководиоца Већа 

Предлог  плана и програма рада стручног актива 

ТиТ 
Израда плана одржавања угледних часова 

Ускалађивање критеријума оцењивања знања и 

умења ученика 

Израда плана Стручног усавршавањa преглед 
актуелног Каталога стручног усавршавања 

Август 
Чланови  
већа 

 

Записник са 

седнице већа 

 

3.3.8. План рада Стручног већа верске наставе 
 

Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОР

И 

ВРЕМЕ 

1. 
-Избор руководиоца 

Стручног већа 
-Израда плана 

Стручног 

усавршавања- 
преглед актуелног 

каталога Стручног 

усавршавања 

-Израда плана 
одржавања 

угледнихчасова 

-Усклађивање 
критеријума 

оцењивања 

(активност је 
изведена на основу 

Акционог плана 

РПШ-а) 
 

-Избор руководиоца и 
израда плана 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Руководилацве
ћа, 

чланови већа 

 

Записник са 
седнице већа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Август 
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2. 

-Доношење плана 

рада Стручног већа 
који је усаглашен са 

акционим планом 

развојног плана 
школе и акционог 

плана вредновања и 

самовредновања 

школе 
-Дефинисање 

активности унутар 

Стручног већа 
изборног предмета 

-Договор око 

писања извештаја 
-Сарадња унутар 

школе 

-Сарадња са 

Стручним већем за 
српски језик 

-Избор руководиоца 
Стручног већа 

- Доношење плана рада 

стручног већа 
- Успостављање 

сарадње унутар школе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Руководилацве
ћа, 

чланови већа 

 

Записник са 
седнице већа 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Септембар 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. -Час духовности у 

оквиру 

Госпојинских 
свечаности 

 

-Сарадња унутар школе 

 

 
 

 

Чланови већа 

у сарадњи са 

Стручним 
већем за 

српски језик 

Записник са 

седнице већа 

 
 

 

Септембар 
 

 

 

4. -Анализа резултата 
рада Стручног већа 

у текућој години са 

циљем његовог 

иновирања у 
наредној школској 

години 

-Реализација плана 
и програма по 

разредима 

Анализа успешности 
реализације 

планираних задатака у 

васпитно образовном 

раду 
 

 

 
 

 

Руководилацве
ћа, 

чланови већа 

 

Извештај 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Јун 
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-Извештај о раду 
Стручног већа у 

претходној 

школској години 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

5. Подстицање 

ученика на 

дискусију 
(активност је 

изведена на основу 

Акционог плана 
РПШ-а) 

Подстицање 

ученика на 
изношење примера, 

коментара 

(активност је 

изведена на основу 
Акционог плана 

РПШ-а) 

Подстицање 
ученика на сарадњу 

(активност је 

изведена на основу 
Акционог плана 

РПШ-а) 

Реализација 

интерних 
такмичења на нивоу 

школе 

(активност је 
изведена на основу 

Акционог плана 

РПШ-а) 

Организовање 
такмичења из 

веронауке и 

спровођење 
такмичења 

„Квизирација“ 

-Оснажити ученике за 

активан рад на часу, уз 

дискусију и изношење 
мишљења, који ће 

пратити адекватна 

повратна информација 
-Анимирање ђака 

-Развијање мотивације 

ученика кроз учешће на 

интерним такмичењима 
на нивоу школе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Чланови већа 

Извештај 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Током 

године 
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6. Разматрање 
предлога за 

реализацију 

једнодневне 

екскурзије 

Сарадња изван школе 
 

 

 

 

Чланови већа, 
локална 

заједница, 

црква 

Извештај, 
фотографије 

 

 

 

Током 
године 

 

 

 

3.3.9. План рада Стручног већа за музичку и ликовну културу 

Стручно веће за ликовну и музичку културу има 3 члана. Активности Стручног већа прати и 
педагошко- психолошка служба која наставницима помаже у раду. 

Чланови Стручног већа за ликовну и музичку културу су: 

- Дарко Димитријевић, руководилац већа, 
- Миомир Станковић, музичка култура 

- Небојша петровић, ликовна култура 
 

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање васпитно- образовних 

задатака и стално унапређивање наставе као и за: 

● Планирање, припремање и извођење наставе 

● Стручна питања васпитно-образовног рада 
● Анализу реализованих задатака 

● Стручно и дидактичко методичко усавршавање наставе 

● Организацију допунске, додатне наставе и слободних активности 
● Припремање ученика и реализацију такмичења 

● Избор уџбеника и приручника 
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Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

 

 

- Преглед Планова за 
допунску и додатну  

наставу. 

 - Преглед планова за 

ваннаставне активности, 
слободних активности и 

секција 

-Сачињавање листа 

потребног материјала за 

рад наставника као и 
план коришћења 

матерјалних средстава. 

-Припремне активности 

поводом Дечје недеље. 

-Сарадња са другим 
Стручним већима у 

нашој школи . 

-Повезивање садржаја у 

вези тематског 

планирања; примери 

добре праксе. 

-Такмичења и смотре 

намењене ученицима 

-Планирање рада хора и 

припрема планова за Дан 

школе. 

- Пано прикази на тему 

спречавања насиља. 

 

- Преглед 
Планова  

материјала за рад 

наставника као и 
план коришћења 

матерјалних 

средстава. 

-Припремне 

активности 
поводом Дечје 

недеље. 

-Сарадња са 

другим Стручним 
већима у нашој 

школи . 

-Повезивање 

садржаја у вези 

тематског 
планирања; 

примери добре 

праксе. 

-Такмичења и 
смотре намењене 

ученицима 

-Планирање рада 

хора и припрема 

планова за Дан 

школе. 

 

 

руководилац 
већа, чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

чланови већа  

 

 

 

 

Записник са 
седнице већа, 

листа потребног 

материјала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај на 

нивоу већа 

 

Септембар 

 

*планиране 

две седнице* 

 

 

 

 

 

 

 

Током целе 
школске 

године 
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-Израда месечнпг 
извештаја о раду 

стручнпг већа 

-Идентификација 

ученика за инклузивно 

образовање 

-Усаглашавање 
критеријума 

оцењивања 

 

 

- Идентификација нових 

ученика којима је 

потребна подршка у 
учењу као и наставак 

рада са ученицима који 

су идентификовани 

прошле школске године. 

 

-Повезивање садржаја у 
вези тематског 

планирања; примери 

добре праксе. 

 

- Пано на тему 

спречавања насиља. 

 

-Утисци о реализованој 

Дечјој недељи. 

 

-Укључивање ученика и 

наставника у разне 

активности наше школе. 

 

Идентификација 

нових ученика 

којима је 
потребна подршка 

у учењу као и 

наставак рада са 

ученицима који су 
идентификовани 

прошле школске 

године. 

 

-Повезивање 
садржаја у вези 

тематског 

планирања; 

примери добре 

праксе. 

 

- Пано прикази на 

тему спречавања 

насиља. 

 

Реализатори: 

чланови већа 

 

 

 

 листа  

напредовања 

ученика, 
панои,записник са 

седнице 

 

Октобар 

*планиране 

две седнице* 
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-Корелација у настави 

ликовне и музичке 

културе. 

 

-Сарадња наставника 

ликовне и музичке 

културе. 

 

-Унапређење односа 
између ученика, 

наставника и родитеља у 

комуникацији помоћу 

школског електронског 

дневника. 

 

-Припрема ученика за 

школска и друга 

такмичења. 

-Израда паноа на тему 

против употребе 
психоактивних 

супстанци 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

-Утисци о 
реализованој 

Дечјој недељи. 

 

Укључивање 

ученика и 

наставника у 
разне активности 

наше школе. 

 

Корелација у 

настави ликовне и 

музичке културе. 

 

 

 

 

 

 

 

-Унапређење 

односа између 
ученика, 

наставника и 

родитеља у 
комуникацији 

помоћу школског 

електронског 

дневника. 

 

-Припрема 
ученика за 
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школска и друга 

такмичења. 

-Пано приказа 
штетности 

узимања ПСА 

 

 

-Повезивање садржаја у 
вези тематског 

планирања;примери 

добре праксе. 

  

-Праћење мера 
индивидуализације 

наставе и ваннаставних 

активности за 

предложене ученике. 

 

-Анализа резултата са 
квалификационог 

периода. 

 

-Извештавање 

Педагошког колегијума 

о реализацији школског 
програма и напредовању 

ученика 

-Планирње стручнпг 

усавршавања, са 
посебним акцентпм на 

организацији 

 

-Повезивање 
садржаја у вези 

тематског 

планирања;приме

ри добре праксе. 

  

-Праћење мера 

индивидуализациј

е наставе  

 

 

 

-Анализа 

резултата са 
квалификационог 

периода. 

 

-Извештавање 

Педагошког 

колегијума о 
реализацији 

школског 

програма и 

 

Реализатори: 

чланови већа 

 

Писана припрема 
реализованог 

часа, листа  

напредовања 
ученика, 

извештаји о 

напредовању 

ученика,записник 

са седнице 

 

Новембар 

*планиране 

две седнице* 
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корелативних угледних 

часпва 

-Израда месечнпг 
извештаја о раду 

стручнпг већа 

напредовању 

ученика 

 

 

 

-Повезивање садржаја у 
вези тематског 

планирања;примери 

добре праксе. 

-Реализација угледног 

часа и анализа истог. 

 

-Договор о реализацији 
прославе Нове године и 

Божића. 

-Извештавање о 

реализацији угледних 

часова 

-Извештавање 

Педагошког колегијума 

о реализацији школског 

програма и напредовању 

ученика. 

 

-Израда инструмената за 

објективно мерење рада 

и напредовање ученика 

 

-Повезивање 
садржаја у вези 

тематског 

планирања; 

 

примери добре 

праксе. 

-Реализација 
угледног часа и 

анализа истог. 

 

-Договор о 

реализацији 
прославе Нове 

године и Божића. 

-Извештавање о 

реализацији 

угледних часова 

-Извештавање 
Педагошког 

колегијума о 

реализацији 
школског 

програма и 

 

Реализатор 

угледног  

часа:  

 

Небојша 

Петровић 

 

 

Писана припрема 
реализованог 

часа, листа  

напредовања 
ученика, 

извештаји о 

напредовању 

ученика, 
записници са 

седнице стручног 

већа 

 

Децембар 

*планиране 

две седнице* 
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свих узраста из ликовне 

и музичке културе. 

 

-Извештај са стручних 
већа,семинара или 

предавања. 

 

-Израда Новогодишњег 

паноа 

Анлиза постигнућа 
ученика који су радили 

по ИОП-у 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

напредовању 

ученика. 

 

Израда 
инструмената за 

објективно 

мерење рада и 
напредовање 

ученика свих 

узраста из 
ликовне и 

музичке културе. 

 

Извештај са 

стручних 

већа,семинара или 

предавања. 

 

 

-Договор око 

припремања Светосавске 
академије и прослава 

Дана школе 

 

-Повезивање садржаја у 

вези тематског 

планирања; примери 

добре праксе. 

 

 -Анализа успеха на 

крају првог полугодишта 

 

-Договор око 

припремања 
Светосавске 

академије и 

прослава Дана 

школе 

 

-Повезивање 
садржаја у вези 

тематског 

планирања; 
примери добре 

праксе. 

Реализатори: 

чланови већа  

Светосавска 

академија 
 

Јануар 

*планиране 

две седнице* 
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и шта учинити да наш и 
рад ученика буде 

успешнији и бољи 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

 

 -Анализа успеха 

на крају првог 
полугодишта и 

шта учинити да 

наш и рад ученика 
буде успешнији и 

бољи 

 

 

 

Реализација угледног 

часа и анализа. 

-Договор у вези 

планираних такмичења 

ученика 

- Анализа конкурса и 

реализованих 

такмичења. 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

 

Реализација 
угледног часа и 

анализа. 

-Избор уџбеника 

за наредну 

школску годину 

-Договор у вези 
планираних 

такмичења 

ученика 

- Анализа 
конкурса и 

реализованих 

такмичења 

календар 

такмичења. 

Реализатор 

угледног  

часа: 

 

Миомир 

Станковић 

 

 

Писана припрема 
реализованог 

часа,записник са 

седнице стручног 

већа 

 

Фебруар 

*планиране 

две седнице* 
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Реализација угледног 

часа и анализа. 

-Договор у вези 

планираних такмичења 

ученика 

- Анализа конкурса и 

реализованих такмичења 

нижих разреда, календар 

такмичења. 

 -Избор уџбеника за 

наредну школску годину 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

 

-Реализација 

угледног часа и 

анализа. 

-Договор у вези 
планираних 

такмичења 

ученика 

- Анализа 
конкурса и 

реализованих 

такмичења, 
календар 

такмичења. 

Реализатор 

угледног  

часа: 

 

Дарко 

Димитријевић 

 

 

Писана припрема 

реализованог 
часа,записник са 

седнице стручног 

већа 

 

Март 

*планиране 

две седнице* 

 

 

Реализација тимског 

часа и анализа. 

-Договор у вези 

планираних такмичења 

ученика 

-Сарадња са другим 

Стручним већима у 

нашој школи  

-Корелација у настави 

ликовне и музичке 

културе. 

 

- Анализа 

конкурса и 

реализованих 

такмичења 

Организовање 

акција са циљем 

окупљања и 
развијања 

припаднпсти 

кплективу 

Одржавање 

тимске 

угледне 

активности. 

Реализатори 

тимског часа 

Небојша 

Петровић 

Дарко 

Димитријевић 

 

Писана припрема 

реализованог 

тимског 
часа,записник са 

седнице стручног 

већа 

 

Април 

*планиране 

две седнице* 
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-Израда месечнпг 
извештаја о раду 

стручнпг већа 

(посета музеју)  

 

 

-Анализа резултата са 

квалификационог 

периода. 

- Анализа у вези 

такмичења ученика 

-Израда месечнпг 

извештаја о раду 

стручнпг већа 

 

- Анализа 

конкурса и 
реализованих 

такмичења 

Реализатори: 

чланови већа 

 

 

 

Мај 

*планиране 

две седнице* 

 

 

 

-Програм за крај 

школске године 

 -Анализа досадашњих 

активности актива током 

школске године. 

Анлиза постигнућа 

ученика који су радили 

по ИОП-у 

- Анализа 

конкурса и 
реализованих 

такмичења 

-Анализа успеха 

на крају другог 

полугодишта и 
шта учинити да 

наш и рад ученика 

буде успешнији и 

бољи 

 

Реализатори: 

чланови већа 

 

 

 

Јун 

*планиране 

две седнице* 
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-Израда месечнпг 
извештаја о раду 

стручнпг већа 

 

 

3.3.10. План рада Стручног већа за историју и географије 

 

Ред  

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

   1. -Усвајање распореда 
контролних вежби за 

прво и друго 
полугодиште шк. 

2022/2023. године 

 
 

- Планирање часова 

додатне, допунске, 
наставе и 

секција у складу са 

интересовањима 

ученика 
 

 

-Анализа резултата 
иницијалног 

процењивања и 

идентификација 

ученика који 
постижу слабије 

резултате 

 
 

 

 

  Писмена 

провера 

усвојености 
знања у складу са 

образовним 

стандардима и 
исходима 

 

Унапређивање 
рада  са 

ученицима у 

оквиру 

ваннаставних 
активности 

(активност је 

изведена на 
основу развојних 

циљева РПШ-а) 

 

    
Вредновање 

претходних 

постигнућа 
ученика и 

планирање даљег 

рада и праћења 

 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Чланови 
Стручног већа у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама и 
СТИО 

 

 
 

 

 

Распоред 
контролних 

вежби; тестови 

знања; повратне 
информације о 

постигнућима 

ученика 
    

 

 

 
Распоред часова 

додатне, 

допунске 
наставе,припрем

не наставе и 

секција  
 

 

 

Резултати 
иницијалног 

процењивања, 

препоруке за 
даље 

 

Септемб 

    ар    
  2022.  
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- Формирање ИОП 

тимова-израда ИОП-а 

 

 
 

-Примена 

иновативних модела 
наставе који воде 

функционалном и 

трајном знању 

 
 

 

 
-Континуирано 

формативно праћење 

(оцењивање) 
 

напредовања 
ученика 

 

Написани и 

усвојени ИОП-и. 
Ученици 

напредују у 

складу са својим 
интересовањима 

и могућностима. 
 

Унапредити 
наставни процес 

примењујући 

наставне методе 
које су ефикасне 

и иновативне у 

односу на исход / 
циљ учења 
 

Побољшати 

процес 
оцењивања 

ученика 

интензивнијим 
праћем и 

вођењем 

формативног 
оцењивања које 

би се заснивало 

на Блумовој 

таксономији, 
исходима  и 

образовним 

стандардима 
(активност је 

изведена на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 
 

напредовање 
ученика 

 

 

 
Документација 

     чланова 

Стручног већа 
        и СТИО; 

припреме за час, 

индивидуални 

задаци, 
прилагођени 

тестови знања 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Педагошка 
документација 

наставника, ES 

дневник 

 
 

 

 

 
 

 

 
Током 

целе 

школске 

године 
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   2. -Уједначавање 
критеријума 

оцењивања 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

-Упућивање ученика  

да сами вреднују 
постигнућа, 

постављају циљеве у 

учењу, мотивисање 
ученика 

 

 

 
 

 

 
Идентификација 

даровитих ученика и 

припрема даровитих 
ученика за такмичења 

на свим нивоима 

 

 
 

 

 
 

 

Идентификовање 

ученика који постижу 
слабије резултате у 

учењу 

 Праћење 
постигнућа 

ученика врши се 

на различите 

начине са циљем 
напредовања и 

побољшавања 

остварности 
исхода; 

критеријуми су 

јавни и јасни 

 
Упућивање 

ученика у 

технике 
самооцењивања 

 

Развијање 
мотивације 

ученика 

(активност је 

изведена на 
основу развојних 

циљева РПШ-а) 

 
Осмишљавање 

ефикасних мера 

за откривање 
даровитих 

ученика и 

стратегија рада са 

њима (активност 
је изведена на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 
  

Поштовање 

индивидуалних 

разлика међу 
ученицима у 

погледу начина 

   Чланови Већа  

 Документација 

  Стручног већа  
 

 

 
 

 

 

Педагошка 
доументација 

наставника; 

ученички 
портфолио; 

истраживачки, 

пројектни задаци 

Октобар 

2022. 
и током 

целе 

школске 

године 
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Планирањем, 
припремањем и 

реализацијом наставе 

кроз тематско и 
међупредметно 

повезивање , 

пројектима у настави 
обезбедити развој 

ОМК и компетенција 

ученика 

учења и брзине 
напредовања 

Различитим 

техникама рада, у 

складу са личним 
карактеристикама 

ученика, 

надокнадити 
пропуштена 

знања 

 

Унапређивање 
рада  са 

ученицима у 

оквиру 
ваннаставних 

активности(актив

ност је изведена 
на основу 

развојних циљева 

РПШ-а) 

 
Повећати 

партиципацију 

наставника у 
реализацији 

часова 

мултидисциплина
рног, 

интегративног 

приступа 

(активност је 
изведена на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 
 

Поспешивање 

интересовања 

ученика за 
активно 

учествовање у 
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наставном 
процесу 

(активност је 

изведена на 

основу развојних 
циљева РПШ-а) 

 

Унапређивање 
међуљудских 

односа међу свим 

актерима 

школског живота 
кроз подстицање 

међусобног 

поштовања, 
толеранције, 

сарадње и 

тимског духа 
(активност је 

изведена на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 

    3. 

- Анализа успеха 
ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

 
- Постигнућа ученика 

којима је потребна 

додатна образовна 
подршка 

 

 

-Интензивирање рада 
допунске наставе.  

 

 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног рада 
     у школи, 

предлог мера за 

   побољшање 

     успеха и 
   напредовање 

      ученика, 

      стручно 
  усавршавање 

 

 

 
 

 

 
 

     Чланови 

  Стручног већа 

 
  Стручни тим за 

     инклузивно 

     образовање 

 
 

    Одељењско 

          веће 

    Извештаји 

Стручног већа 

      и СТИО, 
   праћење и 

  вредновање 

  постигнућа   

     ученика 
 

 

Евиденција 
часова допунске 

наставе и 

долазака 

ученика, картони 
праћења 

напредовања 

ученика, 
извештаји о 

Новемб 

    ар 
  2022. 
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реализацији 
допунске наставе 

 

 

   4. 
 

- Реализација 
наставног плана и 

програма у првом 
полугодишту 

 

- Реализација 
индивидуалних 

образовних планова 

 

- Реализација часова 
редовне, додатне, 

допунске наставе и 

секција 
 

- Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 
 

Предлог мера за 

   побољшање 
успеха ученика 

 

 
Оснажити 

ученике за 

активан рад на 

часу, уз 
дискусији и 

изношење 

мишљења, који 
ће пратити 

адекватна 

повратна 
информација 
 

 

        Чланови 

   Стручног већа 

 
         Тим за 

     инклузивно 

    образовање 
 

     Одељењска 

          већа 

      
 

  Документација 

  Стручног већа, 
         СТИО, 

  Одељењског и 

   Наставничког 
          већа  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Децемб 
    ар 

  2021. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   5.     -Идентификација 
ученика за 

предстојећа 
такмичења 

 

 

 
-Прослава школске 

славе Светог Саве 

 
  

-Израда плана 

одржавања часова 

припремне наставе  
 

 

Осмишљавање 

ефикасних мера 

за постизање што 
бољих резултата 

на такмичењима 

и смотрама 

(активност је 
преузета на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 
 

 

Тимски рад на 

  реализацији 
 Дана школе 

 

     

 

 
 Чланови 

Стручног већа, 

директор школе, 

одељењске 
старешине  

  

 

Документација    

Стручног већа; 
Извештај 

директора школе 

 
 

 

 
 

 

 

Јануар 

2023. 
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Припремање 
ученика за 

полагање 

завршног испита 

 

    6.      - Организовање 
школског такмичења 

из историје и 

географије 
 

 

-Договор око 
реализације 

часова историје и 

географије у 
одељењима 4. 

разреда 

 

 

Оснаживање 

ученика да 

проширују 
стечена знања и 

постигну бољу 

мотивацију за рад 
 

Упознавање 

ученика 4. 
разреда са новим 

наставним 

предметима 

       Чланови 

   Стручног већа 
 Документација 
 Стручног већа; 

тестови знања, 

раг листа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фебруар 

2023. 
 

 

 
 

 

 
 

 

   7. 

 

      -Организовање 
општинског 

такмичења из 

историје и 

географије 

 
- Организација 

пробног завршног 

испита из историје и 
географије 

 

-Планирање и 

реализација 
угледних/тимских 

часова 

 

 Упознавање 

ученика са 

процедуром и 
начином 

полагања; 

провера стечених 

знања 
 

Различити 

облици наставе и 
ангажовања 

ученика и 

наставника 
доприносе 

развоју 

ученичких и 

општих 
међупредметних 

компетенција 

Дискусија и 
анализа 

       Чланови 

   Стручних већа 

 
    

 

  Документација 

Стручних већа  
 

     

 

 
 

 

 
 

 

Фотографије, 
припреме за час, 

списак 

присутних 

 
 

 

 

  Март 

  2023. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Друго 

полугоди

ште 
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угледног/тимског 
часа 

   8. 

 

- Анализа резултата 

пробног завршног 

испита са мерама за 
побољшање 

резултата ученика на 

пробном завршном 

испиту 
 

 

 
-Анализа успеха 
ученика на крају 

трећег 
класификационог 

периода 

 

- Постигнућа ученика 
којима је потребна 

додатна образовна 

подршка 
 

          - Анализа       

        постигнутих 
резултата ученика на 

окружним 

такмичењима 

  

Ученици добијају 
повратне 

информације о 

постигнућима на 

пробном 
завршном испиту 

и препоруке за 

   побољшање 
      успеха и 

  напредовање 

 
    

Осмишљавање 

ефикасних мера 

за постизање 
остварености 

стандарда на 

Завршном испиту 
(активност је 

изведена на 

основу развојних 
циљева РПШ-а) 

 

         Чланови 

    Стручног већа 

 
         Тим за 

    инклузивно 

    образовање 

  Документација 
   Стручног и 

  Одељењских 

        већа 

 
   Портфолио 

     ученика, 

   педагошка 
  документација 

    наставника  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Документација 
организатора 

такмичења 

Април 

2023. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   9. 

 

 

 

- Анализа 
постигнутих 

резултата ученика на 

Републичким 

Такмичењима 
 

- Организовање 

посета установама 
културе  

 

 Развијања 

позитивног 

односа ученика 
према школи и 

учењу, као и 

подстицања 

учениковог 
интересовања за 

учење и 

образовање у 
току целог 

живота 

       Чланови 

   Стручног већа  

Документација 

Стручног већа  

 
 Документација 

  организатора 

   такмичења 

 
 

 

 
 

 

    Мај 

   2023. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

111 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
Посете; 

материјално-

технички и сви 

други ресурси 
ван школе 

користе се у 

функцији 
остваривања 

циљева наставе и 

учења 

 
 

 
 

  10. 
 

 
  

-Реализација 

наставног плана и 
програма у другом 

полугодишту 

- Реализација часова 

редовне, додатне, 
допунске наставе и 

секција 

- Организовање 
полагања разредних 

и поправних испита 

 
- Орагнизовање 

полагања завршног 

испита 

 
- Постигнућа ученика 

којима је потребна 

додатна образовна 
подршка 

 

- Похваљивање и 

награђивање 
ученика за 

постигнуте 

резултате на 
такмичењима  

 

      Праћење 
     одржаних 

 часова, чланова 

 Стручног већа,  
 учествовање и 

      праћење 

     резултата 

  ученика осмог 
     разреда на 

    завршном 

      испиту, 
     стручно 

  усавршавање 

 
 

Унапређивање 

међуљудских 

односа међу свим 
актерима 

школског живота 

кроз подстицање 
међусобног 

поштовања, 

толеранције, 

сарадње и 
тимског духа 

 

 
 

 

        Чланови 
     Стручног већа 

 

          Тим за 
       инклузију 

 

          Тим за 

        стручно 
   усавршавање 

 

 

      

 
  Документација 

  Стручног већа, 

         СТИО, 
  Одељењског и 

  Наставничког 

          већа 

 
Сертификати са 

стручног 

усавршавања 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Јун 

2023. 
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-Извештај о раду 
Стручног већа у 

школској 2022/2023. 

години  

 
Едукације из Каталога 

акредитованих 

семинара  
 

-Извештај о стручном 

усавршавању у 

установи и ван 
установе – 2022/23 

Унапређење 
општих 

међупредметних 

и предметних 

компетенција 
наставника 

 

 
 

 

 

 

  11. 

 

   -Анализа резултата 
 завршног испита 

школске 2022/2023. 

године са мерама за 

побољшање 

резултата ученика на 
завршном испиту 

(активност је изведена 

на основу развојних 
циљева РПШ-а) 

 

 
 

-Усвајање плана рада 

Стручног већа 

наставника историје 
и географије за 

школску 2023/2024. 

годину. 
 

- Избор руководиоца 

Стручног већа за 

школску 2023/2024. 
годину. 

 

- Израда глобалних и 
оперативних планова 

у складу са важећим 

Идентификовање 

области на којима 
треба више 

радити убудуће, у 

циљу унапређења 

ученичких 
постигнућа 

 

 
 

 

 
 

Успостављена је 

повезаност 

докумената, која 
су оперативна и 

функционална 

     
 

Израда  

квалитетног и 

реалног 
Годишњег плана 

стручног 

усавршавања 
Унапређене 

предметне и 

         Чланови 

    Стручног већа, 
 

   Тим за стручно 

     усавршавање  

Документација 

Стручног већа и 

Тима за стручно 
усавршавање 

 

    Портфолио 

       ученика, 
     педагошка 

  документација 

    наставника, 
 свеске праћења, 

   дневник рада  

 

 
Годишњи план 

рада Стручног 

већа 
 

 

Глобални и 
оперативни 

планови 

наставника 

 
Индидвидуални 

планови 

стручног 

Август 

2023. 
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законом, Развојним 
планом и Школским 

програмом   
 

- Подела часова по 
предметима  

 

-Стручно 
усавршавање– избор 

семинара и израда 

планова 

индивидуалног 
стручног 

усавршавања 

 
- Договор око израде 

иницијалних тестова 

  
 

 

 

међупредметне 
компетенције 

наставника 

 

Oснаживање 
наставника да 

користе 

међупредметне и 
предметне 

компетенције и 

стандарде за 

глобално 
планирање и 

исходе 

постигнућа за 
оперативно 

планирање 

(активност је 
изведена на 

основу развојних 

циљева РПШ-а) 

 

усавршавања 
наставника 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.4. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

План рада директора ОШ „Свети Сава“ засниваће се на функционално интегрисаним знањима, 

способностима и вештинама управљања, организовања и руковођења рада у школи усклађеним са чланом 

6,7, 10, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55, 79, 80, 82, 83, 85-87, 106, 112, 116, 119, 120, 122-130, 132, 133, 

138, 149, 152, 154, 158, 159, 164-168, 170, 191, 192, 196 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 10/2019. и 6/2020), Правилником о Стандардима 

компетенција директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 38/2013), 

Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ – Просветни гласник 14/2018), 

Правилником о норми  часова непосредног рада са ученицима наствника, стручних сарадника и васпитача 

у основној школи (,,Службени гласник РС'', број 2/92 и 2/2020), Правилником о посебном програму 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 110/2020) и чланом 68 Статута ОШ ,,Свети Сава“. 

На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, директор планира кључне 

активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада  који доприносе остваривању општих исхода 

образовања и васпитања дефинисаним законом. На основу квалитативних и квантитативних показатеља 



 

114 

 
  

 

 

 

 

који су саставни део плана рада директора, директор школе је у могућности да вреднује свој рад и да буде 

вреднован од стране других. 

 

Кључне  области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су:  

1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређивање рада запослених;   

4.Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом 

и широм заједницом; 

5. Финансијско и административно управљање радом установе  

6. Обезбеђење законитости рада установе. 

  

ОБЛАСТИ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

САРАДНИ

ЦИ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ 

О
С

Т
В

А
Р

Е
Н

 

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Д

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 
 

 Организује активности у циљу 

промовисања вредности учења 

Током 
године 

Педагошко-

психолошка 
служба, 

наставници 

Квалитетна 

настава и 
функционална 

знања 

1.2.1 

 Организује превентивних 

активности које омогућавају 
безбедно окружење  (дежурство 

наставника, поштовање правила 

понашања, вршњачка едукација) 

током  

године 

Педагошко-

психолошка 
служба, 

наставници 

Ученици, 
родитељи 

Школа је безбедна 

и здрава средина 
1.2.2 

 Медијски промовише резултата рада 
школе 

 Промовисање успеха даровитих 

ученика на сајту школе и огласним 

таблама школе (РПШ) 

током  
године 

Тим за 

промоцију 

школе 

значајне 

активности школе 
медијски 

пропраћене 

1.2.2 

 

 Присуствује угледним часовима, 
припрема презентације и промовише 

током  

године 

Тим за 

професионал

ни развој, 
педагошко-

Наставни процес 
се реализује 

квалитетно 

1.2.3 



 

115 

 
  

 

 

 

 

иновације у образовно-васпитном 
процесу 

психолошка 
служба 

 Организује активности које подстичу 
креативност ученика, стицање 

функционалних и трајних знања, 

развој социјалних вештина и здравих 
стилова живота 

током 

 године 

Тимови, 

наставници, 

стручни 
сарадници 

Наставне и 

ваннаставне 
активности у 

функцији развоја 

ученика 

1.2.3 

 Ствара услове и подстиче процес 

квалитетног образовања и васпитања 

за све ученике (таленте, ученике са 

посебним потребама...) 

 Учествује у изради ИОП-а 

Током 
 године 

Тим за 

инклузију, 
стручни 

сарадници 

Образовно-

васпитни процес у 
функцији свих 

ученика 

1.2.4 

 Анализира  постигнућа ученика на 
класификационим периодима, 

такмичењима, завршном испиту 

 Договор и подела задужења око 

организовања интерних такмичења 
на нивоу школе – РПШ 

 Сарадња са Саветом родитеља ради 

изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на 

завршном испиту - РПШ 
 Сарадња са Ученичким парламентом 

ради изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на 

завршном испиту- РПШ 
 Сарадња са Наставничким већем 

ради изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на 

завршном испиту - РПШ 
 Процењује ученичка постигнућа и 

награђује најбоље 

током  
године 

Стручни 

сарадници 

Наставници 

Образовно-

васпитни процес у 
функцији свих 

ученика 

1.2.5 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ 

И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
 

 Организује и оперативно 

спроводи процес планирања и 
програмирања рада школе 

август, 
септембар 

Педагошко-
психолошка 

служба, 

наставно 
особље 

Благовремено 

урађени планови 

рада 

2.1 



 

116 

 
  

 

 

 

 

 Израђује Општи акт о 

организацији и систематизацији 
послова 

 образује стручна тела, већа, 

обавезне тимове и друге тимове, 

стручне активе и комисије 

до 1. 

септембра 
 

 

до 1. 
септембра 

Секретар, 
педагошко-

психолошка 

служба, 

Добра и 
квалитетна 

организациона 

структура 

запослених 
Успостављена 

координација рада 

стручних органа, 
већа и тимова 

2.2 и 2.5 

 
2.2 

 Израђује четрдесеточасовну 
радну недељу 

до 1. 

септембра 

Педагошко-

психолошка 

служба, 
стручна већа 

Запослени су 

равномерно 

оптерећени 
поделом задужења 

2.2 и 2.5 

 Учествује у изради Годишњег 

плана рада и Школског програма 

до 15. 
септембра 

Тимови, 

наставно 

особље, 
педагошко-

психолошка 

служба 

Квалитетно урађен 

годишњи план 
рада и школски 

програм 

2.2 

 Учествује у изради планова рада 

које Школски одбор усваја 

до 15. 
септембра 

Секретар 
школе 

Усвојени сви 

планови на нивоу 

установе 

2.1 

 

 Организује процес праћења, 

вредновања и самовредновања, 

извештавања и анализу 
резултата рада школе и 

предузима корективне мере 

Током  
године 

Тимови, 

наставно 

особље, 
педагошко-

психолошка 

служба 

Квалитетна 

анализа успеха и 

израда акционих 

планова у циљу 
унапређења рада 

школе, 

полугодишње и 
годишње 

извештавање о 

свим сегментима 
рада школе 

2.3 

 Упознаје Школски одбор, Савет 

родитеља, Наставничко веће, 

Педагошкои колегијум са 
извештајима и анализама 

резултатима рада и предузетим 

корективним мерама 

Током године 

Тимови, 
наставно 

особље, 

педагошко-
психолошка 

служба 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

Наставничко веће, 
Педагошки 

колегијум упознати 

са свим 
извештајима, 

2.3 
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 Упознаваје Наставничко веће, 

Савет родитеља и  Школски 
одбор са Правилником о измени 

правилника о наставном плану 

за други циклус основног 

образовања и васпитања и 
наставним планом за пети и 

шести разред основног 

образовања и 
васпитања,Правилником о 

оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању, 

Правилником о организацији и 
остваривању наставе у природи 

и екскурзије у основној 

школи,Правилником 
о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

анализама и 
предузетим 

корективним 

мерама 

 Информише све запослене о 

важним питањима живота и 
рада школе 

Током године 

педагошко-

психолошка 

служба 

Важне 
информације 

доступне свим 

запосленима преко 
огласне табле,  

сајта школе, 

фејсбук странице и 
вајбер група 

2.4 

 Прати реализацију екскурзија и 

наставе у природи, информише 

Наставничко веће, Савет 
родитеља и Школски одбор 

Током године 

педагошко-
психолошка 

служба, 

наставници 

Важне информацје 

доступне 

члановима 
Школског одбора, 

Савета родитеља, 

запосленима и 
родитељима 

ученика 

2.4 

 

 Организује обуку запослених за 

примену савремених 
информационо- 

комуникационих технологија за 

примену у настави, обука 

Током године 

Наставници

, тим за 

стручно 

усавршавањ
е 

Наставници 

користе 

информационо-

комуникационе 
технологије, воде 

2.4 
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заполених за коришћење 
платформе за учење Microsoft 

Teams 

 Континуирано оспособљавање 

наставника за употребу 

савремене технологије у 
настави -РПШ 

електронски 
евиденцију и 

користе 

платформуMicroso

ft Teams за 
наставуна даљину  

 Учествује у процесу 
самовредновања рада школе и 

сопственом самовредновању 

Током године 

Тим за 

самовредно
вање, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Резултати 

самовредновања су 
у функцији 

унапређења 

квалитета рада 

школе 

2.5 

 

 Анализира постигнућа ученика 

на пробном завршном испиту и 

завршном испиту 
 

 

 

 

новембар 

април 

Наставници

, 

педагошко-
психолошка 

служба 

Урађене анализе 

завршног испита и 
презентоване на 

Наставничком 

већу, Педагошком 

колегијуму, Савету 
родитеља и 

Школском одбору 

2.5 

 

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 

 Обезбеђује стручан наставни 
кадар 

 

до првог 
септембра 

 

Секретар 

 

Поштујући законске 

регулативе обезбеђен 

квалитетан наставни 
кадар 

3.1 

 Прати рад ментора и 
приправника 

током године ментори 

-Приправници 

стручно 
оспособљени за 

посао и прилагођени 

радној средини 

3.1 

 Организује стручно 

усавршавање и професионални 

развој запослених 

 

Током године 

Наставници

, Тим за 

стручно 

усавршава
ње 

Планиране 

активности стручног 

усавршавања и 

професионалног 
развоја остварене 

3.2 

 Комуницира са свим 

запосленима у циљу стварања 

позитивне и радне атмосфере 

Током године 
Сви 

запослени 

Професионална 
сарадња, тимски рад, 

позитивна атмосфера 

3.3 
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 Организација рекреације за 

наставнике (РПШ) 
 Организација заједничких 

дружења, посета и излета 

чланова колектива (РПШ) 
 Посете институцијама културе и 

културним манифестацијама 
 Промовисање резултата 

интерних такмичења на сајту 
школе и у Просветном прегледу 

(РПШ) 
 

 Остварује педагошко-

инструктивни увид и надзор 
образовно-васпитног рада у 

складу са Годишњим планом 

рада школе и Планом 
педагошко-инструктивног рада 

Током године 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Побољшан 
квалитет наставе 

3.4 

 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И 

ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 Организује рад Савета родитеља 
Током 

године 

Педагошко-
психолошка 

служба, 

секретар, 
координатори 

Тимова 

Родитељи 

ефикасно  
учествују у 

животу и раду 

школе 

4.1 

 Сарађује са Полицијском управом на 

основу споразума Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарства унутрашњих послова 

(реализација часова ОЗ за ученике 1., 4. 

и 6. разреда) 

 Сарађује са Заводом за јавно здравље, 
Црвеним крстом, Центром за културу 

Током 

године 

Педагошко-
психолошка 

служба, 

секретар 

Школа је 
укључена у 

активности које 

организује град 

4.1 

 Организује дан отворених врата за 

родитеље 

Током 
године 

Наставници, 
педагошко-

-Побољшана 
сарадња и 

4.1 
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психолошка 
служба 

комуникација са 
родитељима 

 Конструктивно решава конфликте 

ученика у сукобу 

Током 
године 

Тим за 

заштиту 

ученика од 
насиља,зостав

љања и 

занемаривања, 

педагошко-
психолошка 

служба 

-Конфликтне 

ситуације 

успешно решене 

4.1 

 Истраживање за ученике и наставнике  

             „Самооцењивање ученика“ 
 Посета основних школа ради размене 

искустава и дружења 

Октобар
-јун 

Педагошко-

психолошка 
служба, 

наставници 

Извршена анализа 

и обрада 
добијених 

података 

4.1 

 Правовремено обавештава Школски 

одбор о свом раду (два пута годишње), о 

реализацији васпитно-образовног 

програма, Школског програма, 
Годишњег плана рада установе, 

финансијском пословању, постигнућима 

ученика и другим питањима за које је 
надлежан Школски одбор 

Током 

године 

Педагошко-

психолошка 

служба, 
Тимови 

Правовремено и 

детаљно 
обавештен ШО о 

свим сегментима 

рада школе који 
су предвиђени 

законском 

регулативом 

4.2 

 Сарађује са репрезентативним 

синдикатом 

Током 
године 

Представници 

репрезентатив

ног синдиката 

-поштовање 

колективног 

уговора и закона 

4.2 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 
 

 Учествује у изради финансијског плана, 
благовремено планира финансијске 

токове у циљу позитивног финансијског 

пословања 

 Обезбеђивање финансијских средстава  
кроз аплицирање на пројекте – РПШ 

 Набавка саврем. настав. средстава 
(расписивање јавних набавки према 

потребама и приоритетим.) -РПШ 

Током 
године 

Шеф 

рачуноводств

а 

Ефикасно 

управљање 
финансијским 

ресурсима 

5.1 
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 Распоређује материјалне ресурсе у циљу 

оптималног извођења образовно-
васпитног процеса, прати спровођење 

јавних набавки 

 Набавка материјалних средстава кроз 

аплицирање на конкурсима 
 Реновирање на нивоу школе по 

приоритетима 
 Попис приоритетних санација и 

реконструкција на нивоу школе 

Током 

године 

Шеф 

рачуноводств
а, секретар 

Ефикасно 
управљање 

материјалним 

ресурсима, јавне 

набавке 
спроведене у 

складу са 

законском 
регулативом 

5.2 

 Учествује у изради потребне 

документације предвиђене законском 

регулативом 
 Сачињавање Протокола о 

похваљивању., награђивању запослених 
 Редовно прати процес ажурирања 

података о свим запосленима у ЈИСП-у 
 редовно прати уношење података у 

електронски дневник 

Током 

године 

Секретар, 
администрати

вно особље, 

педагошко-

психолошка 
служба 

Школа поседује 
законом прописану 

документацију 

5.3 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 

УСТАНОВЕ 
 

 Континуирано прати законску 

регулативу у области образовања, 

радних односа, финансија и управног 

поступка и новине примењује у пракси 

Током 
године 

Секретар, 

администрати

вно особље, 
педагошко-

психолошка 

служба 

Школа 
функционише и 

поседује 

документацију 

урађену у складу са 
законском 

регулативом 

 

 Организује, координира и омогућује 

израду и доступност општих аката и 
документације у складу са законом и 

другим прописима 

Током 

године 

Секретар, 
администрати

вно особље, 

педагошко-
психолошка 

служба 

Школа 

функционише и 

поседује 
документацију 

урађену у складу са 

законском 
регулативом 
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 Израђује планове за унапређење рада 
установе на основу стручно-педагошког 

и инспекцијског надзора 

Током 

године 

педагошко-

психолошка 
служба 

Урађена 

документација, 

општи акти и 
прописи у складу 

са законом 

 

 

3.4.1 Педагошко-инструктивни рад 
школска 2022/23. година 

 

Циљеви и задаци педагошко-инструктивног рада у школи су: учествовање у стварању 

програмских, педагошко-организационих и дидактичко методичких услова за остваривање циљева 

основне школе, као и унапређивање, осавремењавање и рационализација образовно-васпитног 

рада.  

Праћење и вредновање наставе остварује се у виду подршке и саветодавног предлагања мера за 

унапређење и усавршавање рада наставника. Циљ предвиђених посета је повећање квалитета 

образовно-васпитног процеса у нашој школи.  

Педагошко инструктивним радом наставницима пружа се  помоћ у одабирању рационалних облика 

метода и средстава васпитно-образовног рада, а посећивањем часова свих видова васпитно-

образовног рада у циљу сагледавају се дидактичко методичка заснованост часа, примена елемената 

савремене наставе, договорених дидактичких иновација, интеракција ученика у одељењу, 

педагошка клима.  

На основу Члана 126 и Члана 138 Закона о основама система образовања и васпитања, директор и 

стручни сарадници школе организоваће и вршиће инструктивно-педагошки увид у реализацију 

часова наставног кадра ОШ ,,Свети Сава“ у Баточини, у матичној школи и у издвојеним 

одељењима. Инструктивно-педагошки рад вршиће на недељном нивоу.  

У току шк. 2022/23. године директор и стручни сарадници овом активношћу бавиће током првог и 

другог полугодишта. Сви наставници биће благовремено обавештени о тачним терминима посете 

на недељном нивоу. 
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Годишњи план посете часовима 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Рб. Име и презиме наставника Време 

1. Виолета Николић  

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

2. Љиљана Трунић 

3. Сузана Димитријевић 

4. Драгица Митић 

5. Жаклина Јевтић 

6. Оливера Ђокић 

7. Милијана Петровић 

8. Љиљана Крстић 

9. Горица Младеновић 

10. Горица Добричић 

11. Небојша Петровић     

 

 

 

 

ОКТОБАР 

12. Биљана Милановић 

13. Ивана Аранђеловић Томић 

14. Весна Бранисављевић Радивојевић 

15. Светлана Танасковић Илић 

16. Анђелка Рудинац 
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17. Небојша Јовановић 

18. Иван Иветић 

19. Марина Ковановић 

20. Славка Морача 

21. Драгослав Јовановић  

 

 

 

НОВЕМБАР 

22. Јадранка Вељковић 

23. Радиша Милошевић 

24. Дејана Радивојевић Пекић 

25. Ивана Ђуричковић 

26. Снежана Голубовић 

27. Валентина Радевић 

28. Драгица Матејић 

29. Снежана Ардалић 

30. Наташа Васић 

31. Зора Милојевић  

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

32. Душица Радосављевић 

33. Весна Маринковић 

34. Ана Бошковић 

35. Милена Милошевић 

36. Драган Јевтић 
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37. Драгана Крстић 

38. Милица Павловић 

39. Гордана Миленковић 

40. Мирјана Димић 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

41. Дарко Димитријевић  

 

 

 

ФЕБРУАР 

42. Ненад Мркаљ 

43. Александра Младеновић 

44. Петар Пантовић 

45. Биљана Мрдаковић 

46. Марија Михајловић 

47. Марија Јовић Стевановић 

48. Миомир Станковић 

49. Владимир Милутиновић 

50. Владимир Петровић 

51. Милан Милошевић  

 

 

52. Светлана Милојевић 

53. Даница Вучковић 

54. Катарина Станковић 
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55. Драганка Јанковић  

МАРТ 56. Снежана Станојевић 

57. Маја Лакетић 

58. Лидија Станковић 

59. Мирјана Јанкоски 

60. Душан Трифуновић 

61. Анђелка Јанковић  

 

 

 

АПРИЛ 

62. Немања Кнежевић 

63. Лелица Николић 

64. Марко Илић 

65. Марија Караић 

66. Снежана Иветић 

67. Душица Стојановић 

68. Јелена Милојевић 

69. Јелена Грбовић 

70. Марко Станојевић 

 

 

Напомена: Могућа су мања одступања од наведеног плана у зависности од специфичности 

организације и реализације наставног процеса. 
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3.4.2. План помоћника директора 

 

 Програм рада помоћника директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и одговорности које 

су регулисане Законом о основама система образовање и васпитања и Статутом школе. Послови помоћника 

директора врше се у складу са Правилником и они су у току првог и другог полугодишта подразумевају помоћ 

директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада, пословне и развојне политике оганизације.  

 Циљеве које ће помоћник директора пратити у складу су са следећим циљевима и активностима из Акционог 

развојног плана школе: 

 

 Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота кроз подстицање међусобног 

поштовања, толеранције, сарадње и тимског дух (активност је у складу са Акционим планом РПШ-а);  

 Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на Завршном испиту; 

  Израда заједничких пројеката  (активност је у складу са Акционим планом РПШ-а); 

 Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота; 

 Развијање сарадње са другим школама ради размене искустава и дружења; 

 Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи.  

 Годишњим планом радашколе дефинисани су најважнији послови и задаци помоћника директора.  

  

Програмирање 

 
Време 

реализације 
Област рада сарадници 

до 15. 9.  Разматрање и решавање организационих питања на 

почетку школске године 

 Организује превентивних активности које 
омогућавају безбедно окружење (поштовање мера 

за спречавање и сузбијање заразне болести Covid -

19, дежурство наставника, поштовање правила 

понашања, вршњачка едукација) 

руководиоци стручних 
већа и актива, ПП служба 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе наставници, педагог, 

психолог, директор 

до 15. 9.  Учешће у изради Годишњег извештаја о раду 

школе за 2021/22. школску годину 
Педагошко-психолошка 

служба, секретар, 
координатори Тимова 
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до 20. 1.  Учешће у изради полугодишњег извештаја о 

раду школе 

 

до 15. 9.  Израда Годишњег плана рада помоћника директора помоћник директора 

IX - VI  Координација рада школских служби ПП служба, секретар, 

рачуноводство 

до 15. 9.  Организује рад Савета родитеља (план и прва седница) Педагошко-
психолошка служба, 

секретар, 

координатори Тимова 

 
 

 

  Дисеминационе активност у оквиру пројекта 

,,Стварање подстицајне средине за учење“ 

Организациони послови 

IX - VI  Увид у дневну организацију рада школе  

 
директор,  

психолог, педагог 
 

Септембар  

2022. 
 Утврђивање организационе шеме рада школе   

Јун 2023.   Организација завршног испита током године  

Септембар  

2022. 
 Учествовање у организацији образовно-васпитног 

рада у складу са прописима МПНТР  

IX - VI  Учествовање у изради распореда распореда и плана  

дежурстава наставника током године  

IX - VI  Учествовање у раду тимова и актива 

Јануар 2023.  Учешће у организацији прославе школске славе 

Педагошко - инструктивни и саветодавни рад 

 

 

 

IX - 

VI 

 Учествовање у изради плана посете часовима у складу 

са развојем епидемиолошке ситуације 
ПП служба,  

директор 

 Праћење наставе - посете часовима и 

саветодавни рад с наставницима 

наставници 

 Припреме за израду полугодишњег извештаја о раду 

школе- праћење реализација планова рад стручних 

органима и посебних програма 

Педагошко-

психолошка служба, 
секретар, координатори 

Тимова 

Културна и јавна делатност школе 
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IX - VI 

 Координација рада школских служби     ПП служба, 
секретар, 

рачуноводство 

 Сарадња са школском управом, полицијском управом, 

заводом за јавно здравље (праћење и обавештавање 

надлежних институција о епидемиолошкој ситуацији) 

Директор, ПП служба, 

наставни кадар 

Рад у стручним и другим органима школе 

 

 

 

 

IX - VI 

 Сарадња са наставницима, одељенским старешинама и 
руководиоцима тимова и актива 

 

 

руководиоци стручних органа  

и тимова, 
директор,  

стручни сарадници, 

наставници,  
чланови Ученичког 

парламента,  

ученици,  

родитељи 

 Учествовање у раду Наставничког већа 

 Учествовање у раду Одељенских већа 

 Учествовање у раду Стручних већа, Актива за развојно 

планирање, Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 Сарадња са ученицима и одељенским заједницама 

 Пружање помоћи и подршке у раду Ученичког 

парламента 

  

 Сарадња са родитељима 

Аналитички рад 
IX - VI Анализа текућих проблема и њихово решавање директор, психолог, 

педагог 
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3.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
Чланови педагошког колегијума су: 

 

1. Директор; 

2. Стручни сарадници; 

3. Руководиоци стручних већа из области предмета и стручних актива; 

4. Координатори стручних тимова. 

Педагошки колегијум: 

- Планира и организује остваривање пограма образовања и васпитања и свих активности 

школе; 

- Стара се о осигурању квалитета, самовредовању, остваривању стандарда и постигнућа и 

унапређивању образовно – васпитног рада; 

- Стара се о остваривању Развојног плана школе; 

- Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

- Организује и врши педагошко – инструктивни увид и прати квалитет образовно – васпитног 

рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника 

и стручних сарадника; 

- Планира и прати стручно усавршавање запослених. 

Педагошки колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ Време Носиоци 

1. Програмирање,планирање и организовање рада: 

-конституисање Педагошког колегијума септембар Директорка 

-израда плана рада Педагошког колегијума септембар Чланови 

-разматрање плана професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника 

септембар Чланови 

-разматрање плана стручних већа сродних предмета септембар Руководиоци стручних 

већа  
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-реализација пројеката у оквиру школе 

 

Током године Директорка 

2. Стручно усавршавање 

-предлагање наставника за менторе у раду са 

приправницима 

Током године Чланови 

-непосредна примена мера предложених за увођење 

иновација у ВОР 

Током године Чланови 

-индивидуално стручно усавршавање вазано за програм 

иновација уз размену литературе и информација 

Током године Чланови 

-едукација везана за учење на даљину Током године Чланови 

-едукација везана за пројекте Током године Чланови 

3. Праћење, вредновање и унапређивање рада школе 

-праћење реализације и вредновање рада са сагледавањем 

проблема при реализацији планова и програма који су 

сачинила стручна већа и активи 

Током године Педагошко-психолошка 

служба 

-прикупљање информација, израда извештаја и анализа о 

раду ученика 

 

Април, јун Тим за самовредновање, 

Руководиоци стручних 

већа 

-праћење развоја и напредовања ученика и ефеката 

различитих облика ОВР у школи 

Током године 

-идентификација ученика за ИОП и усвајање ИОП-а за 

ученике којима је потребна подршка 

септембар , 

новембар и 

током године 

Тим за инклузивно 

образовање, Руководиоци 

стручних већа 

 -реализација оперативних и глобалних планова Током године 

-реализација планираних месечних активности Током године Чланови 

-реализација допунске, додатне наставе и слободних 

наставних активности 

Током године Наставници 
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-анализа успеха и владања ученика Квалификациони 

периоди 

Педагог 

-анализа сарадње са родитељима Током године Наставници 

-анализа резултата постигнутих на такмичењима Током године Одељењске старешине 

-анализа квалитета посећених часова Децембар/Април Директор, Педагошко 

психолошка служба 

-упознавање са начином полагања Завршног испита Март Директорка, Разредне 

старешине 8. разреда 

Координатор уписа 

-разматрање календара активности за спровођење 

Завршног испита/ организација завршног испита 

 

Мај/Јун 

4. Посебне активности 

-анализа остварености образовно-васпитних планова и 

програма 

Током године Наставници 

-анализа рада стручних већа, актива, тимова, комисија; 

полугодишњи извештаји о раду; годишњи извештаји 

Крај 1. 

полугодишта/ 

крај године 

Руководиоци стручних 

већа, актива, тимова, 

комисија 

-упознавање са прописима и документима из 

областиобразовања и васпитања 

Током године Сви запослени 

- сарадња са локалном самоуправом (обезбеђивање 

средстава за стручно усавршавање) 

Током године Директорка, наставници 

 

           Педагошки колегијум ће континуирано обавештавати Наставничко веће о свом раду, прикупљати 

сугестије наставника и уносити потребне допуне у свој рад. Водиће записнике са састанака и радити годишње 

извештаје о раду. 
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3.6. ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за 

децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. 

Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, 

васпитача/наставника, органа управљања и деце. Савет родитеља делује и као катализатор промена у локалној 
заједници. 

Најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у установи у коме је свако дете 
задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима. Да би се то постигло неопходно је да чланови Савета 

редовно присуствују састанцима, буду информисани, активни и редовно извештавају родитеље групе/одељења 

чији су представници. 
 

 У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења  

 Дужности Савета родитеља:  
1. предлаже представнике родитеља деце  и ученика у Школски одбор;  
2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  

3. разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;  

4. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе; 
5. учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;  

6. разматра намену коришћења средстава остварених радом Ученичке задруге, од проширене делатности 

школе, од донација и средстава родитеља;  
7. разматра услове за рад школе;  

8. учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;  

9. даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом 
остваривању;  

10. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у 

школи;  

11. заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у 
општини;  

12. брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;  

13. обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу 
доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;  

14.  разматра и друга питања утврђена Статутом установе 

 Начин рада Савета родитеља уређен је Пословником Савета родитеља: https://ossvetisavaba.edu.rs/wp-con-

tent/uploads/2021/02/Poslovnik-o-radu-Saveta-roditelja.pdf 
 Савет родитеља наше школе настоји да оствари што бољу комуникацију између родитеља о свим битним 

стварима везаним за децу, школу и школске активности.  
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Седнице 

 

Активности 

Време 

реализа

ције 

Носиоци активности Индикатори 

 

 

1.  Конституисање Савета родитеља 

 Упознавање са Пословником о раду Савета 

родитеља 

 Именовање председника и заменика Савета 

родитеља 

 Именовање члана и заменика у локални Савет 

родитеља 

 Именовање представника Савета родитеља у 

стручне активе  

 Разматрање Извештаја о раду Савета родитеља у 

школској 2021/22. години 

 Разматрање Годишњег плана рада Савета родитеља 

за школску 2022/23. годину 

 Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за 
школску 2022/23. годину 

 Комплетна анализа успеха и дисциплине ученикa за 

школску 2021/22. годину 

 Анализа Завршног испита за школску 2021/22. 

годину 

 Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за 

школску 2021/22. годину 

 Разматрање Годишњег плана рада за школску 

2022/23. годину 

 Екскурзије ученика, рекреативне наставе и зимовање 

– разматрање релација и давање сагласности 

 Разматрање Извештаја о самовредновању рада 

школе за школску 2021/22. годину 

 Упознавање са планом Тима за самовредновање и 

планом Развојног плана школе за школску 2022/23. 

годину 

 Исхрана ученика у школској 2022/23. години 

 Обавештење о бесплатним ужинама у школској 

2022/23. години 

 

 

 

IX 

  

 Чланови Савета 
родитеља 

 директор 
 секретар 
 руководилац 

Савета 
 психолог 
 педагог 

 
 

  
Записник са 
састанака 
 
Пословник о 
раду Савета 
родитеља 
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2.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода шк. 2022/23. год. 

 Упознавање са Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања - ТЗДНЗ 
 Професионална орјентација за ученике 7. и 8. 

разреда  

 Рекреативна настава – дневнице 

 Извештај о реализацији Дечије недеље  
 

 

 

 

XI 

 

 Чланови Савета 
родитеља 

 директор 
 педагог 

 Тим за заштиту 
ученика 

 руководилац 
Савета 

 председника 

Савета 
родитеља 

 

 Записници са 
састанака 

 Извештаји 

 Записник са 
седнице Савета 

3.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта шк.  2022/23. године 
 Припреме за прославу Дана школе и школске славе 

 Награђени ученици и наставници за Дан школе 
 Сарадња породице и школе - психолог 
 Адаптација ученика 5. разреда на предметну 

наставу – прелазак ученика из 4. у 5. разред 
 Календар такмичења и смотри за школску 2022/23. 

годину 
 Анкетирање, чланова  Савета родитеља од стране 

Тима за самовредновање и актива РПШ у вези са 

постигнућима ученика 
 Настава и учење – анкете, извештаји о иновацијама 

у настави, Техникама учења предавања педагошко -  

психолошке службе 

 Почетак реализације припремне наставе 

 
 

 
I- II  

 
 Чланови Савета 

родитеља 

 директор 

 педагог 

 руководилац 

Савета 

 председника 

Савета 

родитеља 

 
 

 
 Извештаји 

ППС 

 Анализа 

анкете 

5.  Набавка уџбеника за наредну школску годину 2023/ 

24. годину 

 Екскурзије од 1. до 8. разреда, настава у природи од 

1. до 4. разреда - дневнице за наставнике 
 Ваннаставне активности и такмичења – укључивање 

ученика 

 Пробни завршни испит 
 Разговор о реализованим активностима Вршњачког 

тима и Ученичког парламента 

 

 
III 

 
 Чланови Савета 

родитеља 

 директор 

 педагог 

 руководилац 

Савета 

 председника 

Савета 

родитеља 

 
 Записници са 

седнице Савета 

родитеља 
 Понуде 

туристичких 
агенција 
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6.  Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода шк. 2022/2023.година 

 Предлог мера за побољшање успеха; 
 Професионална оријентација ученика VIII разреда  

 Анализа пробног завршног испита 
    Извештај о успеху ученика на такмичењима 

 

 

 
 

IV 

  

 Чланови 

Савета 

родитеља, 

психолог 

педагог 

 Записници са 

седнице 

Савета 

родитеља 

 Анализа 

анкете, 
записник са 

седнице 

Савета 

7.  Организација матурске вечери за ученике 8. разреда 

 Избор понуда ресторана за прославу матурске вечери 
 Извештај о реализованим активностима 

самовредновања у току другог полугодишта 

 Извештај о активностима везаним за Професионалну 

орјентацију 
 Упознавање родитеља са процедуром Завршног испита 

 

 

 
V 

 

  
 

 Чланови 

Савета 

родитеља 

 Директор 

 педагог 

 психолог 

  
 

 Записници са 

седнице 

Савета 

родитеља 

8.  Анализа школског успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

 Извештај о реализацији екскурзија 

 Извештај са реализоване наставе у природи 

 Извештај о реализацији програма Професионалне 

оријентације ученика 8. разреда 
 Извештај о самовредновању рада школе 

 Извештај о реализацији РПШ-а 

 Анализа рада Савета родитеља и предлози за рад у 

наредној школској години   

 

 
 

VI 

  

 

 Чланови 

Савета 

родитеља, 

стручне вође 

пута, директор 
школе 

  

 

 Записници са 

седнице 

Савета 

родитеља 
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3. 7. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. - Конституисање 

Школског одбора и 

упознавање са решењем 

Скупштине општине 

Баточина о именовању 

чланова Школског 
одбора ОШ ''Свети Сава'' 

у Баточини 
- Избор председника и 

заменика председника 

Школског одбора 

- Упознавање са 

Пословником о раду 

Школског одбора 
-Усвајање Записника са 

претходне седнице 

-Презентација извештаја 
о успеху и владању 

ученика на крају 

школске 2021/22 после 

поправних испита 
-Анализа завршног 

испита 

- Усвајање извештаја о 

раду школе у току 

школске 

2021/2022.године 
- Усвајање извештаја 

директора школе о свом 
раду за школску 

2021/2022.годину 
-Усвајање извештаја о 

остваривању развојног 

плана на годишњем 

нивоу 

-Усвајање Извештаја о 

самоврендовању рада 

школе 

-Усвајање Извештаја о 

остваривању плана 
стручног усавршавања 

Усвајање Извештаја и 
Планова за рад у 

текућој школској 

години 

-директор     
    школе 

 

- секретар  

    школе 
 

- педагог 

 
- психолог 

Одлуке о 

усвојеним 

извештајима, 

плановима рада, 

Записник са 

седнице 

Школског одбора 

септембар 
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-Усвајање Извештаја о 

остваривању годишњег 

плана рада за 

школ.2021/22 
- Усвајање плана рада 

школског одбора за 
школску 2022/2023. 
- Усвајање Годишњег 

плана рада за школску 

2022/23. 
- Усвајање Годишњег 

плана рада за 

функционално основно 

образовање одраслих за 

школску 2022/23. 
- Давање сагласности 

директору школе за 

потписивање уговора са 
осигуравајућом кућом за 

осигурање ученика 
-Усвајање извештаја о 

раду ученичког 
парламента у школској 

2021/22. години 
-Усвајање плана 

стручног усавршавања за 

школску 2022/23. 
-Усвајање 

индивидуалног 
образовног плана за 

школску 2022/23. 
-Именовање чланова 

стручног актива за 

развојно планирање 

школе 

- Текућа питања 
 

  2. -Усвајање Записника са 

претходне седнице 
- Презентација извештаја  

о успеху и владању 

ученика на крају првог 

квалификационог 

периода школске 

2022/2023. 

Усвајање Планова и 

извештаја неопходних  
за рад школе 

Педагог 
 

Психолог 
 

          Шеф       
 рачуноводства 
 

Одлуке о 

усвојеном 
финансијском 

плану и попису 

имовине 
Записник са 

седнице 

Школског одбора 

новембар 

 

 



 

139 

 
  

 

 

 

 

- Усвајање предлога 

Финансијског плана 

школе за 2023. годину 
 - Информисаност о раду 

тима за професионалну 

орјентацију за ученике 7. 
и 8. разреда 

- Анализа активности у 

оквиру тима за 

самовредновање и РПШ-

а 

- Доношење одлуке о 

попису имовине и 

обавеза са стањем на дан 

31.12.2022.године 
- Текућа питања 

        Тим за  

самовредновање 
 

        Тим за 

професионалну     

орјентацију 

 

3. 
-Усвајање Записника са 

претходне седнице 

-Усвајање одобреног 

Финансијског плана 

школе за 2023. годину 
- Текућа питања 

Усвајање плана 

неопходног за 

финансирање школе 

         Шеф   

рачуноводства 
Одлуке о 

усвојеном 

финансијском 
плану  
Записник са 

седнице 

Школског одбора 

 

децембар 

 

4. -Усвајање Записника са 

претходне седнице 
- Усвајање са 

извештајима пописних 

комисија о попису 
имовине и обавеза са 

стањем на дан 

31.12.2022.године 
-Анализа успеха и 

владања на крају првог 

полугодишта школске 

2022/2023. године 

- Усвајање плана јавних 

набавки за 2023. годину 
-Текућа питања 

Усвајање Извештаја  

-Комисија 
 

-секретар 
Одлуке о 

усвојеном 

извештају 

пописних 

комисија 
Записник са 

седнице 

Школског одбора 

 

јануар 

 

5. -Усвајање Записника са 

претходне седнице 
-Усвајање финансијског 

извештаја о утрошеним 

буџетским средствима за 

2022. годину 

Усвајање Извештаја 

          Шеф       

рачуноводства 
 

      педагог 

 

     секретар 

Одлуке  

Записник са 

седнице 

Школског одбора 

 

 

фебруар 
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- Усвајање извештаја о 

раду школе и директора 

школе у првом 

полугодишту 

- Текућа питања 

 

    директор 

6. - Усвајање Записника са 

претходне седнице 
-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег тромесечја 

школске 2022/23.год. 
- Именовање Комисије 

за утврђивање ранг 

листе наставника (ако 

има потребе за 

бодовањем) 

-Текућа питања 

Усвајање Извештаја и 

именовање комисије 

Педагог 

 

Секретар 

 
Тим за 

самовредновање 
 

Тим за 

професионалну 

орјентацију 

Записник са 

седнице 

Школског одбора 

 

мај 

 

7. - Усвајање Записника са 

претходне седнице 
-Усвајање Извештаја са 
наставе у природи 

ученика, зимовања 

ученика и извештаја 

стручних вођа пута са 

екскурзије ученика од 

првог до осмог разреда 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају  школске 2022/23. 

године 
-Извештај о раду тима за 
самовредновање  

- Извештај о 

активностима везаним за 

професионалну 

орјентацију ученика 7. и 

8. разреда 

-Обавештење о коначној 

ранг листи наставника 

уколико је било 

бодовања 

- Текућа питања 

Усвајање Извештаја 

Стручне вође    

       пута 

 

  Секретар 
 

Записник са 

седнице 

Школског одбора 
 

јун 
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3.8. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

3.8.1. Програм рада педагога школе 

 

ЦИЉ: Применом теоријских, практичних и истраживачких знања педагошке науке, педагог доприноси 

остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима 
образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и 

посебним законима. 
 

ЗАДАЦИ:  

 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,  

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих 

видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,  

 Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,  

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и 

развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и 

ученика, 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за 

успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.  
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ПОДРУЧЈА 

РАДА 

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ 

ПО ОБЛАСТИМА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ДИНАМИКА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

 
ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

- Учествовање у изради Годишњег плана рада 
установе и његових појединих делова; 

-Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су 
упућени да понове разред; 

 -Учествовање у изради Школског програма; 

- Припремање годишњих и месечних планова рада 

педагога; 
-  Спровођење анализа и истраживања у установи 

у циљу испитивања потреба деце, ученика, 

родитеља, локалне самоуправе;  
- Припрема плана сопственог стручног 

усавршавања; 

- Иницирање и учешће у иновативним видовима 
планирања наставе и других облика образовно-

васпитног рада; 

- Учествовање у писању пројеката установе и 

конкурисању; 
- Учествовање у избору и конципирању разних 

ваннаставних и ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета, екскурзија, боравка 
деце и ученика у природи;  

- Израда плана посете  часова предметне и 

разредне наставе,  
-Помоћ наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, практичне наставе и 

амбијенталне наставе, плана рада одељењског 

старешине, секција; 

 
 

 

 
 

Август, 

септембар 

 
 

 

 
 

Септембар - 

август 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Директор, 
стручни 

сарадници, 

наставници, 

руководиоци 
ОВ 

 

 
 

 

Стручни 
сарадници, 

рук. стручних 

и 

одељ. већа, 
директор 
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 ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

- Систематско праћење и вредновање васпитно - 
образовног, односно наставног процеса развоја и 

напредовања деце, односно ученика; 

- Праћење реализације васпитно-образовног рада; 

- Праћење ефеката иновативних активности и 
пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада; 

- Рад на развијању и примени инструмената за 
вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе; 

- Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана; 

- Учешће у изради Полугодишњег и  Годишњег 

извештаја о раду установе; 
- Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика; 
- Праћење анализе успеха и дисциплине на 

класификационим периодима, као и предлагање 

мера за њихово побољшање; 

- Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима, такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у средње школе; 

- Учествовање у праћењу реализације 
остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика; 

- Праћење поступака оцењивања ученика; 
- Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског 

успеха; 

- Сарадња са Наставничким већем ради 
изналажења ефикасних мера за постизање бољег 

успеха на завршном испиту (активност је у складу 

са Акционим планом РПШ-а);  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Септембар - 

август 
 

 

 
 

 

 
Јануар, Август 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Септембар - 
август 

 
 

Директор, 

стручни 

сарадници, 
стручни 

активи 
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РАД  СА 

НАСТАВН

ИЦИМА 

- Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака васпитно - 

образовног рада; 

- Пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета васпитно - образовног рада, 
односно наставе увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и облика рада ; 

- Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 
имплементацију општих и посебних стандарда; 

- Мотивисање  наставника на континуирано стручно 

усавршавање и израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци; 
-Анализирање  часова редовне наставе у школама и других 

облика васпитно-образовног, рада којима је присуствовао 

и давање предлога за њихово унапређење; 
- Пружање помоћ наставницима у вођењу педагошке 

документације; 

Пружање и помоћ наставницима у реализацији огледних и 
угледних активности; 

- и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената оцењивања 

ученика; 
- Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације; 

- Пружање помоћи наставницима у изради планова 
допунског, додатног рада, практичне наставе и 

амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и 

секција; 
- Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењске 

заједнице; 

- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих 
форми сарадње са породицом; 

- Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу; 
- Пружање помоћи  наставницима у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Септембар - 
август 

 
 

Директор, 

предметни 

наставници 
стручни 

сарадници 
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РАД  СА  

УЧЕНИЦИМА 

- Праћење дечјег развоја и напредовања; 
-Саветодавни  рад са ученицима; 

- Праћење оптерећености ученика (садржај, време, 

обим и врста и начин ангажованости  ученика); 

- Радионице о техникама учења (активност је у 
складу са Акционим планом РПШ-а);  

- Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 

ученичког парламента и других ученичких 
организација; 

- Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању; 
- Реализација трибине на тему превенције 

вршњачког насиља 

(активност је у складу са Акционим планом РПШ-
а);  

-Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученика који врше повреду правила понашања у 
школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права 
- Рад на професионалној оријентацији ученика; 

- Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање ваннаставних активности; 
- Пружање помоћи и подршке укључивању 

ученика у различите пројекте; 

- Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 
организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење слободног времена; 

- Учествовање у изради педагошког профила 

детета, за ученике којима је потребна додатна 
подршка израда индивидуалног образовног плана; 

-Идентификација даровитих ученика (активност је 

у складу са Акционим планом РПШ-а);  
- Реализација радионица у оквиру ЧОС-а које 

промовишу вредности и здраве стилове живота 

(активност је у складу са Акционим планом РПШ-

а); 
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август 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Предметни 
наставници, 

психолог 

 
 

Ученички 

парламент, 

стручни 
сарадници 
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наставници, 

Психолог 

 
 

 

 
 

Директор, 

ТЗДЗЗ, 
одељењске 

старешине, 

психолог,  

родитељ 
ученика 

 

 
 

Одељењске 

старешине,  

психолог,  
Тим за ПО 
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Директор, 

 стручни 

сарадници 

 
 

 

 
Предметни 

наставници,  

психолог,  

СТИО 
 

 

Предметни 
наставници,  

психолог 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА 
- Рад са родитељима, односно старатељима у циљу 
прикупљања података о деци; 

- Пружање подршке и помоћи родитељима у 

осмишљавању слободног времена деце; 

- Едукација родитеља на разна питања везана за 
тему родитељства 

(активност је у складу са Акционим планом РПШ-

а);  
-Упознавање родитеља, старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, протоколима о заштити 

деце, односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима од значаја за 
правилан развој деце, односно ученика у циљу 

представљања корака и начина поступања 

установе; 
- Пружање подршке родитељима, старатељима у 

раду са ученицима, са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, 
професионалној оријентацији; 

- Припрема и реализација родитељских 

састанака,трибина,радионица са стручним темама; 

- Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету; 

- Организовање и учествовање на општим и 
групним родитељским састанцима у вези сa 

организацијом и остваривањем васпитно-

образовног рада 
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РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

УЧЕНИКА 

- Сарадња са директором, стручним сарадницима 
на истраживању постојеће васпитно- образовне 

праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење; 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима 
у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација; 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима 
на заједничком планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе; 

- Сарадња са директором и психологом на 
формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава; 

- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 
начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи; 

- Сарадња са директором и сарадницима на 
планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција; 

- Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима детета; 
- Сарадња са директором и сарадницима по 

питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 
предмета и владања. 
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август 
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РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учествовање у раду васпитно-образовног, 
наставничког већа, односно педагошког већа 

(давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за 
образовно-васпитни рад и јачање васпитачких 

односно наставничких компетенција); 

-Учествовање у раду тимова, већа, актива и 
комисија на нивоу установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта.  

-Учествовање у раду педагошког колегијума, 
педагошких већа и стручних актива за развојно 

планирање и развој предшколског, школског 

програма, односно програма васпитног рада; 
-Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа установе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Септембар - 

август 

Стручни 
активи, 

тимови, 

директор,  

стручни 
сарадници, 

предметни 

наставници 
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САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМ

А, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе  

остваривању циљева и задатака васпитно-

образовног рада; 
- Осмишљавање програмских активности за 

унапређивање партнерских односа породице, 

установе и локалне самоуправе у циљу подршке 
развоја деце и младих; 

- Учешће у раду и сарадња са комисијама на 

нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и услова 
за раст и развој; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Септембар - 

август 
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ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Вођење евиденције о сопственом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу; 

- Израда, припрема и чување посебних протокола, 

чек листа за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе; 
- Припрема за послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада 

педагога; 
- Прикупљање података о деци, односно 

ученицима и чување материјала који садржи 

личне податке о деци односно ученицима у 

складу са етичким кодексом педагога; 
- Стручни сарадник, педагог, стручно се 

усавршава: праћењем стручне литературе и 

периодике, праћењем информација од значаја за 
образовање и васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима струковног 

удружења 

 
 

 

 

 
 

 

 
Септембар - 

август 
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3.8.2. Програм рада психолога школе 
 
 

ЦИЉ: Психолог  установе  применом  теоријских  и  практичних  сазнања  психологије  као  науке 
доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима  и  

принципима  образовања  и  васпитања  и  стандардима  постигнућа  ученика дефинисаних Законом о 

основама система образовања васпитања, као и посебним законима. 

ЗАДАЦИ: 

- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  
- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

- Подршка  јачању  васпитачких,  односно  наставничких  компетенција  и  њиховог 

професионалног развоја,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које 
доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе,  

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа 

ученика и предлагање мера за унапређивање,  
- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,  

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, 

односно старатеља, 
- Сарадња  са  другим  институцијама,  локалном заједницом,  стручним  и  струковним 

организацијама од значаја за установу,  

- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

 

 

ПОДРУЧЈА 

РАДА 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
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- Учествовање у изради годишњег 
плана рада школе  

-Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика 
који су упућени да понове разред; 

-Учествовање у изради школског 

програма; 

- Израда годишњег плана рада 
психолога 

- Израда месечних планова рада 

психолога 

септембар 
 

 

 
 

 

септембар-август 

 
септембар 

 

септембар - август 
 

- директор, стручни 
сарадници, 

наставници,  

руководиоци ОВ 
 

 

 

 
 

 

 
- стручни сарадници,  
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- Учествовање у избору дидактичког 
материјала, уџбеника у школи 

- Израда плана и посета  часова 

предметне и разредне наставе 

- Припрема плана стручног 
усавршавања и професионалног 

развоја психолога  

 

 
 

 

 

 
септембар 

рук. стручних и 
одељ. директор  
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- Праћење и вредновање остварености 
општих и посебних стандарда 

постигнућа 

- Учествовање у изради годишњих 
извештаја о раду школе 

- Спровођење истраживања у циљу 

унапређења ОВР 
- Сарадња са Наставничким већем 

ради изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на завршном 

испиту – Анализа завршног испита 
(активност је у складу са  Акционим 

планом РПШ-а) 
- Праћење и вредновање примена мера 
индивидуализације и ИОП за ученик 

 
септембар - август 

 

 
 

 

 
 

август 

 
- директор, стручни 

сарадници,  

стручни активи 
 

- ОС, тим за додатну 

подршку, СТИО 
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- Подршка наставницима у 

планирањуи реализацији ОВР са 

ученицима 
- Подршка јачању наставничких 

компетенција 

- Упознавање наставника са битним 
психолошким принципима везаним за 

реализацију ОВР 

- Саветовање наставника у погледу 
индивидуализације наставе, на основу 

психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика 

- Подршка наставницима у раду са 
ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка       (израда 

педагошког профила ученика, израда и 
евалуација ИОП) 

септембар - август 

 

 

директор, стручни 

сарадници, 

наставници 
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- Оснаживање наставника за рад са 
даровитим ученицима 

- Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група 
- Подршка наставницима у раду са 

ученицима који имају психолошки 

узрок неуспеха у учењу и неадаптивне 
облике понашања 

- Оснаживање наставника за рад у 

области професионалне оријентације 

ученика 
- Пружање помоћи наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива 
- Подршка наставницима у раду са 

родитељима/старатељима 

- Давање повратне активности 
наставницима о посећеном часу и 

предлагање мера за унапређење ОВР 

- Оснаживање наставника за тимски 

рад 
- Подршка наставницима менторима и 

саветодавни рад са приправницима 

- Усмеравање наставника у креирању 
плана стручног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја 
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- Испитивање деце уписане у 1. разред 

- Провера спремности за полазак у 
школу деце од 6 до 6,5 година 

- Структуирање одељења првог и петог 

разреда 
- Испитивање и посебних способности, 

особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, 

професионалних опредељења, 
вредносних оријентација и ставова, 

групне динамике одељења и статуса 

појединца у групи, психолошких 
чинилаца успеха и напредовања 

ученика и одељења 

април, мај, 

август 
 

 

 
 

септембар - јун 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
- стручни сарадници 

 

 

 
 

- стручни сарадници, 

директор, ОС, 
родитељи 
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- Саветодавно-инструктивни рад са 
ученицима са тешкоћама у учењу, 

развојним, емоционалним и 

социјалним тешкоћама, проблемима 

прилагођавања, проблемима у 
понашању 

- Пружање подршке ученицима који се 

школују по индивидуализованој 
настави и ИОП 

- Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група 

- Идентификовање и подршка 
даровитим ученицима (активност је у 

складу са  Акционим планом РПШ-а), 

процена могућности за убрзано 
школовање 

- Рад на унапређењу кључних 

компетенција, ставова и вредности 
ученика потребних за живот у 

савременом друштву 

- Реализација радионица у оквиру 

ЧОС-а које промовишу вредности и 
здраве стилове живота (активност је у 

складу са  Акционим планом РПШ-а) 

- Професионално информисање и 
саветовање ученика 

 

- Подршка ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу 

- помоћ ученику и одељењу у 

акцидентним кризама 

- Учествовање у појачаном васпитном 
раду са ученицима 

- Реализација трибине на тему 

превенције вршњачког насиља  
(активност је у складу са  Акционим 

планом РПШ-а) 

- Организовање и реализовање 

предавања, трибина, радионица и др. 
за ученикае из области менталног 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

септембар - јун 
 

 

 

септембар - јун 
 

 

 
 

мај 

 
 

 

 

 
 

 

 
септембар – јун 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- стручни сарадници, 

директор, ОС, 
родитељи, 

наставници 

 
 

- стручни сардници, 

ОС 
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здравља, педагошке, развојне и 
социјалне психологије 

 - Радионице о техникама учења 

(активност је у складу са  Акционим 

планом РПШ-а) 
 

септембар - јун 

 

Р
А

Д
 С

А
 Р

О
Д

И
Т

Е
Љ

И
М

А
/С

Т
А

Р
А

Т
Е

Љ
И

М
А

 

- Сарадња са родитељима ради 

добијања информација о ученицима 

потребних за упознавање и праћење 
развоја ученика 

- Саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају тешкоће у развоју, 

учењу или понашању 
- Подршка јачању подитељских 

васпитних компетенција 

- Саветодавни рад са родитељима 
ученика који врше повреду правила 

понашања и којима је одређен 

васпитни рад 
- Сарадња са родитељима ученика који 

се школују по ИОП 

- Сарадња са родитељима даровитих 

ученика 
- Сарадња са саветом родитеља-помоћ 

родитељима ученика који су 

акцидентној кризи 
 - Едукација родитеља на разна питања 

везана за тему родитељства (активност 

је у складу са  Акционим планом 

РПШ-а) 

 

септембар - јун 

 

- стручни сардници, 

ОС, 
директор,  
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- Сарадња на плану обезбеђивања 
ефикасности, економичности и 

флексибилности ОВР школе (избор 

наставника ментора, подела 

одељенског старешинства..) 
- Сарадња на припреми докумената 

школе (ивештај, планови, прегледи, 

анализе) 
- Сарадња у организовању трибина, 

предавања, радионица... за ученике, 

запослене и родитеље 

- Сарадња у реализацији стручног 
усавршавања наставника у оквиру 

установе 

- Сарадња по питању приговора и 
жалби ученика и родитеља/старатеља 

на оцену из предмета и владања 

- Учествовање у раду комисије за 
проверу савладаности за увођење у 

посао наставника и стручног 

сарадника  

- Размена, планирање и усаглашавање 
послова са педагогом  

- Сарадња са педагошким асистентом 

и пратиоцем ученика 
 

 
семтембар - август 

 
- директор, 

стручни сардници 

 

- пратилац ученика 
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- Учешће у раду Наставничког већа   

- Учешће у раду тимова, комисија 

- Учешће у раду актива за развојно 
планирање и развој школског 

програма, педагошког колегијума 

 

 

септембар - август 

 

- стручни активи, 

тимови, директор, 
стручни сарадници, 

наставници 
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- Сарадња са образовним, 

здравственим, здравственим, 

социјалним и другим институцијама 
- Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином 

- Учествовање у раду стручних 
удружења 

 

септембар - август 
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- Сарадња са психолозима из других 
установа, институција и организација 

које су од значаја за остваривање ОВР 
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- Вођење документације о свом раду ( 

дневник рада, психолошки досијеи 
ученика) 

- Вођење евиденције о извршеним 

анализама, истраживањима, 

психолошким тестирањима, посећеним 
часовима 

- Припрема за све послове предвиђене 

годишњим и месечним плановима рада 
психолога 

- Прикупљање, чување и заштита 

материјала који садржи личне податке 
о ученицима 

- Праћење стручне литературе и 

периодике, учествовање у 

активностима струковног удружења, 
похађање акредитованих семинара, 

похађање стручних скупова, размена 

искустава и сарадња са другим 
психолозима у образовању 

 

септембар – август 
 

 

 

 

 

 

3.8.3. Програм рада библиотекара 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

 

 
 

VIII - VI 

1) Учешће у планирању и програмирању 
● Учествовање у изради Годишњег плана рада школе и 

Извештаја о реализацији ГПРШ-а; 

● Израда планова  по месецима; 

● Израда плана и програма обуке ученика 

Индивидуални рад ученика на изради семинарских радова и 
проширених домаћих задатака 

● Припрема извештаја о учешћу и резултатима ученика на 

такмичењима у току школске 2022/2023. године 

● Подршка ученицима и наставницима у учествовању на 

• Директор,  

• ПП служба 
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општинским и градским такмичењима 

● Анализа реализације ваннаставних активности школе 

● Помоћ при организацији и реализацији угледних часова 

● Естетско уређење школе 

● Рад са даровитим ученицима 

● Ревизија библиотечког фонда 

IX-VI 2) Наставни образовно-васпитни рад библиотеке и 

унапређење наставе 
● Упознавање ученика с библиотеком и библиотечким 

пословањем 

● Организовано и систематско упознавање ученика са мрежом 

градских библиотека 

● Привикавање ученика на савесно понашање у библиотеци 

● Усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба по 

узрасту 

● Развијање читалачких, истраживачких и других способности 

ученика, промовисање читања и самосталности у учењу 

● Реализација програма обуке ученика у библиотеци 

● Допринос развоју информационе писмености ученика 

● Развијање и промовисање правилне употребе свих извора 

информација 

● Подстицање интердисциплинарног приступа настави 

● Упознавање ученика и наставника с електронским учењем 

● Рад са секцијом 

● Организација изложби књига и пригодног материјала поводом 

одређених датума и јубилеја 

● Ревизија библиотечког фонда 

• Наставниц
и, 

• чланови 

библиотеч
ке секције 

IX-VI 
3) Сарадња са наставницима, стручним сарадницима, 

помоћником директора и директором 

● Стална сарадња са наставницима, стручним сарадницима, 

помоћником директора и директором у вези са набавком 

библиотечке грађе 

● Обезбеђивање литературе за ученике и наставнике неопходне 

за реализацију програма рада школе 

● Организација реализације наставних часова уз примену 
библиотечког материјала 

● У сарадњи са ПП службом и

● наставни

ци, 
● стручни 

сарадниц

и 
● директор 
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 одељењским старешинама, анимација ученика у правцу 
интересовања за поједине области 

● Учествовање у реализацији екскурзија обезбеђивањем 

литературе која се односи на конкретну маршруту 

● Координација и обезбеђивање грађе за остваривање разних 

програма и пројеката у школи 

● Организација песничких сусрета и представљања писаца 

● Активности у вези са уређивањем школског листа „Пупољак“  

● Ревизија библиотечког фонда 

IX-VI 
4) Стручни библиотечки послови 

● Аналитичко-извештајни послови у вези рада библиотеке 

● Израда електронског каталога 

● Отпис дотрајалих књига 

● Рад с ученицима у библиотечко-новинарској секцији 

● Стручно усавршавање 

● Сарадња с друштвеном средином и стручним институцијама 

● Ревизија библиотечког фонда 

● Директо

р 

● Библиот
екар 

● библиоте

чка 

секција 

IX-VI 
5) Аналитичко-извештајни послови 

● Вођење евиденције о коришћењу књижног фонда 

● Извештавање о коришћењу књижног фонда 

● Евидентирање најревноснијих корисника школске библиотеке 

● Ревизија библиотечког фонда 

● библиотек

ар 

IX-VI 
6) Учешће у раду стручних органа 

● Учешће у раду стручних већа 

● Учешће у раду Наставничког већа 

 

● Библиотек

ар 

● Директор 
● библиотеч

ка, 

● новинарск
а, 

литерарна 

секција 
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IX-VI 
7) Културна и јавна делатност библиотеке 

● Организација књижевних сусрета и дечијих књижевних 

дружења, као и одлазака на песничке фестивале, у медије 

и на различите културне и научне догађаје 

● Сарадња с издавачким кућама и организовање продајних 

изложби издавачких кућа 

● Организација посете Сајму књига 

● Учешће у припремању прилога за школски лист, 

електронски лист, блог и сајт (интернет 

презентацију школе) 

● Сарадња с локалном самоуправом у вези с промовисањем 

књиге и читања 

● Сарадња с просветним, научним, куктурним и другим 
установама 

● Библиотек
ар 

● Директор 

● библиотеч

ка, 
● новинарск

а, 

● литерарна 
секција 

● Веће за 

српски 

језик 

IX-VI 
8) Стручно усавршавање библиотекара 

● Учествовање у разним видовима усавршавања које 
организују стручни, научни и други органи 

● Индивидуални рад на сопственом

 усавршавању праћењем стручне литературе 

● Учешће у раду Општинског актива школских библиотекара 

● Ревизија библиотечког фонда 

● библиотекар 

IX-VI 
9) Повремени стручни послови 

● Обилазак издавачких кућа и књижара 

● Набавка књига и библиотечког материјала 

● Стручна обрада набављених књига 

● Каталогизација 

● Ревизија библиотечког фонда 

● библиотекар 
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4. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 

4.1. Стручни актив за развојно планирање школе (РПШ) 
 

Редни 

број 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1.  -Формирање Стручног 

актива и упознавање 

нових чланова са 

начином 
функционисања;  

-Израда плана рада за 

школску  2022/23. 

Тимски рад при 

синхронизацији 

садржаја из 

Акционог плана 
РПШ-а Развијање 

партнерског 

односа кроз 
паралелно 

деловање у 

интересу школе 

Чланови 

стручног 

актива за 

развојно 
планиирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 

планирање 

август 

2. -Извештавање колектива 

о извештају за 
претходну и плану за 

наредну школску годину 

на седницама 
Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

- Извештавање чланова 

Савета родитеља и 
Школског одбора о 

плану за наредну 

школску годину 
-Подела активности и 

задужења на 

педагошком колегијуму 

и наставничком већу 

Постизање 

транспарентности 
праваца наших 

развојних циљева 

и укључење већег 
броја актера у 

њихово 

стваривање 

 

Чланови 

стручног  
актива за 

развојно 

планирање, 
координатор 

актива, 

педагошки 

колегијум, 
директор 

Записници са 

састанака 
Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Наставничког већа 
и педагошког 

колегијума, 

Стручног актива за 

развојно 
планирање 

Септембар

/јун 

3. -Састанак Актива ради 

разматрања динамике 

остваривања циљева 
предвиђених за 1. 

тромесечје;  

-Сарадња са другим 

тимовима, нарочито 

Поспешивање 

остваривања 

развојних циљева 
РПШ-а на основу 

Акционог плана 

РПШ-а и области 

Чланови 

стручног 

актива за 
развојно 

планиирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 
планирање 

октобар 
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Тимом за 
самовредновање 

које се ове године 

самовреднују 

4. -Комуникација чланова 
Актива са Стручним 

већима, Ученичким 

парламентом и локалном 
заједницом 

Подстицање и 
унапређивање 

образовног рада у 

школи 

Подизање 
квалитета наставе 

применом 

принципа 

очигледности и 
поспешивањенаста

вника и ученика за 

имплеметацију 
тимског и 

практичног рада у 

живот и рад школе  

Чланови 
Стручног 

актива за 

развојно 
планирање 

педагошки 

колегијум, 

Стручна већа, 
Ученички 

парламент 

Записник са 
састанака Стручног 

актива за развојно 

планирање, 
Стручних већа, 

Ученичког 

парламента, 

педагошког 
колегијума 

Новембар 

5. Анализа досадашње 

остварености развојних 
циљева Акционог плана 

који се односе на 

области Настава и учење 
и Образовна постигнућа 

ученика 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног и 

васпитног рада у 

школи 

Подизање 
квалитета наставе 

применом 

принципа 

очигледности и 
обучавање 

наставника за 

имплеметацију 
тимског и 

практичног рада у 

живот и рад школе  

Чланови 

стручног 
актива за 

развојно 

планиирање, 
чланови Тима 

за 

сомвредновањ

е 

Записник са 

састанака Стручног 
актива за развојно 

планирање и Тима 

за самовредновање 

Децембар 

6. -Праћење активности 

око прославе Дана 
школе – Савиндана;  

Тимски рад на 

реализацији 
активности 

поводом 

Чланови 

стручног 
актива за 

развојно 

планиирање, 

Записник са 

састанака Стручног 
актива за развојно 

планирање и 

Комисије за 

јануар 
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-Прављење плана 
праћења реализације 

активности,  

-Израда полугодишњег 

извештаја 

обележавања Дана 

школе 

Извештавања о 
полугодишњем 

пресеку рада 

нашег Стручног 
актива и 

остваривања 

Акционог плана 

чланови 
Комисије за 

културну и 

јавну делатнст 

културну и јавну 
делатност, вести са 

сајта школе 

7. -Анализа рада Стручног 

актива у претходном 
периоду;  

- Сарадња са стручним 

већима у циљу 
сагледавања досадашње 

остварености развојних 

циљева Акционог плана 

Подстицање и 

унапређивање 
образовног и 

васпитног рада у 

школи 

Подизање 
квалитета наставе 

применом 

принципа 

очигледности и 
обучавање 

наставника за 

имплеметацију 
тимског и 

практичног рада у 

живот и рад школе 

Чланови 

стручног 
актива за 

развојно 

планиирање, 
чланови свих 

Стручних већа 

у школи 

(наставници и 
учитељи) 

Записници са 

састанака Стручног 
актива за развојно 

планирање и 

Стручних већа 

фебруар 

8. -Увид у реализацију 
припремне наставе,  

- Анализа досадашње 

остварености развојних 
циљева Акционог плана 

који се односе на 

области Настава и учење 
и Образовна постигнућа 

ученика 

Отклањање и 
ублажавање узрока 

који ометају развој 

ученика и њихово 
напредовање и 

остваривање 

развојних циљева 

наше установе 

Чланови 
Стручног 

акива за 

развојно 
планирање, 

чланови 

Стручних већа 
предмета који 

се полажу на 

Завршном 

испиту 

Педагошки 
колегијум, Чланови 

Стручног актива за 

развојно 
планирање, 

Стручна већа, 

Одељењска већа, 
тимови, управа 

школе, Тим за 

самовредновање 

март 

9. -Праћене остварености 

циљева у прва 3. 

тромесечја; 

Подстицање и 

унапређивање 

образовног и 

Чланови 

стручног 

актива за 

Записник са 

састанака Стручног 

актива за развојно 

април 
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- Састанак са Тимом за 
самовредновање;  

васпитног рада у 
школи, као и 

подстицање 

оствривања 

развојних циљева 
области настава и 

учење и Образовна 

постигнућа 
ученика 

развојно 
планиирање, 

чанови 

Одељењских 

већа, чланови 
Тима за 

самовреднова

ња 

планирање, 
Одељењског већа и 

Тима за 

самовредновање 

10. Сарадња са осталим 

тимовима и комисијама  

на нивоу школе;  

Подстицање и 

унапређивање 

образовног и 
васпитног рада у 

школи, као и 

подстицање 
оствривања 

развојних циљева 

Чланови 

стручног 

актива за 
развојно 

планиирање и 

осталих 
тимова и 

кокисија 

Записник са 

састанака Стручног 

актива за развојно 
планирање и 

осталих тимова и 

комисија 

мај 

11. -Анализа остварености 

циљева из Развојног 

плана за ову школску 
годину;  

-Активности на 

припреми извештаја о 
реализацији 

Подстицање 

оствривања 

развојних циљева 
и сагледавање 

досадашње 

успешности у томе 

Чланови 

стручног 

актива за 
развојно 

планиирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 
планирање 

јун 

12. -Припрема плана за 

наредну школску годину 

Посебно 

маркирање 

приоритета за 
наредни период на 

основу развојних 

циљева РПШ-а и 
досадашњег 

остваривања 

Акционог плана 

РПШ-а 

Чланови 

стручног 

актива за 
развојно 

планиирање 

Записник са 

састанка Стручног 

актива за развојно 
планирање 

август 
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4.2. Актив за развој школског програма (РШП) 
Чланови Стручног актива за развој Школског шрограма у школској 2022/2023. години су: 

 

 Лидија Станковић 

 Милан Милошевић 

 Александра Младеновић 

 Невена Милутиновић 

 Ивана Орловић 

 Милица Павловић 

 Милијана Петровић 

 Марија Милојевић 

 Јелена Милојевић 

 Ивана Ђуричковић 

 Душица Стојановић 
 

Стручни актив за развој Школског програма: 

 стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе; 

 прати остваривање програма образовања и васпитања;  

 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 

 вреднује резултате рада наставника;  

 прати и утврђује резултате рада деце и ученика; 

 предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и 

васпитања; 

 обезбеђује смосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука у складу са законом;  

 учествује у изради Школског програма; 

  процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне 

стандарде знања;  

  учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе;  

  утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа 

могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и 

потребе; 
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 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;  

 припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, као и 

општих и посебних стандарда знања; 

 учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе; 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа 

могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе , интересовања и 

потребе; 

 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;  

 обавља и друге послове по налогу директора и Наставничког већа.    

 

План рада Актива за РШП 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 Август /септембар  - Израда плана - Чланови стр. 

актива 
- План рада актива 

Септембар/ 

октобар 

2022.  

- Утврђивање фонда часова и 
предмета 

- Распоред писмених – контролних 

задатака, додатна, допунска, секције, 
cлободних и ваннаставних  

активности 

 

- Анализа остварености Школског 
програма на крају првог 

класификационог периода 

 
План Педагошко-инструктивног рада 

за школску 2022/23. годину  
 

- директор 

- предметни 
наставници 

- одељенске 

старешине 

- Чланови 
Одељењског већа 

 

 
 

 

- Писана анализа на 
стручним 

састанцима Актива- 

Записник 
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Децембар 2022/ 

јануар 2023. 

- Полугодишњи извештај о раду 
актива - израда 

 

- Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 
евидентирања измена и допуна 

Школског програма 

 
- Анализа остварености Школског 

програма на крају првог полугодишта 

 

- Анализа посете часовима 

- Чланови актива 

- руководилац 

актива 

- наставници 
разредне и 

предметне наставе 

- директор 
 

 

 
 

- Полугодишњи 
извештај о раду 

Aктива  

 

Писана анализа на 
стручним 

састанцима Актива – 

Записник са 
састанка 

 

 
 

 

Јануар/ 

фебруар/ 

март 2023. 

- Посете часовима 

- Такмичења 
- Спортске активности 

- Хуманитарне акције 

- Израда процедуре за екскурзије, 
зимовање  и наставу у природи 

- директор 

- наставници 

разредне и 
предметне  наставе 

- одељењске 

старешине 
- чланови 

Ученичких 

организација – 

Вршњачки тим и 
Ученички парламент 

- руководиоци 

Одељењског 
већа 

Писана анализа нa 

стручним 
састанцима Актива – 

Записник са 

састанка 
Извештаји о 

реализованим 

такмичењима, 

спортских и 
хуманитарних 

акција, извештаји и 

фотографије са 
екскурзија, 

зимовања и наставе 

у природи  

Април 

/мај 

2023. 

- Анализа остварености Школског 
програма на крају трећег 

класификационог периода 

 
 

- Посете часовима 

- одељенске 

старешине 
- руководиоци 

Одељењског 

већа 
 

- директор, стручни 

сарадници 

- Писана анализа на 
стручним 

састанцима Актива - 

Записник са 
састанка 

 

- Извештаји и 
припреме са 

посећених часова 

Јун/јул/август 2023. 

- Анализа остварености Школског 

програма на крају школске године 
- Анализа посете часовима 

- Такмичења 

- одељењске 

старешине 
- руководиоци 

Одељењског 

- Писана анализа на 

стручним 

састанцима Актива- 
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- Спортске активности 
- Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања измена и допуна 

Школског програма 
-  Израда извештаја о раду актива 

- Избор нових чланова и руководства 

актива, предлози и  измене у плану 
рада 

већа 
- предметни 

наставници 

 

 
 

 

- чланови актива 
 

Записник са 
састанка  

 

 

 
 

 

 
Извештај о раду 

Стручног актива за 

развој школског 

програма за школску 
2022/2023. годину  
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5. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ТИМОВИ 

И КОМИСИЈЕ 
 

5.1. Тим за обављање квалитета и развој установе  
 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установеу школској 2022/2023. години  су: 

•  Невена Милутиновић 

•  Снежана Ђорђевић - директорка 

•  Оливера Ђокић 

•  Светлана Милојевић 

•  Сузана Димитријевић 

•  Мирјана Димић 

•  Милан Милошевић 

•  Александра Младеновић 

•  Наташа Васић 

•  Маја Лакетић 

•  Марија Милојевић 

•  Ивана Орловић 

•  Анђелка Јанковић 

•  Жаклина Јевтић 

Општи циљеви имплементације и праћења образовних стандарда су:  

• Рад и сарадња са директором школе; 

• Рад са наставницима; 

• Рад са ученицима; 

• Рад у стручним органима; 

• Истраживање образовно-васпитне праксе. 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ: 

• Праћење усклађености активности Тима са развојним планом и реалним стањем у школи; 

• Праћење реализације циљева и задатака и остварености стандрда наставних предмета;  

• Праћење постигнућа ученика; 

• Анализа ефеката предузетих мера за унапређивање квалитета рада; 

• Праћење и вредновање развоја међупредметних компетенција и остваривања исхода односно стандарда 

постигнућа. 
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Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1.  

- Израда плана рада 

Тима и подела 
задужења за 2022/23. 

годину 

 

- Праћење 

редовности израде и 

садржаја 
Оперативних и 

Глобалних планова 

 

- Разматрање 

анализа о 
постигнућима 

ученика на 

Завршном испиту 

 

- Разматрање плана 

Једносменског рада 

- Утврђивање 

Плана о раду за 
претходну 

школску годину, 

као и плана рада 
Тима за 2022/23. 

годину 

 

- Формирање базе 

података на 

платформи 
Microsoft Teams 

за наставнике 

(Утврђивање 

редовности 
израде и садржаја 

планова) 

  

- Провера 

усклађености 

мера РПШ са 
мерама предмета 

обухваћеним 

Завршним 

испитом 

 

- Утврђивање 
плана 

Једносменског 

рада  

Чланови Тима, 

Психолог, Тим за 
РПШ, Стручна 

већа за предмете 

обухваћене 
Завршним 

испитом, 

Комисија за 

Обогаћени 

Једносменски рад 

План рада Тима 

Записник са 

састанка 

Извештаји 

Стручних већа 

Анализе 

Записници 

Извештај 

План 
Једносменског 

рада  

Постигнућа на ЗИ 

Август/ 

септембар 
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2. - Увид у ГПРШ и 
извештај о 

реализацији ГРПШ 

 

- Анализа података 

добијених анализом 

успеха ученика на 
иницијалном 

процењивању 

 

- Анализа 

упознавања 

родитеља са 
Протоколом за 

заштиту деце од 

насиља, 
злостављања и 

занемаривања у 

образовно-
васпитним 

установама и са 

критеријумима 

оцењивања 

- Разматрање 
Извештаја о 

реализацији 

ГПРШ за 2021/22. 

годину 

 

- Разматрање 
ГПРШ за 

школску 2022/23. 

годину 
(Усаглашавање 

планова Тимова, 

Стручних већа и 

Актива са 
циљевима из 

Развојног плана 

рада школе) 

 

- Утврђивање 
усвојености 

градива из 

претходне 

школске године  

 

- Унапређивање 
сарадње и 

информисаности 

родитеља ученика 
о Протоколу о 

заштити деце од 

насиља, 

злостављања и 
занемаривања у 

образовно-

васпитним 
установама, као и 

о критеријумима 

Чланови тима 

Чланови тима, 

стручни сарадник, 
одељењске 

старешине 

Извештаји 

Записници 

ГПРШ 

 

 

 

Септембар/ 

Октобар 
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оцењивања 

ученика 

3. - Праћење успеха и 
напредовања 

ученика (Анализа 

података добијених 
анализом успеха 

ученика на првом 

класификационом 

периоду)  

- Утврђивање 
предлога мера на 

основу анализе 

података 
добијених 

анализом успеха 

на 

класификационим 

периодима 

Чланови Тима, 
стручни 

сарадници, 

предметни 
наставници, 

одељењске 

старешине 

 Новембар  

4. - Анкета за ученике 

и наставнике - 

област ЕТОС 

- Увид у извештаје 

Тима за 
професионални 

развој (Праћење 

реализација 
угледних и огледних 

часова и анализа 

истих) 

- Праћење 
редовности израде 

Оперативних 

планова 

- Утврђивање 

квалитета рада 

установе 

 

- Утврђивање 

динамике 
планираних 

угледних и 

огледних часова 

 

- Утврђивање 
редовности 

израде планова 

Чланови Тима, 

стручни 

сарадници, 
директор, 

предметни 

наставници, Тим 

за Професионални 
развој, Стручна 

већа 

 

Извештаји 

Записници 

ГПРШ 

 

Децембар 

5. - Анализа рада 

Стручних већа, 
Тимова, Комисија и 

Актива 

 

- Анализа 

реализације 

Једносменског рада  

- Утврђивање 

редовности и 

правилности рада 

(остваривање 

планираних 

активности 

Стручних већа, 
Тимова, Комисија 

и Актива) 

 

Чланови тима, 

координатори 
Тимова, Актива, 

Стручних већа, 

директор, педагог, 

психолог, Тим за 
инклузивно 

образовање, Тим 

за професионални 
развој, Тим за 

развој 

Анализе 

Записници 

Чек листе 

Извештај 

Јануар/ 

Фебруар 
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- Анализа 

остварености ИОП-а  

 

- Анализа развоја 

међупредметних 

компетенција 

 

- Анализа 

планираних и 
остварених облика 

стручног 

усавршавања на 

основу Извештаја 
Тима за 

професионални 

развој 

 

- Праћење успеха и 
напредовања 

ученика (Анализа 

података добијених 

анализом успеха 
ученика на крају 

првог полугодишта)  

 

- Разматрање 
Извештај о 

посећеним часовима   

- Утврђивање  
остварености 

реализованих 

активности 

Једносменског 
рада 

 

- Утврђивање  

редовности 
израде 

документације за 

ИОП 

 

- Утврђивање 

мера на основу 
анализа података 

добијених 

анализом успеха 

на полугодишту 

 

- Утврђивање 
мера на основу 

извештаја о 

посећеним 

часовима 

међупредметних 

компетенција 

6. - Увид у постигнуте  

резултате ученика на 

пробном Завршном 
испиту и анализе  

Стручних већа 

предмета 

обухваћеним 

- Утврђивање 

мера за 

побољшање 
постигнућа 

ученика на 

пробном 

завршном испиту 

 

Чланови тима, 

директор, стручни 

сарадници, 
Стручна већа за 

предмете 

обухваћене 

Завршним 

испитом 

Записници 

Извештаји 

 

Март/ 

Април 



 

175 

 
  

 

 

 

 

пробним  Завршним 

испитом  

 

- Праћење успеха и 
напредовања 

ученика (Анализа 

података добијених 
анализом успеха 

ученика на трећем 

класификационом 

периоду)  

- Утврђивање 
мера на основу 

анализе података 

добијених 

анализом успеха 
на 

класификационим 

периодима 

7. - Анализа рада 
Педагошког 

колегијума 

 
- Анализа рада 

Савета родитеља 

 

-Анализа рада 
Школског одбора  

 

- Увид у анализу 
успеха ученика на 

такмичењима 

 

- Праћење 

редовности и 
садржаја 

Оперативних 

планова 

- Праћење рада 
Педагошког 

колегијума, 

Савета родитеља 

и ШО 

- Праћење 

постигнућа 

ученика на 

такмичењима 

- Праћење 
редовности 

израде и садржаја 

планова 

 

 

Чланови Тима и 
руководиоци, 

Стручна већа, 

стручни 
сарадници, 

предметни 

наставници 

Извештаји 

Записници 

ГПРШ 

 

Мај 

8. 

 

- Анализа 
постигнућа ученика 

на крају школске 

2022/23. године  

 

- Анализа рада 

Наставничког већа 

- Утврђивање 
мера на основу 

анализе података 

добијених 

анализом успеха 
на крају школске 

године 

Чланови тима, 
Стручна већа, 

Комисија за 

Једносменски рад, 

директо, стручни 
сарадници, Тим за 

самовредновање 

Анализе 

Записници 

Извештаји 

 

Јун 
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- Анализа рада 

одељењских већа 

 

- Увид у иновативне 
моделе наставе и 

њихову примену 

-Израда Извештаја о 

раду Тима за 
школску 2021/22. 

годину 

 

- Анализа Извештаја 

о Једносменском 

раду 

 

- Разматрање 

извештаја о 

посећеним часовима 

 

- Анализа рада 

Наставничког 
већа и 

Одељењских већа 

 

- Примена 

иновативних 

метода у настави 

 

- Праћење и 

вредновање 

остварености 

реализованих 
активности 

Једносменског 

рада 

 

- Утврђивање 
мера на основу 

извештаја о 

посећеним 

часовима 

 

5.2. Тим за инклузивно образовање (ИОП)  
 

За ученика коме је услед  социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, специфичних 

тешкоћа у учењу и других разлога  потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа обезбеђује 

отклањање  физичких и комунацијских  препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни 

план ( ИОП1 или ИОП2 ) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке. За ученика са 

изузетним  спобностима школа доноси ИОП3. 
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Циљ ИОП-а је: постизање оптималног укључивања детета  и ученика у редован образовно- 
васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Задаци тима за инклузивно образовање : 
 Доношење плана и програма рада; 

 Организовање активности на основу програма; 

 Сарадња са интерресорном комисијоМ; 

 Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном 
подршком; 

 Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација; 

 Вредновање остварености и квалитета програма рада; 
 Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика; 

 Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју; 

 Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју; 

 Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања 
наставника 

Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а, која обухвата следеће кораке: 

 Анализа ситуације и прикупљање података о детету, 

 Израда педагошког профила детета, 

 Одређивање приоритета у пружању подршке, 

 Развиајње стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана активности. 

Приступање изради ИОП-а за ученике којима је потребан, биће након опсервације од почетка школске 
године, а по потреби биће рађени на свака 3 до 6 месеци. Могућа је и чешћа израда уколико се планирани 

задаци остваре у краћем периоду. На крају школске године биће израђени извештаји који ће садржавати 

информације о нивоу постигнућа и остварености ИОП-а. 

На основу  члана 126. став 4. тачака 15) Законао основама  система образовања иваспитања( » 
Службени гласник РС « , бр.88/17, 27/18 и 10/19 )  директор школе је  образовао  Стручни тим за инклузивно  

образовање. 

Стручни тим за инклузивно образовање  чине: 
1. Ивана Орловић, стручни сарадник психолог 
2. Невена Милутиновић, стручни сарадник педагог 

3. Драгица Митић, професор разредне наставе 

4. Катарина Станковић, професор разредне наставе 
5. Драган Јевтић, професор разредне наставе 

6. Жаклина Јевтић, професор разредне наставе 

7. Драгица Прешић, професор разредне наставе 
8. Милена Милошевић, професор разредне наставе 

9. Милица Павловић, професор разредне наставе 

10. Снежана Стаменковић, наставник биологије 
11. Снежана Голубовић, наставник немачког језика 
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12. Биљана Мрдаковић, наставник српског језика 
13. Марија Михајловић, наставник српског језика 

14. Јелена Грбовић, наставник енглеског језика 

15. Ивана Ђуричковић, наставник српског језика 

16. Валентина Радевић, наставник математике 
17. Биљана Милановић,наставник физичког васпитања 

18. Ненад Мркаљ, наставник физичког васпитања  

19. Лелица Николић, наставник биологије 
20. Марина Ковановић, наставник физике 

21. Снежана Иветић, наставник математике  
    Стручни  тим  за  ИО   је  направио  Оперативни рада   који  је   саставни  део  ГПРШ-а.. 

Редни 

број 
АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

 1. Израда Годишњег 

плана рада СТИО 

Израђен план 

активности за 

СТИО за школску 

2022/23.годину 

Чланови Стручног  

тима 

Годишњи план 

рада школе за 

2022/23 годину 

Септембар 

2. Идентификација 

ученика којима је 

потребна подршка у 
образовању и 

надарених ученика  од 

1. до 8. разреда  

Списак ученика 

којима је потребна 

образовна подршка 

Разредне 

старешине од 1 до 

8.разреда, Стручни 
тим, Одељењско 

веће 

Извештај СТ, 

записници ОВ 

 

Септембар,  

Током 

године 

3. Доношење ИОП-а на 
предлог Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 
- Педагошки колегијум 

Сагласност ПК са 
предложеним ИОП-

има 

Чланови Стручног 
тима за 

инклузивно 

обраовање 

Одлука СТИО, 
записник ПК, 

одлука ПК 

 
 

Октобар/ 

Новембар 

4. Информисање и 

усвајање ИОП-а: 

Школски одбор, 
Наставничко веће  

Информисаност о 

ИОП-у свих органа 

школе 

Директор,Чланови 

Стручног  тима 

Одлука СТИО 

тима, записници 

ШО, СР,НВ 

Септембар 

5. Израда листе са 

предложеним 

ученицима, 
одређивање врсте 

ИОП-а и израда ИОП-а 

Изграђена коначна 

листа ученика 

ИОП-а, одређена 
категорија ИОП-а и 

израђен ИОП за 

сваког конкретног 
ученика 

Разредне 

старешине, 

Предметни 
наставници 

Стручни тим и 

Родитељи 

Извештај, 

записник СТИО, 

записник са ПК 

Октобар/ 

Новембар 



 

179 

 
  

 

 

 

 

6. Консултације и 
сарадња са 

родитељима ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

Запажање и 
усаглашавање 

родитеља и 

наставника о 

постигнућима 
ученика у процесу 

наставе 

Разредне 
старешине, 

Родитељи.Стручни 

сарадници 

Писмена 
сагласност 

родитеља 

Септембар/ 
Децемб 

 

ар 

7. Успостављање 

сарадње са установама, 

удружењима и 

појединцима у циљу 

унапређивања 

инклузивног 

образовања 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом на нивоу  

општине. 

Израда стратегије 

за образовну 

подршку 

ученицима 

Стручни тим  за 

инклузивно 

образовање 

Извештаји, 

записници, 

Мишљење 

Интерресорне 

комисије 

Током 

школске 
године 

8. Реализација и праћење 

ИОП-а 

Бележење промена 

понашања и 

постигнућа код 

ученика са ИОП 

Разредне 

старешине, 

Предметни 

наставници 

Стручни тим и 

Родитељи 

Педагошка 

документација 

Децембар/ 

Јун 

9. Предлагање чланова 

тимова за ПДП и 

формирање тимова за 

пружање додатне 

подршке ученицима 

Стратегија за 

образовну подршку  

за конкретне 

ученике и ситуације 

Директор, СТИО 

тим 

Решења 

члановима тима 

за ПДП 

Октобар/ 

Током 
школске 
године 

10. Анализа, репланирање, 

ревизија, 

модификација ИОП-а 

уколико је потребна 

Ревидирани ИОП-и 

за конкретне 

ученике 

Тим за ИОП, 

Стручни тим 

Педагошка 

документација 

ученика  - ИОП 

документација 

Децембар/ 

Јун 
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11. Вредновање 

постигнућа ученика са 

ИОП-ом на крају 

школске године у 

сарадњи са 

родитељима 

Процена 

родитеља,разредних 

старешина и 

стручног тима о 

постигнућима и 

напредовању 

ученика-израда 

извештаја 

Разредне 

старешине, 

Родитељи 

Педагошка 

документација 

ученика, - ИОП 

документација 

Мај/ 

Јун 

12. Информисање 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког већа, 

Школског одбора о 

спровођењу и 

реализацији ИОП-а 

током школске 

2021/22.године 

Информисање 

стручних органа и 

Већа о ИО и ИОП 

Стручни тим Педагошка 

документација 

ученика, - ИОП 

документација, 

извештаји о раду  

Јун/ 

Август 

13. Израда плана 

активности Стручног 

тима за ИО за школску 

2023/2024. године 

Израђен план 

активности 

Стручног тима за 

ИО за школску  

2023/2024. годину 

Стручни тим Педагошка 

документација 

ученика, - ИОП 

документација, 

извештаји о раду 

Јун/ 

Август 

 

План је састављен на основу приоритета развоја и развојних циљева Развојног плана школе за период од 

2022. до 2025. године. 

5.3. Тим за самовредновање 
Циљеви  тима су: 

 Унапређење квалитета рада школе 

 Унапређење квалитета наставно-образовног процеса 

 Унапредити квалитет школских постигнућа 
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 Усаглашавање стандарда квалитета рада 

 Примена стандарда у пракси 

 Обезбедедити одговорност свих актера у васпитно-образовном процесу 

 Самовредновање рада свих актера у васпитно-образовном процесу школе. 

Тим за самовредновање рада школе ОШ „Свети Сава“ чине: 

 Др Снежана Ђорђевић, директор школе 

 Александра Младеновић, професор историје 

 Наташа Васић, професор енглеског језика  

 Милијана Петровић, професор разредне наставе 

 Марија Михајловић, професор српског језика 

 Марија Милојевић, професор српског језика 

 Снежана Иветић, професор математике 

 Марина Ковановић, професор физике 

 Валентина Радевић, професор математике 

 Петар Пантовић, професор математике 

 Дејана Радивојевић Пекић, професор географије 

 Маја Лакетић, професор енглеског језика 

 Чланови тима су и по један члан Школског одбора, Савета родитеља и Ученичког парламента. 

 

У току школске 2022/2023. године Тим за самовредновање рада школе ће вредновати две области стандарда 
квалитета рада образовно-васпитних установа: области – област 2 'Настава и учење и  3 Образовна 

постигнућа ученика према Правилнику о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ број 14 од 2. августа 2018. године).  

Задужења чланова тима за ове две области вредновања су: 

 

 Настава и учење –Александра Младеновић, Наташа Васић, Марија Михајловић, Милијана 

Петровић и Марија Милојевић. 

 Образовна постигнућа ученика - Валентина Радевић, Петар Пантовић, Дејана Радивојевић 
Пекић, Снежана Иветић, Марина Ковановић и Маја Лакетић.  

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ: Унапредити наставни процес примењујући наставне методе које су ефикасне и иновативне у односу 

на исход / циљ учења. 
 

Оцена остварености стандарда у оквиру области Настава и учење ће бити утврђена на основу резултата 

анализе анкете али и на основу чек листе присутности одговарајућих индикатора и анализе посећених 
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часова наставницима предметне и разредне наставе  од стране директора, Стручне службе школе као и 

чланова подтима Тима за самовредновање задуженог за област Настава и учење.  

Стандард квалитета:  2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, 

развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег 

учења. 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријум квалитета 

На основу анализе посећених 

часова као и анализа анкете 

намењене ученицима и 

наставницима обезбедиће се 

подаци у вези са: 

-реализацијом огледних и 

угледних часова у складу са 

плановима рада и 

програмима наставе и 

учења оријентисаних 

на исходе; 

 

-реализацијом  активне 

наставе оријентисане на 

исходе коришћењем 

иновативних и ефикасних 

метода наставе развијајући 

међупредметне компетенције; 

 

-применом 

различитих метода и 

техника ради развијања 

међупредметних 

компетенција; 

 

-реализацијом 

диференциране наставе у 

складу са потребама ученика 

 

 -инструментима за 

праћење у односу на 

Директор школе 

Стручни 

сарадници 
Предметни 

наставници 

Чланови тима 

На  крају 

првог и 

другог 
полугодишта 

2.3.1. Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 
на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења.  

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења 
са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

 2.3.3. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре 

и решења.  

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и 

износи оригинална и креативна 

решења.  

2.3.5. Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши 

задатак/унапреди учење.  

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

  

. 
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напредовање ученика 

 

-проценом потреба ученика за 

додатном подршком у учењу 

 

-оспособљавањем ученика за 

евалуацију и самоевалуацију 

и праћење сопственог 

напретка 

 

-оспособљавањем ученика за 

стицање знања коришћењем 

додатних наставних средстава 

(енциклопедије, интернет...) 

 

 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандард квалитета:  3.1. Резултати ученика на завршном испиту 

показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења. 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријум квалитета 

Анализа резултата завршног 

испита 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

Стручни 

сарадници 

октобар 
3.1.1. Резултати ученика на завршном 
испиту из српског/матерњег jезика и 

математике су на нивоу или изнад 

нивоа републичког просека. 

 3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе 

основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика 

и математике.  

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе 

средњи ниво стандарда постигнућа на 
тестовима из српског/матерњег jезика 

и математике. 
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 3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе 

напредни ниво стандарда постигнућа 
на тестовима из српског/матерњег 

jезика и математике. 

 3.1.5. Резултати ученика на 
комбинованом тесту су на нивоу или 

изнад нивоа републичког просека. 

 3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну 

образовну подршку постижу 

очекиване резултате на завршном 

испиту у односу на индивидуалне 

циљеве/исходе учења.  

3.1.7. Просечна постигнућа одељења 

на тестовима из српског/матерњег 

jезика и математике су уjедначена. 

 

 

Стандард квалитета:  3.2. Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика. 

 

Активност Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријум квалитета 

Анализа резултата 

иницијалног тестирања 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

октобар 3.2.1. Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развој 

ученика. 

3.2.2. Ученици којима је потребна 

додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/ 
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Анализа израде планова 

подршке ученицима са 

минималним постигнућима  

на иницијалном тестирању 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

Стручни 

сарадник 

новембар прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3. Ученици су укључени у 

допунску наставу у складу са својим 

потребама. 

3.2.4. Ученици који похађају допунску 

наставу показују напредак у учењу. 

3.2.5. Ученици који похађају часове 

додатног рада остварују напредак у 

складу са програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

3.2.6. Школа реализује квалитетан 

програм припреме ученика за завршни 

испит. 

3.2.7. Резултати иницијалних и 

годишњих тестова и провера знања 
користе се у индивидуализацији 

подршке у учењу. 

3.2.8. Резултати националних и 
међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

Анализа плана и реализације 

допунске наставе 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

децембар 

април 

 

Анализа учешћа ученика 

којима је потребна додатна 

подршка у ваннаставне 

активности 

Одељењске 

старешине 

Чланови тима 

март 
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Анализа постигнућа ученика 

на такмичењима 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

мај 

Анализа реализације 

припремне наставе за 

ученике завршних разреда 

Предметни 

наставници 

Чланови тима 

јун 

 

Редн

и 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

 
1. 

 
Анализа рада Тима за 

самовредновање за 

претходну школску 

годину и анализа 
реализованих активности 

у току школске 2021/2022. 

и подношење извештаја 
као и Упознавање 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 
Савета родитеља са 

извештајем ТЗС за 

претходну школску 

годину 

 
Утврђивање степена 

остварености  

вреднованих 

стандарда ради 
утврђивања јаких и 

слабих страна рада 

школе 

 
Руководила

ц Тима са 

члановима 

 

 
Извештај Тима за 

школску 2021/2022. 

годину 

 
Август 

2022. 

године 

 

2. 

 

Израда  плана рада тима за 

самовредновање рада 
школе за школску 

2022/2023. годину и 

подела упознавање 

колектива са планом и 
програмом и истицање 

програма на видном месту 

 

Израдити план рада 

Тима водећи рачуна о 
кључним областима 

вредновања у складу 

са Развојним планом 

школе 

 

Руководила

ц Тима са 
члановима 

 

 

План Тима за 

самовредновање 
рада школе 

 

Август 

2022. 
године 

 
3. 
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Подела задужења 
члановима подтимова у 

вези са кључним 

областима вредновања 

Утврђивање 
носилаца 

појединачних 

активности у оквиру 

подтимова 

Руководила
ц Тима са 

члановима 

 

Записник са 
састанка тима 

Август 
2022. 

године 

4. Активности из области 

Настава и учење- анализа 

планирања редовне 

наставе уз јасно 
дефинисање циљева и  

исхода уз примену 

савремених метода  уз 
корелацију међу 

предметима; утврђивање 

постојања  критеријума 
оцењивања на нивоу 

стручних већа и 

упознавање ученика са 

критеријумом оцењивања, 
израда тестова на нивоу 

стручних већа, израда и 

имплементација плана за 
спровођење инклузивне 

праксе 

Анализа планова 

ради утврђивање 

постојања свих 

неопходних 
елемената, 

усклађивање 

критеријума 
оцењивања на нивоу 

стручних већа, 

израда јединствених 
тестова на нивоу 

стручних већа, 

анализа  плана за 

спровођење 
инклузивне праксе  у 

циљу процене 

присутности 
индикатора   

 

 
 

Чланови 

подтима 

задужени за 

област 
Настава и 

учење и 

Подршка 
ученицима, 

руководиоц

и стручних 
већа, 

чланови 

Тима за 

инклузивно 
образовање 

Записник тима и 

извештаји и 

записници стручних 

већа и план Тима за 
инклузивно 

образовање 

Септемба

р 2022. 

године 
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5. Активност у оквиру 
области Постигнућа 

ученика -спровођење 

иницијалног 

процењивања ученика 
свих разреда 
 

 

- Анализа 
спроведеног 

иницијалног 

тестирања 

 
 

-  Анализа 

организације и 
реализације Дечје 

недеље 

 

-  Провера постојања 
механизама за 

идентификацију 

ученика са изузетним 
способностима и 

стварња услова за 

њихово напредовање 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика и 

Подршке 

ученицима 

Евиденција тима, 
Евиденција 

Стручних већа 

Октобар 
2022. 

године 

6. Активности из области 

Настава и учење – анализа 

праћења рада и  вођења 
адекватне педагошке 

евиденције-формативно и 

сумативно оцењивање као 

и прилагођавање рада на 
часу образовно-

васпитним потребама 

ученика 

Утврђивање 

квалитета педагошке 

документације као и 
степена примене 

одредби Правилника 

о оцењивању као и 

утврђивање у којoј 
мери наставници 

приликом 

реализовања 
наставног процеса 

воде рачуна о  

образовно-васпитним 
потребама ученика у 

циљу процене 

присутности 

индикатора   
стандарда 2.4. и 2.2. 

Чланови 

подтима 

задужени за 
област 

Настава и 

учење, 
Тим за 
обезбеђивањ

е квалитета 

и развој 
установе 

 

Евиденција  

Тима за 

обезбеђивање 
квалитета и развој 

установе 

 

Октобар 

2022. 

године 
 

7. Активност из области 

Настава и учење -договор 
о састављању и 

спровођењу анкете међу 

ученицима и 

Подела задужења у 

вези са анкетом из 
области Настава и 

учење у циљу 

процене присутности 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Записник са 

састанка тима 

Новембар 

2022. 
године 
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наставницима из области  
Настава и учење у којој ће 

се акценат ставити на 

стандарде 2.3, 2.4 са свим 

индикаторима 

индикатора  у оквиру 
стандарда 2.3, 2.4  

Настава и 
учење 

8. Активност из области 

Образовна постигнућа 

ученика– 

анализа успеха и 
дисциплине ученика на 

крају првог тромесечја 

школске 2022/2023. 
године 

Утврђивање 

оствареног успеха 

ученика и упоредна 

анализа ради 
дефинисања 

неопходних мера за 

унапређење успеха 

Чланови 

подтима 

задужени за 

област 
Постигнућа 

ученика,  

Стручни 
сарадници 

Записник са 

састанка тима, 

извештајстручне 

службе, Записници 
са седница 

Одељенских већа и 

Наставничког већа,  
извештаји 

одељенских 

старешина 

Новембар 

2022. 

године 

9. Активност из области 
Настава и учење -

спровођење анкете из 

области Настава и учење 
међу ученицима и 

наставницима, анализа 

резултата и сачињавање 
извештаја 

Утврђивање степена 
остварености 

стандарда у оквиру 

области Настава и 
учење у циљу 

процене присутности 

индикатора  2.3, 2.4  

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 
Настава и 

учење 

Записник са 
састанка тима – 

извештај о анализи 

анкете 

Децембар 
2022. 

године 

10. Активност из области 

Образовна постигнућа 

ученика– 
анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог тромесечја 
школске 2022/2023. 

године 

Утврђивање 

оствареног успеха 

ученика и упоредна 
анализа ради 

дефинисања 

неопходних мера за 
унапређење успеха 

Чланови 

подтима 

задужени за 
област 

Постигнућа 

ученика,  
Стручни 

сарадници 

Записник са 

састанка тима, 

извештајстручне 
службе, Записници 

са седница 

Одељенских већа и 
Наставничког већа,  

извештаји 

одељенских 

старешина 

Децембар

2022. 

године 

11. Активност из области 

Настава и учење – 

анализа посета часова од 
стране чланова Тима за 

самовредновање. 

Провера присутности 

индикатора 

стандарда везаних за 
област Настава и 

учење. 

Чланови 

подтима 

задужени за 
област 

Настава и 

учење 

Записник тима за 

самовредновање, 

чек листе са 
посећених часова и 

припреме 

наставника чији су 

часови посећени. 

Јануар 

2023. 
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12. Активност из области 
Образовна постигнућа 

ученика– 

анализа успеха и 

дисциплине ученика на 
крају првог тромесечја 

школске 2022/2023. 

године 
 

Утврђивање 
оствареног успеха 

ученика и упоредна 

анализа ради 

дефинисања 
неопходних мера за 

унапређење успеха 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика,  

Стручни 

сарадници 

Записник са 
састанка тима, 

извештајстручне 

службе, Записници 

са седница 
Одељенских већа и 

Наставничког већа,  

извештаји 
одељенских 

старешина 

Март 
2023. 

године 

13. Активност из области 

Образовна постигнућа 
ученика– 

анализа успеха и 

дисциплине ученика на 
крају другог полугодишта 

школске 2022/2023. 

године 

Утврђивање 

оствареног успеха 
ученика и упоредна 

анализа ради 

дефинисања 
неопходних мера за 

унапређење успеха 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика,  

Стручни 

сарадници 

Записник са 

састанка тима, 
извештајстручне 

службе, Записници 

са седница 
Одељенских већа и 

Наставничког већа,  

извештаји 

одељенских 
старешина 

Јун 2023. 

године 

14. 1. Анализа реализације 

огледних и угледних 
часова у складу са 

плановима рада и 

програмима наставе и 

учења оријентисаних на 
исходе; 
2. Анализа реализације  

активне 
наставе оријентисане на 

исходе коришћењем 

иновативних и ефикасних 
метода наставе 

развијајући 

међупредметне 

компетенције; 
 

3. Утврђивање примене 

различитих метода и 
техника ради развијања 

Процена 

присутности 
индикатора у оквиру 

стандарда 2.3, 2.4  

Чланови 

Тима за 
самовреднов

ање,  

наставници 

разредне и 
предметне 

наставе; 

Стручни 
сарадници 

Записник са 

састанка Тима за 
самовредновање, 

Чек листе 

присутности 

индикатора са 
посета часовима од 

стране директора, 

стручног сарадника 
и чланова подтима  

Тима за 

самовредновање 
задуженог за област 

Настава и учење 

Јун 2023. 

године 
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међупредметних 
компетенција; 

4. Реализација 

диференциране наставе у 

складу са потребама 
ученика; 

 

5. Анализа присутности 
инструмената за праћење 

у односу на напредовање 

ученика 

 
6. Утврђивање постојања 

механизама процене 

потреба ученика за 
додатном подршком у 

учењу 

7.Утврђивање у којој 
мери се улажу напори у 

оспособљавање ученика 

за евалуацију и 

самоевалуацију и 
праћење сопственог 

напретка 

8.Утврђивање у којој 
мери се улажу напори у 

оспособљавање ученика 

за стицање знања 
коришћењем додатних 

наставних средстава 

(енциклопедије, 

интернет...) 

15. Анализа резултата 

завршног испита 

Утврђивање 

оствареног успеха 

ученика на завршном 

испиту и упоредна 
анализа ради 

дефинисања 

неопходних мера за 
унапређење 

Чланови 

подтима 

задужени за 

област 
Постигнућа 

ученика, 

Стручни 
сарадници 

Записник са 

састанка тима, 

извештај стручне 

службе, Записници 
са седница 

Одељенских већа и 

Наставничког већа,  
извештаји стручних 

већа 

Август 

2023. 
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постигнутих 
резултата 

 

5.4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
  
Чланови Тима уовој школкој години су: 
 
 
1.Сн еж ана  Ђ ор ђеви ћ,  дир ект ор ка  школ е  
2 . Ја смина  Ђ ор ђеви ћ,  секр ет ар  школ е  

3. Невена Милутиновић,педагог школе  
4. Ивана Орловић, психолог школе  
5.Ненад Мркаљ,наставник физичког васпитања (координатор тима) 
6. Лелица Николић,наставница биологије 
7. Дарко Димитријевић,наставник ликовног васпитања 
8. Владимир Милутиновић,наставник физичког васпитања 
9. Петар Пантовић,наставник математике 
10.Милица Павловић,наставница разредне наставе 
 

План Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и уанемаривања 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

 
Формирање школског Тима зазаштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања и упознавање истих са изменама 
и допунама Правилника о протоколу 
поступања у установи и одговору на 
дискриминацију,насиље,злостављање и 
занемаривање. 
 

Директор, 
Тим и координатор 

 
август 
 

Записник са 
састанка тима 

Израда Програма и Плана рада Тима за 
заштиту ученика од насиља, као и Програма 
превенције дискриминаторног понашања 
 

 
Координатор тима и 
чланови 

 
август 

Записник са 
састанка тима 

Наставничко веће - Упознавање са 
Правилником о Протоколу за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостaвљања и 

занемаривања; улози Школског тима; 
задужењима сваког члана колектива. 
 

 
Координатор тима 

 
септембар 

 
Записник са 
седнице 
Наставничког 
већа, извештај у 
свесци 
евиденције 
тима. 
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Родитељски састанци 
Информисање родитеља у свим одељењима 

оПротоколу за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања; Програму заштите и Плану 

рада Тима, Плану превенције 

дискриминаторног понашања, члановима 
Тима и упознавање са правилима понашања 

у Школи. 
 

 
Одељенске 

старешине 

 
септембар 

 
Дневник 

вођења 

евиденције 
родитељских 

састанака – ес. 

дневник 

Савет родитеља 
Упознавање са Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања;   
Програму заштите ученика и Плану рада Тима, 

Плану превенције дискриминаторног 

понашања, члановима Тима и  упознавање са 

правилима понашања у Школи; 

 
Директор,ПП 
служб,члан Тима 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
октобар 

 
Записник са 
састанка Савета 
родитеља,извеш
тај у свесци 
евиденције 
тима. 
 

Одељенска заједница 
Информисање ученика у свим одељењима о 
Протоколу за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања;  
Програму заштите ученика и Плану рада 
Тима, Плану превенције дискриминаторног 

понашања, упознавање са правилима 

понашања у Школи. 
 

 
Одељенске 
старешине 

 
септембар 

 
Дневник 
вођења 
евиденције 
родитељских 
састанака – ес. 
Дневник 

Информисање Ученичког парламента и 

Вршњачког тима о раду Тима и пружању 

подршке и помоћи ученицима у случају 
насиља 

Координатор тима и 
координатор ВТ-а 

септембар Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Полугодишњи извештај о раду Тима Координатор тима и 
чланови 

јануар Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Припремање материјала за школски часопис – 

реализоване активности у предходном 
периоду у циљу бољег информисања 

ученика,родитеља и наставника. 

Чланови тима Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 
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Ажурирање информативног паноа и сајта 
школе за ученике,родитеље и наставнике о 

активностима и могућностима тражења 

подршке и помоћи од Тима. 

Тим за 
заштиту,администрат
ор сајта 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Обука и пројекти  за развијање 
компентенција запослених 

Директор 
школе,координатор и 
чланови 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Обука и пројекти  за развијање 

компентенција запослених,родитеља и 

ученика на националној платформи “Чувам 

те” 

Директор 
школе,координатор и 
чланови 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Састанци Тима у случајевима сумње или 

дешавањима дикримиације, насиља, 

злостављања и занемаривањаученика 

Координатор тима, 
чланови и одељењске 
старешине 

По потреби Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Укључивање родитеља у превентивне и 

интервентне мере и активности 

- Спортски дан у оквиру Дечије недеље 

- Предавање од стране копетентних 

родитеља на тему насиља(МУП,ДЗ,..) 

- Радионице ученици-родитељи-

наставници 

Координатор тима, 
чланови и одељењске 
старешине,професори 
физичког 
васпитања,родитељи 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Праћење и процењивање ефекта предузетих 

мера за заштиту деце и ученике 

- Анкетирање ученика,родитеља и наставника 

и анализа анкета 

Координатор тима, 
чланови 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Сарадња са надлежним институцијама: 

ЦСР,МУП,ДЗ,ШКОЛСКА УПРАВА 

- Јавна трибина 

- Сарадња у превенцији и интервенцији 

Директор,Координато
р тима, чланови 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Обележавање важних 

датума 

Координатор 
тима,чланови,ВТ 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Вођење и чување документације 

 
 

Координатор тима и 
задужено лице 

Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима 

Извештавање стручних тела и органа 
управљања: 

Наставничко веће,Одељенско веће и 

педагошки колегијум 

Координатор тима Током године Извештаји у 
свесци 
евиденције 
тима записници 
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Сарадња са Тимом за 
сaмовредновање, Тимом за квалитет 

рада установе и Тимом за 

професионални развој 

Координатор тима и 
педагог 

Током године Записник са 
састанка 

Евалуација 
Информисање Наставничког већа и Савета 
родитеља о реализацији Програма заштите 
ученика, Плана рада Тима  и Плана превенције 
дискриминаторног понашања. 
 

 
Координатор Тима, 
ПП служба 

 
јун 

Свеска 
евиденције 
Тима, Записник 
са седнице 
Наставничког 
већа и Савета 
родитеља 

 
 

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊ И ЗАНЕМАРИВАЊА   
ШК 2022/2023. 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Израда Програма и плана у превенцији 
насиља,злостављања и занемаривања 
ученика у школи  

Тим за заштиту од 

дискриминације,нас

иља,злостављања и 

занемаривања 

август,  
септембар  

Свеска евиденције Тима 

У школским просторијама и на сајту 
школе истицање информације о 
коракцима/редоследу поступања 
школе у случају насиља,злостављања и 
занемаривања 

Тим за заштиту од 

дискриминације,нас

иља,злостављања и 

занемаривања 

септембар Извештај у свесци 
Тима,сајт школе 

Упознавање ученика и родитеља првог 
разреда са Правилником о поступању 
установе у случају сумње на 
насиље,злостављање и занемаривање; 
подсећање запослених, родитеља и 
ученика осталих разреда на поступање 
установе у случају таквог понашања 

Тим ,одељењске 

старешине 

септембар Извештај у свесци 
Тима,сајт школе,ес 
дневник 

Едукативна радионица/предавање за 
ученике 5. Разреда – “Појам и врсте 
насиља” 

Координатор Тима и 
чланови у 
издвојеним 
одељењима 

септембар Извештај у свесци Тима 

Едукативна радионица/предавање за 
ученике 6. и 7. разреда – “Вршњачко 
насиље 

Координатор Тима и 
чланови у 
издвојеним 

октобар Извештај у свесци Тима 
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одељењима 

Едукативнарадионица/предав

ање за ученике 8. разреда 

“Дигитално насиље” 

Координатор Тима и 
чланови у 
издвојеним 
одељењима 

новембар Извештај у свесци Тима 

Обука за наставнике: Асертивност 
(председници стручних већа) 
 

Педагошко-
психолошка служба 

децембар Извештај у свесци Тима 

 
Акција “Играј фер плеј у школи без 
насиља”. 

 
Координатор Тима и 
наставници 
физичког васпитања 
 

 
децембар 

 
Свеска евиденције Тима 
и портфолио Стручног 
већа физичког 
васпитања 
 

Чланови УП на ЧОС-у преносе знања и 
информације са обуке кроз коју су 
прошли 

Чланови Ученичког 
парламента 

децембар  Извештај у ес дневнику 
одељења 

Обука за чланове Ученичког 
парламената: Интеркултуралност 
;Асертивност 

Чланови Ученичког 
парламента уз 
подршку Тима за 
заштиту од 
дискриминације и 
насиља 

Новембар, 
децембар 

Извештај у свесци Тима 

Хоризонтално стручно усавршавање: 
представљање наученог са обуке на 
стручним већима 

Председници 
стручних већа 

јануар Извештај у свесци 
стручних већа 

Едукативна 

радионица/предавање за 

ученце 8. разреда – 

“Сексуално насиље” 

Координатор Тима и 
чланови у 
издвојеним 
одељењима 

фебруар Извештај у свесци Тима 

Теме за час одељењског старешине:  
-„Другачији, а исти“ (I разред) 
 - Културне разлике у вербалном 
опхођењу 
 – „Да речи не боле.“  
(Power point презентација) (II, III, IV) 

Ученици, одељењске 
старешине 

март Извештај у ес дневнику 
одељења 

Информисање родитеља на 
родитељским састанцима о 
активностима школе у превенцији 
дискриминаторног понашања 

Тима за заштиту од 
дискриминације и 
насиља 

друго 
полугодиште  

Записник са седнице 
Савета родитеља 

Подршка ученицима из осетљивих 
друштвених група 

одељењске 
заједнице, 
одељењске 
старешинае 

током 

наставне 

године 

Извештај у ес дневнику 
одељења 
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Организовање вршњачке подршке на 
нивоу одељења у учењу за ученике 
којима је подршка потребна 

одељењске 
старешине ученици 

током 

наставне 

године 

Извештај у ес дневнику 
одељења 

Израда педагошких профила планова 
индивидуализације и ИОП-а 

Тим за инклузију, 
одељењске 
старешине 

током 

наставне 

године 

Извештај у ес дневнику 
одељења и извештај у 
свесци Тима за 
инклузију 

Обележавање Дана просветних 
радника 

Ученички парламент 
и Вршњачки тим 

8.11.2022. Извештај у свесци 
евиденције ВТ и УП 

Обележавање Међународног дана 
вршњачког насиља “ 

Ученички парламент 
и Вршњачки тим 

02.2023. 
Последња 
среда у 
месецу 

Извештај у свесци 
евиденције ВТ и УП 

 
Промовисање активности на сајту 
школе 
 

 
администратори 

 
током 
наставне 

 
Сајт школе 

Извештавање о 
случајевиманасиља,злостављања и 
занемаривања и предузетим мерама 
(Наставничко веће, Савет родитеља) 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља злостављања 
и занемаривања 

током 
наставне 

Извештај у свесци 
Тима,записници са НВ 
И СВ 

Извештавање о реализацији и 
ефектима Плана 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља злостављања 
и занемаривања 

Фебруар, 
јун  

Извештај у свесци Тима 

 

 
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

ШК 2022/2023. 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

Израда Програма и плана у превенцији 
дискриминаторног понашања  

Тим за заштиту од 
дискриминације,нас

иља,злостављања и 
занемаривања 

август,  
септембар  

Свеска евиденције 
Тима 

У школским просторијама и на сајту школе 

истицање информације о 

коракцима/редоследу поступања школе у 
случају дискриминације 

Тим за заштиту од 

дискриминације,нас

иља,злостављања и 
занемаривања 

септембар Извештај у свесци 

Тима,сајт школе 



 

198 

 
  

 

 

 

 

Упознавање ученика и родитеља првог 
разреда са Правилником о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности; 
подсећање запослених, родитеља и ученика 

осталих разреда на поступање установе у 

случају дискриминаторног понашања 

Тим ,одељењске 
старешине 

септембар Извештај у свесци 
Тима,сајт 

школе,ес дневник 

Едукативна радионица/предавање за 
ученике “Појам дискриминације” 

Координатор Тима 
и чланови у 

издвојеним 
одељењима 

јануар Извештај у свесци 
Тима 

Обука за наставнике: Асертивност 

(председници стручних већа) 
 

Педагошко-

психолошка служба 

децембар Извештај у свесци 

Тима 

 

Акција “Играј фер плеј у школи без 

насиља”. 

 

Координатор Тима 

и наставници 
физичког 

васпитања 

 

 

децембар 

 

Свеска евиденције 

Тима и портфолио 
Стручног већа 

физичког 

васпитања 
Чланови УП на ЧОС-у преносе знања и 
информације са обуке кроз коју су прошли 

Чланови Ученичког 
парламента 

децембар  Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Обука за чланове Ученичког парламената: 
Интеркултуралност ;Асертивност 

Чланови Ученичког 
парламента уз 
подршку Тима за 
заштиту од 
дискриминације и 
насиља 

Новембар, 
децембар 

Извештај у свесци 
Тима 

Хоризонтално стручно усавршавање: 
представљање наученог са обуке на 
стручним већима 

Председници 
стручних већа 

јануар Извештај у свесци 
стручних већа 

Теме за час одељењског старешине:  
-„Другачији, а исти“ (I разред) 
 - Културне разлике у вербалном опхођењу 
 – „Да речи не боле.“  
(Power point презентација) (II, III, IV) 

Ученици, 
одељењске 
старешине 

март Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Информисање родитеља на родитељским 
састанцима о активностима школе у 
превенцији дискриминаторног понашања 

Тима за заштиту од 
дискриминације и 
насиља 

друго 
полугодиште  

Записник са 
седнице Савета 
родитеља 

Подршка ученицима из осетљивих 
друштвених група 

одељењске 
заједнице, 
одељењске 
старешинае 

током наставне 

године 

Извештај у ес 
дневнику 
одељења 
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Организовање вршњачке подршке на нивоу 
одељења у учењу за ученике којима је 
подршка потребна 

одељењске 
старешине ученици 

током наставне 

године 

Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Израда педагошких профила планова 
индивидуализације и ИОП-а 

Тим за инклузију, 
одељењске 
старешине 

током наставне 

године 

Извештај у ес 
дневнику 
одељења и 
извештај у свесци 
Тима за инклузију 

Обележавање Дана толеранције Ученички 
парламент и 
Вршњачки тим 

16.11.2022. Извештај у свесци 
евиденције ВТ и 
УП 

 
Промовисање активности на сајту школе 
 

 
администратори 

 
током наставне 

 
Сајт школе 

Извештавање о случајевима 
дискриминације и предузетим мерама 
(Наставничко веће, Савет родитеља) 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља 
злостављања и 
занемаривања 

током наставне Извештај у свесци 
Тима,записници 
са НВ И СВ 

Извештавање о реализацији и ефектима 
Плана 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
насиља 
злостављања и 
занемаривања 

Фебруар, 
јун  

Извештај у свесци 
Тима 

 

 

 

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

  ШК 2022/2023. године 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

Израда Програма и плана у превенцији 
трговине људима  

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања 

август,  
септембар  

Свеска 
евиденције 
Тима 

У школским просторијама и на сајту 
школе истицање информације о 
коракцима/редоследу поступања школе у 
случају трговине људима 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања 

септембар Извештај у 
свесци 
Тима,сајт 
школе 

Едуковање Вршњачког тима на тему 
трговине људима 

Координатор ВТ септембар Извештај у 
свесци Тима 
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Обележавање Европског дана борбе 
против трговине људима 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања ,ВТ 

18.октобар Извештај у 
свесци Тима 

Едукативнарадионица/предавање 

за ученике и наставнике “Појам 

трговине људима” 

Координатор Тима и чланови  и ВТ октобар Извештај у 
свесци Тима 

Едукативнарадионица/предавање 

за ученике и наставнике  “Жртва 

трговине људима-последице по 

жртву” 

Координатор Тима и чланови  и ВТ децембар Извештај у 
свесци Тима 

 
Акција “Играј фер плеј у школи без 
насиља”. 

 
Координатор Тима и наставници 
физичког васпитања 
 

 
децембар 

 
Свеска 
евиденције 
Тима и 
портфолио 
Стручног већа 
физичког 
васпитања 

Обележавање Међународног Дана 
људских права 

Ученички парламент и Вршњачки 
тим 

10.12.2022. Извештај у 
свесци 
евиденције ВТ 
и УП 

Информисање родитеља на родитељским 
састанцима о активностима школе у 
превенцији дискриминаторног понашања 

Тима за заштиту од дискриминације 
и насиља 

друго 
полугодиште  

Записник са 
седнице Савета 
родитеља 

Подршка ученицима из осетљивих 
друштвених група 

одељењске заједнице, одељењске 
старешинае 

током 

наставне 

године 

Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Организовање вршњачке подршке на 
нивоу одељења у учењу за ученике 
којима је подршка потребна 

одељењске старешине ученици током 

наставне 

године 

Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Едукативнарадионица/предавање 

за учитеље и наставнике 

“Индентификација жртава 

трговине” 

Педагошко-психолошка служба фебруар Извештај у 
свесци Тима 

Обележавање Међународног дана жена 
темом “Родна равноправност” 

Ученички парламент и Вршњачки 
тим 

8.03.2023. Извештај у 
свесци 
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евиденције ВТ 
и УП 

Теме за час одељењског старешине:  
-„Другачији, а исти“ (I разред) 
 - Културне разлике у вербалном 
опхођењу 
 – „Да речи не боле.“  
(Power point презентација) (II, III, IV) 

Ученици, одељењске старешине март Извештај у ес 
дневнику 
одељења 

Едукативнарадионица/предавање 

за ученике и наставнике  

“Подршка жртвама трговине 

људима” 

Координатор Тима и чланови  и ВТ април  
Свеска 
евиденције 
Тима  
 

 
Промовисање активности на сајту школе 
 

 
администратори 

 
током 
наставне 

 
Сајт школе 

Извештавање о случајевима 
дискриминације и предузетим мерама 
(Наставничко веће, Савет родитеља) 

Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања 

током 
наставне 

Извештај у 
свесци 
Тима,записници 
са НВ И СВ 

Извештавање о реализацији и ефектима 
Плана 

Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања 

Фебруар, 
јун  

Извештај у 
свесци Тима 

 

 

Насиље се пријављује члановима Тима  

Телефони и мејл за пријаву насиља у школи су: 

034 / 68-41-402-  школа, svetisavabatocina@gmail.com 

060 38 78 311 Ненад Мркаљ, наставник физичког васпитања 

 
 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

У складу са Општим циљевима Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

дискриминацију,насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о изменама и допунама Правилника о 

протоколу поступања у установи у одговору на дискриминацију,насиље, злостављање и 
занемаривање("Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020.) ,као и анализе стања 

безбедности у предходној наставној години дефинисани су специфични циљеви у превенцији ради обезбеђивања 

услова за сигурно и подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика дискриминације,насиља, 
злостављања и занемаривања и социјалну реинтеграцију ученика који су извршили односно били изложени 
насиљу, злостављању или занемаривању.  

Анализа стања безбедности : У претходним  годинама приметан је тренд опадања насилног понашања у 

свим параметрима које у школи пратимо - анализа стања безбедности, самовредновање и извештаји (табеле 

mailto:svetisavabatocina@gmail.com
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нивоа, врсте и броја насилних ситуација у школи). Ове школске године потврђен је мали број насилних ситуација 
,позитиван ефекат превентивног рада и правовремног и одговарајућег реаговања на сваки вид насиља и 

дискриминације уз обавезно покретање свих механизама унутрашње заштитне мреже.Подизању квалитета 

живота у школи помаже велики број различитих слободних активности,сарадничка, радна и пријатељска 

атмосфера, развијање емпатије и социјалних вештина. На основу анализе стања безбедности и присутности 
различитих облика и интезитета насиља закључујемо да је наша школа окружење које добрим сарадничким 

односима и духом заједништва васпитно утиче на сваког појединца и помаже му да се развија у зрелу, одговорну 
и интегрисану личност. 

Школске 2021/2022.  године пријављена су неколико случајева насилног понашања: физичко и психичко насиље 

првог нивоа (децембар 2021. год. / I разред), емоционално и физичко насиље другог нивоа (март 2022. год. / VIII 
разред) и електронско насиље другог нивоа(април 2022. год. /V разред).  

На основу овога и свепбухватне анализе стања у школи одлучили смо да ове школске године више обратимо 
пажњу на ове две категорије(облике) насиља. 

1. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА: Дискриминација, насиље, злостављање  

 Занемаривање  и трговина људима  

ДИСКРИМИНАЦИЈА 
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним помашањем подразумева се понашање којим се на 

непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, 
односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или 

групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, 

прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, 
језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 

социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и 
по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  
 

Извршилац дискриминације, јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ или треће лице, као и 
установа, њени органи и тела који својим чињењем или пропуштањем чињења врше дискриминацију у процесу 

образовања и васпитања или у вези са њим, у свим релацијама. 

 

Дискриминисано лице, јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ и треће лице, група – учесника у 
образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и тела установе који су претрпели 

дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим. 
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Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног,односнон понавњаног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља,развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог. 
Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету,ученику,другом 

запосленом,родитељу,односно другом законском заступнику(у даљем тексту: родитељ); другом детету и 
ученику,запосленом као и трећем лицу. 

Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално),социјално и дигитално: 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања 

детета/ученика и запосленог;физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих 
особа,као и подстрекивање на насиље и не реаговање на исто. 

Примери физичког насиљасу: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, 

бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/ученика или запосленог. 

Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав 
емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима детета/ученика и запосленог. 

Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, 

етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање,подсмевање, 

исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња,застрашивање,ограничавање кретања 
деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, 

ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

 

Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење 

у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење,игнорисање и неприхватање по билоком 

основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну активност коју 

она несхватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не прихватајује, нису у стању да се са њом сагласе) 

и која има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе. Сексуалним насиљем сматра се :  

• сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, 
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додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл; 

• навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима; 

• било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или неконтактним 
активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); 

• коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

Дигитално насиље
 
 и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за последицу 

повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-

ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље, насилни 

екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не чини, што негативно 

утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи га у немоћан 

положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне и друге 
сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика 

од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног 

психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање у идеолошки 

мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских, политичких и других циљева. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу о детету и 

ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан развој 

детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој. 

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада неопходних 
детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране родитеља; пропусте 

у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, 

наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и др. 

ТРГОВИНА ЉУДИМА 

Трговина људима је један од најкомплекснијих и најтежих облика насиља и кривично дело коме одрасли, 
млади и деца могу бити изложени. Према Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима3 , 

чланом 4, трговина људима је дефинисана као врбовање, превоз, премештање, скривање или прихват лица, 

уз примену претње или силе или других облика принуде, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења 

или стања угрожености, или давање или примање новчаних средстава или друге користи ради добијања 
пристанка лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. Експлоатација, у најмању руку, 
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укључује искоришћавање проституције других лица или друге облике сексуалног искоришћавања, 
присилан рад или пружање услуга, служење, ропство или праксу сличну ропству или вађење људских 
органа. 

Основни индикатори су груписани у следеће области: 

 Понашање ученика  

 Комуникација ученика и односи са другима  

 Физички изглед ученика и начин облачења  

 Здравље ученика  

 Породица и услови живота 
 

НАЈЧЕШЋИ ОБЛИЦИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА: 

 1. Сексуална експлоатација - подразумева експлоатацију на основу принуде на проституцију или 
недобровољно учешће у продукцији порнографског садржаја. Сексуална експлоатација обухвата бављење 
проституцијом, порнографијом, стриптизом и секс-туризмом.  

2. Радна експлоатација – подразумева искоришћавање у виду обављања кућних послова, пољопривредних 
радова, грађевинских радова, учешће у слабо плаћеним, опасним, тешким или сезонским пословима. 

 3. Принудни брак – код овог вида трговине људима жртва принудно склапа брак или ступа у ванбрачну 

заједницу. Садржи и друге елементе трговине људима поред сексуалне експлоатације као што је принудни 
рад, просјачење и др. Због тога се не може сматрати нити оправдати обичајима и традицијом.  

4. Принудно просјачење – један од честих облика трговине децом представља и просјачење. Просјачење 
може да обухвата и продају предмета мање вредности или певање, прање аутомобила и др.  

5. Принуда на вршење кривичних дела – код овог вида трговине људима жртва је приморана да врши 

различита кривична дела, од којих су најчешћа крађе и разбојништва. Због тога је важно да уколико постоји 

сумња или сазнање да малолетно лице врши неко кривично дело не занемаримо и контекст и могућу 
принуду.  

6. Трговина органима – облик трговине људима када се жртвама операцијом принудно узимају органи у 
циљу продаје.  

7. Нелегално усвојење – представља облик трговине људима када нису испоштовани сви законски прописи 
који штите најбољи интерес детета и његову безбедност и када нису испоштоване процедуре усвојења. 

 УЛОГА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА  

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима огледа се у:  
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 реализацији превентивних активности ради јачања компетенција запослених у установама за 

препознавање феномена трговине људима, ризика и начина заштите; 

 благовременом препознавању ризика од потенцијалног укључивања ученика/ца у ланац трговине 
људима 

 благовременој интервенцији ако је ученик/ца већ изложен неком облику трговине људима; 

 обезбеђивању подршке ученику/ци у процесу реинтеграције, након што је био изложен неком од 

облика трговине људима 

 

 ПРЕВЕНЦИЈА : ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА УЧЕНИКА У ШКОЛИ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Школа приликом реализације превентивних активности може самостално или у сарадњи са 
партнерима организује: 

 предавања, трибине, радионице за ученике и ученице; 

 организује предавања, трибине, радионице за родитеље, односно законског заступника 

детета; 

 организује предавања, трибине, радионице, обуке за наставнике и стручне сараднике 

 едукује вршњачки тим за превенцију; 

 обележи светски дан борбе против трговине људима; 

 организује израду плаката, брошура, флајера од стране ученика/ученица; 
 

Приликом реализације превентивних активности важно је да у њима учествују наставници, стручни 
сарадници, директор, родитељи/законски заступници детета, ученици, али и сви они које школа препознаје 

као значајне партнере/ресурсе. Координацију планирања и реализације превентивних активности треба да 
спроводи Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: УЛОГА ШКОЛА У ПРЕЛИМИНАРНОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ УЧЕНИКА КОЈИ СУ 
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА  

Установе образовања и васпитања имају улогу у процес прелиминарне идентификације жртава трговине 

људима, а Центар за заштиту жртава трговине људима врши процес формале индетификације жртава 
трговине људима. 

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СИТУАЦИЈАМА СУМЊЕ ИЛИ 
САЗНАЊА ДА ЈЕ УЧЕНИК УКЉУЧЕН У БИЛО КОЈИ ОБЛИК ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у било који облик трговине људима, школа је 

дужна да реагује у складу Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање6 . Приликом процењивања ситуације важно је применити ревидирану Листу 

за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима . У складу са 
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Правилником, директор установе је у обавези да, уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен 
у било који облик трговине људима, о томе обавести службу надлежну за идентификацију и подршку 

жртава трговине људима, односно Центар за заштиту жртава трговине људима, надлежни центар за 

социјални рад и полицију. О ситуацији и предузетим активностима установа образовања и васпитања 
обавештава Министарство просвете, науку и технолошког развоја, односно надлежну школску управу. 

Смернице за примену листе индикатора и за даље поступање: 

 Уколико су идентификовани одређени фактори ризика и/или мањи број слабих индикатора у односу на 

целокупну листу, потребно је праћење и предузимање мера и активности у оквиру установе у складу са 

законском регулативом. Уколико се идентификује најмање три индикатора, без обзира на област и степен 
интензитета (слаб, умерен и/или јак индикатор), у односу на целокупну листу индикатора, потребне су 

консултације са Центром за заштиту жртава трговине људима ради предузимања даљих мера и активности. 

Уколико се идентификује најмање три индикатора у односу на целокупну листу индикатора (без обзира на 
област) од којих је један јак индикатор (3 – јак индикатор), потребно је да установа обавести Центар за 
заштиту жртава трговине људима , надлежни центар за социјални рад и полицију. 

У случајевима када су живот или здравље детета/ученика непосредно угрожени или постоји могућност да 
услед непредузимања хитних мера заштите, могу бити непосредно озбиљно угрожени, било који 

представник система или грађанин ОДМАХ обавештава полицију која интервенише у циљу пружања 

безбедносне заштите ученику (и укључује здравствене службе ради указивања хитне медицинске помоћи 
ученику, надлежни центар за социјални рад, ради пружања породично правне и социјалне заштите и Центар 

за заштиту жртава трговине људима који ће обавити разговор са учеником чим се процени од стране лекара 

да је у могућности). Даљи рад се наставља по наредбама или захтевима надлежног тужиоца који руководи 
процесом. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА/ДЕЦИ ЖРТАВАМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА? 

 Поштовање поверљивости података и приватности  

 Поступање у најбољем интересу детета  

 Обезбеђивање сигурности детета  

 Поштовање личности и достојанства детета  

 Не наношење штете  

 Учешће детета  

 Праведност и антидискриминација  
Могуће промене у функционисању детета, на које треба обратити пажњу су:  

 Однос неповерења према другима, повлачење и постављање баријере према другима;  

 Отежано управљање емоцијама, чести емоционални изливи у понашању или неадекватно испољавање 

емоције у односу на ситуације (напади беса, туге, страха и др) или честе и непредвидиве промене 
расположења; 

  Ниско самопоштовање и самопоуздање као и осећај мање вредности;  
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 Тешкоће у концентрацији, опажању, фокусирању на садржај, памћењу, закључивању, мишљењу, 

планирању, збуњеност односно конфузија на нивоу мишљења (који иначе нису били присутни);  

 Хронична обољења попут високог крвног притиска, дијабетеса, проблема менталног здравља, честих 
инфекција, повреде, психосоматска обољења, поремећај сна и исхране, који су настали.  
 Установе образовања и васпитања треба да: 

 oбезбеде психосоцијалну помоћ и подршку стручних сарадника - психолога и педагога; oсигурају 
безбедност детета у школском окружењу;  

 oбезбеде емоционалну подршку-показивање емпатије, неосуђивање, прихватање, показивање разумевања, 

давање могућности да разговара о свом искуству колико и када оно жели да о томе говори;  

 информишу дете о свим питањима која су значајна за њега као и за врсту подршке која може да му се 

обезбеди; обезбеде потребну образовну подршку;  

 обезбеде подршку вршњака и укључивање у вршњачку групу; превенирају секундарну трауматизацију;  

 обезбеде заштиту података и приватности детета (о самом догађају и детаљима догађаја не треба 

разговарати/препричавати га са запосленима и ученицима у школи); 

  мапирају факторе рањивости и отпорности.  
 

КЉУЧНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ДЕЦИ  

Запослени у школи у сарадњи са другим системима имају улогу пружања непосредне подршке током 
опоравка детета и његове реинтеграције.  

Током пружања подршке важно је да:  

 према детету вербално и невербално покажемо емпатију, да покажемо разумевање за његова 
осећања и потребе, искуство и мишљење без осуђивања, чуђења и критике  

 покажемо да смо заинтересовани за дете и да смо ту за њега; да активно слушамо дете када може и 

жели нешто да нам саопшти 

  обезбедимо сигурно и прихватајуће окружење за дете  

 Карактеристично понашање наставника/стручних сарадника да би успоставили и одржали однос 

поверења са учеником: 

 Етичност у односу са дететом и у контактима са сарадницима поводом тешкоћа детета. 

  Искрену заинтересованост за дете као особу. 

  Отворена и искрена комуникација са дететом у свим фазама развоја ситуације, а у складу са узрастом детета.  

 Безусловно прихватање детета без обзира на његово искуство, без критиковања и радозналости за детаље 

догађаја.  

 Уважавање дететових осећања и потреба.  

 Отвореност за дететова искуства без предрасуда и окривљавања.  

 Дозволу детету да буде у отпору, да буде неповерљиво и уплашено.  

 Јасан, топао и професионалан однос према детету. 
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  Поштовање права детета.  

 

Приликом комуникације са дететом потребно је поштовати следеће смернице:  

 Не вршити притисак на дете да препричава трауматична искуства. Не прекидати и не пожуривати дете док 
прича. 

  Не додиривати дете ако нисте сигурни да ли је то у реду (осим у ситуацијама када дете иницира/исказује 

потребу, уколико је то у сврху умиривања и изражено на друштвено и културолошки прихватљив начин). 

  Не процењивати, не доносити судове по томе шта је дете урадило или могло да уради, или о томе како би 

требало/не би требало да се осећа.  

 Не користити стручне термине који нису јасни. 

  Не давати лажна обећања. 

  Не причати о својим проблемима или препричавати туђе приче.  

 Не стављати се у улогу „спасиоца“који треба да реши све проблеме детета.  
 

Подршка породици 

  Како би се око детета изградила сигурна мрежа подршке важно је обезбедити помоћ и подршку породици детета 

или особама које о деци брину. Важно је едуковати особе које брину о детету, односно родитеље/другог законског 

заступника детета, о очекиваним и могућим променама у понашању детета и адекватним реакцијама на те 
промене.  

ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Институције које постоје у локалној заједници са којима установе образовања и васпитања сарађују:  

 Центар за социјални рад,  
 Полицијска управа,  
 Високо јавно тужилаштво,  
 Центар за заштиту жртава трговине људима - http://www.centarzztlj.rs/ 

  Невладине организације које се баве темом трговине људим:  
- АСТРА - https://www.astra.rs/ 
- Атина- http://atina.org.rs/sr 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ 

Основни принципи на којима је заснован Програм, који уједно представљају и оквир за 

деловање, јесу: 

• право на живот, опстанак и развој; 

• најбољи интерес детета; 

• недискриминација и 

• учешће деце 

Општи циљ Програма 

http://www.centarzztlj.rs/
https://www.astra.rs/
http://atina.org.rs/sr
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Општи циљ Програма је унапређивање квалитета живота ученика применом: 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установама. 

 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, административно и 

помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање рограма 

превенције; 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање 

насиља, злостављања и занемаривања; 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања ус итуацијама насиља; 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и 

локалне заједнице за уочавање и решавањепроблема насиља, злостављањаи занемаривања. 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма 
заштите; 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученикаузаједницу вршњака и живот 
установе; 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи или 
подстрекачи насиља. 

2. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у      у станови ствара 
сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.  

Превентивним активностима се: 

• Истичу и унапређују знања,вештине и ставови потребни за креирање безбедног и подстицајног окружења 
и конструктивно реаговање на насиље; 

• Унапређује познавање процедура за пријављивање и поступање код детета и ученика,родитеља и свих 

запослених у случју сумње или сазнања о свим облицима насиља,злостављања и занемаривања обезбеђује 
заштита детета и ученика,родитеља и свих запослених од насиља,злостављања и занемаривања; 
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• Подстиче усвајање позитивних норми и облика понашања,учења вештине конструктивне комуникације и 

развијање емпатије; 

 Остварује упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања 
различитих облика комуникације и понашање ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и 

инвалидитетом; 

 Развијају социоемоционалне компетенције деце и ученика,родитеља и свих запослених(свест о 

себи,свест о другима,саморегулација,одговорно доношење одлука,…); 

Деца и ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне 

активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и 

васпитни рад који је по интензитету примерен потребама специфичностима установе и најбољем интересу 

детета, самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама. 

# Активности у области превенције Носиоци 
Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. 

Упознавање чланова Наставничког 

Већа са правном регулативом,Посебним 

протоколом поступања у установи у 

одговору на дискриминацију, 
насиље,злостављање и занемаривање и 

трговину људима. 

Секретар *          

2. 

Ангажовање постојећих ресурса уобразовно-
васпитним установамаза стварање безбедног 

иподстицајног окружења: 

*на нивоу установе формирати нови ТИМ за 

заштиту од насиља, 
*формирати вршњачки тим и одредити 

наставника ментора. 

Директор *          

3. 

Усклађивање постојећих подзаконских аката 
установе: 

* Правила о понашању ученика, 

* Правилника о безбедности. 

Секретар   * *       

4. 
Израда програма за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања и 

трговине људима. 

Тим за заштиту 

од насиља 
*          

5. 
Дефинисање правила понашања и 

последица кршења правила. 

Тим за заштиту 

од насиља 
 * * *       
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6. 

Дефинисање улога и одговорности у 
примени процедура и поступака тј. 

Успоставити ланац одговорности: 

*руководства, 

*чланова тима, 
*дежурних наставника, 

*предметних наставника, 

*одељењских старешина, 
*осталих запослених у школи. 

Директор,Тим    *       

7. 

Обезбеђивање простора у којима бораве 

ученици унутар образовно васпитне 

установе и у њеном непосредном окружењу. 

Тим за заштиту 
од насиља 

* *  

       

8. 

Развијање вештина ефикасног реаговања у 

ситуацијама насиља. 

Развијање и неговање богатства 

различитости и културе понашања у оквиру 
образовно-васпитних активности: 

* теме у оквиру ЧОС-а, 

* теме у настави Грађанског васпитања, 
* план  рада Ученичког парламента, 

* теме трибина. 

Одељењске 

старешине, 

наставници ГВ, 

координатори 
Ученичког 

парламента 

* * * * * * * * 

  

9. 

 
Вршњачки тим –  
- Упознавање парламента са члановима Тима 
- упознавање са Правилником о примени 
Протокола о заштити ученика од насиља .. 
- упознавање  планом заштите ученика … 
-учешће у доношењу правила понашања на 
нивоу Школе… 
- покретање и организовање креативних 
садржаја ученичког слободног 
времена(игранке,литерално-песнички 
сусрети,изложбе…). 
 

 
Координатор 
Вршњачког 
тима 

* * * * * * * * * * 

10. 

 
Самостални рад са ученицима под ризиком – 
Превенција насилног понашања ученика које 
процењујемо да су под ризиком.  
 

 
Одељенски 
старешина * *       

  

11. 

Едукативне радионица/предавање 

за ученике од 5. до 8. разреда – све 
облике насиља 

Координатор 
Тима и чланови 
у издвојеним 
одељењима 

* * * *  *   

  

12. 

Едукативне радионица/предавање 

за ученике од 5. до 8. разреда – 

појам дискриминације 

Координатор 
Тима и чланови 
у издвојеним 
одељењима 

    *    
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13. 

Едукативне радионица/предавање 

за ученике од 5. до 8. разреда – све 

о трговини људима 

Координатор 
Тима и чланови 
у издвојеним 
одељењима 

 *  *  *  * 
  

14. 

Организовање 
предавања,радионица,пано 

презентација,ликовних и 

литералних радова на тему 
социјалног и психичког насиља. 

Координатор 
Тима и чланови 
наставници 
српског језика и 
ликовног 
васпитања 

* * * * * * * * * * 

15. 

Умрежавање свих кључних носилаца 

превенциј енасиља (Савет 

родитеља,Школски одбор, Ученички 
парламент,Наставничко веће). 

Директор 

 

* * * * 

     

16. 

Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге 

школског спорта испортских активности у 
заштити ученика. 

Наставници 

физичког 
васпитања 

* * * * * * * * * 

 

 

2.1. Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да упозна све запослене, децу, 

ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним законом, Правилником 

о протоколу и другим подзаконским и општим актима. 

Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, васпитним, стручним 
и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и активности обезбеђују подстицајну и 

безбедну средину. 

Одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и начина 

рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно 

разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др. 

У израду ИОП а се, уколико постоји потреба, укључује се представник Тима за заштиту ради 

планирања активности у оквиру ИОПа, а у вези са заштитом од насиља. 

Одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и 

ученика од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као 

и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед. 

Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању (на 

пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у поступању, необјективно 

оцењивање и др.). 
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Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и 
занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других – деце, ученика, запослених, родитеља 

и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и 

одговорности; активно учествују у раду одељењске заједнице; пружају вршњачку подршку; као чланови 

ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; 

својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању. 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у 

превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и ученика, 

запослених других родитеља и трећих лица. 

Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и 
занемаривања према детету, ученику, запосленом, другом родитељу и трећим лицима, а када то учини 

директор је дужан да одмах о томе обавести јавног тужиоца и полицију, а након тога електронским путем 

надлежну школску управу.* 

Родитељ има обавезу и одговорност, у складу са законом којим се уређују основане система образовања и 
васпитања, да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником, односно 

да сарађује са школом у поступку заштите ученика од насиља. Ако се родитељ не одазове на позив школе, 

у складу са законом школа подноси прекршајну, односно кривичну пријаву за утврђивање одговорности 
родитеља и обраћа се надлежном центру за социјални рад да против родитеља предузме мере из своје 

надлежности. 

3. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-
васпитног рада планира се развојним планом и саставни је део годишњег плана рада. Установа програмом 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују развијање и 

неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите).  

Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, односно свих аспеката школске средине, 
присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања  

*
, специфичности 

установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом заштите 

дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика њиховог 

остваривања. 

Програм заштите садржи: 

1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе (васпитне, 

наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, васпитна група, одељењска заједница, 

ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи – индивидуално и 

групно, савет родитеља); 

2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, 

благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање; 
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3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице, ученичког 

парламента, школског одбора и стручних органа установе; 

5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног 

понашања; 

6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања; 

7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и поступање у 

интервенцији када постоји сумња или се оно догађа; 

8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци 

насиља, злостављања и занемаривања; 

9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, надлежном 

организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за социјални рад, здравственом 

службом, правосудним органима и др.; 

10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма 

заштите, а нарочито, у односу на: 

(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава; 

(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања; 

(3) број повреда; 

(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака 

против запослених; 

(4а) број и ефекте оперативних планова заштите; 

(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања; 

(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 

(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 

(8) друге параметре. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 

тексту: тим за заштиту). 
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Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, 

васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности 

установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из 

мањинских и маргинализованих група и др.). Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог 

запосленог – члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама 

насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у тим 

за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће 

стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). Када тим разматра 

конкретне ситуације насиља у обавези је да поступа у складу са законом којим се уређује заштита података 

о личности. 

Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да: 

1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за унапређивање 

на основу анализе стања; 

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења 

подршке и помоћи од тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и 

интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и 

доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге 

директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне 

заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручна тела и орган управљања. 

4. АКТИВНОСТИ  У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се оно 

зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од понављања, 

ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 
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У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се догодило 

између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; родитеља и детета, 

односно ученика; родитеља и запосленог; ученика и запосленог, као и када насиље, злостављање и 

занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља. 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, 

злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема. 

Заштита запослених 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да запослени трпи насиље од стране 

ученика, родитеља или трећег лица у установи или за време организовања активности установе.  

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да одмах обавести родитеља и центар 

за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у 

складу са законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном 

тужилаштву односно прекршајном суду. 

Када је родитељ или треће лице починилац насиља према запосленом директор је дужан да одмах обавести 

јавног тужиоца и полицију. 

# Активности у области интервенције Носиоци 
Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. 

Примена утврђених поступакаи 

Процедура у ситуацијама насиља. 
Директор, 
Тим за 

заштиту 

од насиља 

* * * * * * * * * * 

2. 

Сарадња са: 
* надлежним органом унутрашњих, 

послова (полицијом), 

* центром за социјални рад, 

* здравственом службом, 
* јединицом локалне самоуправе. 

Психолог * * * * * * * * * * 

3. 

Континуирано евидентирање случајева 

насиља. Психолог * * * * * * * * * * 

4. 

Праћење и вредновањ еврста 

И учесталости насиља путем истраживања, 
запажања и провере. 

Тим за 
заштиту од 

насиља 

* * * * * * * * * * 
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5. 

Извештавања органа установе о остваривању 
иефектима програма заштите,а нарочито у 

односу на: учесталост инцидентних ситуација и 

број пријава; заступљеност различитих облика и 

нивоа насиља, злостављања и заменаривања; 
број повреда;учесталости број васпитно 

дисциплинских 
поступака против ученика и дисциплинских 
поступака 

против запослених; остварене обуке у 

превенцији 

дискриминације,насиља, злостављања и 
занемаривања и потребе даљег усавршавања; 

број и ефекте акција које промовишу 

сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 
степен и квалитет укључености родитеља у 

животи рад установе. 

Директор, 

психолог, 
Тим за 

заштиту 

од насиља 

  *  *   *  * 

6. Подршка ученицим који трпе насиље. 

Психолог, 

одељењски 
старешина 

* * * * * * * * * * 

7. Рад са децом која врше насиље. 

Психолог, 

одељењски 
старешина 

* * * * * * * * * * 

8. Саветодавни рад са родитељима. 

Психолог, 

одељењски 

старешина 

* * * * * * * * * * 

 

Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, неопходно је 

узети у обзир следеће критеријуме: 

• да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 
• где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње; 
• ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања; 
• облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 
Нао снову ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и 

процедуре. 
 
У складу са проценом нивоа ризика из аконском регулативом, доноси се одлука оначину 

реаговања: 

• случај се решава у установи; 
• случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама; 
• случај се прослеђује надлежним  службама. 
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Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је да реагује 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног поступања 

(интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери деца, односно ученици (ученик–

ученик, ученик–дете). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али 

се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. Процена нивоа насиља 

се доноси на основу анализе интензитета, степена ризика, трајања и учесталости понашања, последица, броја 

учесника, узраста и карактеристика развојног периода детета, односно ученика. 

На предшколском узрасту у складу са развојним карактеристикама узраста говоримо о сукобима међу децом 

и агресивном понашању. Тим за заштиту детета у предшколској установи приликом анализе ситуације и 

доношења плана активности у раду са дететом и породицом узима у обзир учесталост понашања, трајање, 

интензитет, последице, степен ризика по учеснике ситуације, карактеристике развојног периода и 

индивидуалне карактеристике детета. 

У реализацију плана активности укључује се родитељ детета. Уколико укључивање породице није у најбољем 

интересу детета, установа на основу стручног мишљења Тима за заштиту укључује надлежни центар за 

социјали рад. У складу са проценом ризика и потребама детета укључују се и други системи из спољашње 

мреже заштите у складу са својом надлежностима (систем социјалне заштите, систем здравствене заштите).  

Први ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање, гађање, 

чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, 

називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, имитирање, „прозивање”. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из групе или 

заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: добацивање, 

псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих програма 

су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 

Други ниво: 
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Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела, „шутке”, 

затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу.  

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање, забрана 

комуницирања, искључивање, манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе 

(игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање порнографског 

материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: оглашавање, снимање 

и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање камером појединаца против њихове 

воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 

 

 

Трећи ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање опекотина и 

других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем,подстрекивање на 

насиље итд. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, 

изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и 

психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације.  

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе према 

појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.  

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и одраслих, подвођење, 

злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, инцест.  

Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, нарочито: снимање насилних 

сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија. 

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, злостављање и 

занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика: 

– понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 
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– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда забране 

утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет, учесталост, учесници, време, место, 

начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор. 

У дому ученика понављање лакших повреда обавеза третира се као тежа повреда обавеза у складу са законом 

којим је уређен ученички и студентски стандард. У дому ученика васпитно-дисциплински поступак се води у 

складу са законом којим је уређен ученички и студентски стандард. 

Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности. 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, наставник, односно 

васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском 

заједницом, групом ученика и индивидуално. 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице теже, 

ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и ученик трпи 

поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним 

за други, односно трећи ниво. 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно главни васпитач у дому, 

у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу 

појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-

дисциплински поступак и изриче меру, у складу са законом.  

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и 

надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге 

организације и службе). Када су извршиоци насиља ученици старости до 14 година против којих се не може 

поднети прекршајна или кривична пријава, нити покренути прекршајни и кривични поступак, на овом узрасту 

се искључиво примењују мере из надлежности образовно-васпитног система, здравственог система и система 

социјалне заштите. У раду са учеником до 14 година родитељ има обавезу да се укључи у појачан, односно по 

интензитету примерен потребама ученика васпитни рад. Уколико присуство родитеља није у најбољем 

интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор 

обавештава центар за социјални рад, односно полицију или јавног тужиоца. 
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На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и покретање 

васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са учеником ангажована 

и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 

Када дете предшколског узраста испољава агресивно понашање које је део развојне фазе или последица сметње 

у развоју детета васпитач у сарадњи са Тимом за заштиту планира мере подршке уз обавезно укључивање 

родитеља. Тим за заштиту процењује да ли је потребно укључивање других институција за подршку детету и 

породици (центра за социјални рад, здравствене службе и др.). 

Када родитељ чини насиље или злостављање детета и када његово укључивање у поступак није у најбољем 

интересу детета Тим за заштиту обавезно укључује надлежни центар за социјални рад. 

Информације о насиљу, злостављању и занемаривању  прикупља, по правилу, психолог, педагог, односно 

друго задужено лице у установи – одељењски старешина, наставник, васпитач или члан тима за заштиту, 

непосредно по сазнању или сумњи на насиље, злостављање и занемаривање.  Начин прикупљања информација 

одређује се у складу са специфичностима ситуације.  Изјава од малолетних ученика се узима у складу са 

одредбама закона који уређује основе система образовања и васпитања, а којима је прописан васпитно-

дисциплински поступак у установи. 

Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у породици, 

директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље мере у складу са 

законом. 

Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и активности, директор 

обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира активностима са свим учесницима у 

процесу заштите детета и ученика. 

Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор 

обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за 

покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање и подржавање 

идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, директор школе сазива тим за заштиту који 

разматра ситуацију и на основу прикупљених информација одлучује о даљем поступању.  

Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки мотивисаном насиљу, 

односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног дела и када тај догађај очигледно захтева 

неодложно поступање, директор одмах обавештава родитеља, јавног тужиоца и полицију. 
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Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који облик трговине људима, 

директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и подршку жртава трговине људима, односно Центру 

за заштиту жртава трговине, надлежном центру за социјални рад и полицији. 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у установи, 

директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и ученику мере за заштиту и 

подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу. 

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, свом детету, детету/ученику или трећем 

лицу директор је дужан да одмах обавести полицију или јавног тужиоца. 

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља и центар за 

социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у 

складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном 

тужилаштву односно прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице (укључујући 

пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да истовремено обавести родитеља детета 

које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе кривичну 

пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном 

прекршајном суду. 

Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени – запослени; запослени – 

родитељ; запослени, родитељ – треће лице), директор предузима мере, у складу са законом. 

Уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени ученици догодило ван установе, дужна је да 

појача васпитни рад са ученицима уз обавезно укључивање родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, 

када је нужно укључити надлежни центар за социјални рад. 

Уколико се насилно понашање догоди у простору установе и/или у време образовно-васпитног рада и других 

активности установе предузимају се мере појачаног васпитног рада, а у складу са проценом нивоа води и 

окончава васпитно-дисциплински поступак у роковима и на начин утврђен законом. Установа обавештава 

друге институције у зависности од процењеног нивоа насиља. 

У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да: поступак 

води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до којих дође пре и у току поступка; 

да дете, односно ученика не излаже поновном и непотребном давању изјава. 
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Редослед поступања у интервенцији 

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се прикупљањем 

информација – директно или индиректно. 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује или 

одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања информација поштују се 

принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно 

лице – дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши преглед 

видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави директору 

непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди сумња, 

директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање и 

занемаривање. 

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, а 

нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача да одлучно прекине 

све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб 

високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.  

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 

обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах након 

заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у 

најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што 

објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих мера 

и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, односно ради успостављања и 

развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. у консултације у установи укључују се: 

одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, 

ученички парламент. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са 

сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и активности, у 

консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство надлежно за послове 

образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) – надлежну школску управу, центар за социјални 
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рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу, а по потреби одељење надлежно за послове ученичког 

и студентског стандарда. 

5) Мере и активностипредузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите (у даљем 

тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике – 

учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања). 

План заштите зависи од: врсте и тежине насилног понашања, последица насиља по појединца и колектив, 

броја учесника и сл. Мере и активности се планирају на основу сагледавања карактеристика детета/ученика, 

потреба за подршком и уз учешће детета/ученика и родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када 

је нужно укључити надлежни центар за социјални рад. 

План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, рад са родитељем, 

рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа 

управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно 

укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу друштвену заједницу. Мере и 

активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду у складу са његовим развојним 

могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или 

васпитног рада који у интензитету одговара потребама детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад, 

предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, односно васпитачем, 

психологом, педагогом, секретаром директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним 

организацијама и службама. За ученика који се образује у складу са чланом 76. став 6, тач. 1) и 2) Закона о 

основама система образовања и васпитања у израду плана заштите се укључује Тим за инклузивно 

образовање. У припрему плана заштите и реализацију, када год је могуће, установа ће укључити 

представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и децу, односно ученике – 

учеснике у насиљу и злостављању. 

План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у 

сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и службе 

спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, 

одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања. 

План заштите треба да садржи и евалуацију плана. 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, 

организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 

сата. Процена нивоа насиља у року од 24 сата утврђује се на састанку тима за заштиту. Уколико ученици 
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бораве у дому, обавештава се и одељење надлежно за послове ученичког и студентског стандарда. Пре 

пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту процени да тиме може да буде угрожен 

најбољи интерес детета и ученика, о чему обавештава полицију или надлежног јавног тужиоца и надлежни 

центар за социјални рад. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник 

насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује председник 

органа управљања. О комуникацији са медијима поводом конкретних ситуација насилног и ризичног 

понашања када се од установе тражи изјава, установа је дужна да одмах обавести надлежну школску управу 

и службу надлежну за односе са јавношћу Министарства. 

Ако се утврди одговорност директора за непредузимање или неблаговремено предузимање одговарајућих 

мера, прописаних овим правилником, у случајевима повреде забране насиља, у складу са законом који 

уређује основе система образовања и васпитања стичу се услови за престанак дужности директора. Директор 

установе је прекршајно одговоран уколико одмах по сазнању не пријави насиље у породици или непосредну 

опасност од насиља, омета пријављивање или не реагује на њега. 

6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за 

заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности 

установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило насиље и 

злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих 

мера прате и надлежне службе Министарства. 
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4.1.1.Насиље међу ученицима (шематски приказ) 
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1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. Оно се у установи 

најчешће одвија на два начина: 

• опажањем или добијањем информације да је насиље у  току; 

• сумњом да се насиље дешава на основу: 

• препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и породице,или  

• путем поверавања, непосредно – одстране самог ученика и/или 

• посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

2. Прекидање, заустављање насиља– свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 

(дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки запослени у установи) 

у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени да самостално не 

може да прекине насиље). 

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 

Разговор са актерима. 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или постицању информација о насиљу. Обављају 

се у оквиру установе: 

• са колегом; 

• са Тимом за заштиту ученика од насиља; 

• са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. 

У зависности одс ложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван установе: 

• са на длежном службом локалног центра за социјални рад; 

• специјализованом службом локалне здравствене установе. 

Консултације су важне да би се : 

• разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; 

• проценио ниво ризика; 

• направио план заштите; 

• избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном проживљавању искуства 

жртве. 

У консултацијама треба: 

• изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о 

приватности ученика и других учесника у насиљу; 

• одредити улоге, задатке и одговорности у установи; 

• идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака; 

• донети одлуку о начину реаговања и праћења. 
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5. Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или институцијама, 
могуће је, у зависности  од тежине, предузети следеће акције: 

• предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисање родитеља о насиљу или особе од поверења 
у случајевима сумње на насиље у породици), 

• договор о заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера и 

организовање посебних програма оснаживања ученика за конструктивно поступање у 

ситуацијама насиља, 

• по потреби укључивање адлежних служби: 

• Здравствене службе; 

• Министарства унутрашњих послова, у случајевима кадаје детету потребна физичка заштита или кадапостоји 
сумња да је учињено кривично дело или прекршај; 

• Центра за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања насиља. 

  Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се подноси уусменој и писаној 

форми. Пријава садржи податке о ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. 

Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако тим установепроцени да ће тиме бити 
угрожена безбедност ученика. 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и 

Релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера. 

У оквиру мера заштите планирају се и активности којима ће се обезбедити реинтеграција или поновно 
укључивање свих учесника насиља у заједницу установе и њихов даљи безбедани квалитетан живот и рад у 

установи. План реинтеграције ће ависити од фактора као што су: врста и тежина насилног чина, последице 
насиља по појединца и колектив, број учесника и сл. 

Праћење и вредновање предузетих активности условљава планирање новог циклуса 

Програма заштите деце/ученика од насиља. 
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5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
Радиу напређивања компетенција запослених запревентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, 

реаговање на насиље, злостављање и занемаривање, у школи ће бити организована радионица у складу са 
Годишњим планом рада школе, а у сарадњи са школским педагогом и психологом. 

6. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 

2. 1) прати остваривање програма заштите установе; 

3. 2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

4. 3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

5. 4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката предузетих 

мера и активности; 

6. 5) анализира стање и извештава. 

7. Одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност 

предузетих мера и активности и евидентира у педагошкој документацији. 

8. О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију (службене 
белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и 

анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио 

директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган управљања, савет 

родитеља и ученички парламент. 

9. Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и доставља 

се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: анализу ефеката 

превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева насиља, 

злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте.  

10. Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и ученика, 

осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа обавезан да их достави. 

Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити у складу са законом. 

11. На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и 
ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу 

политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
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5.5. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

5.5.1. Ученички парламент 
Чланови Тима: 

Марија Милојевић - координатор 

Снежана Ђорђевић - директорка 
Марко Илић 

Душица Стојановић 

Виолета Николић 
Анђелка Рудинац 

Немања Кнежевић 

Биљана Мрдаковић 

 

План рада Ученичког парламента ОШ ,,Свети Сава” Баточина 
школска 2022/2023. година 

Р.

б. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. ● Избор представника 

одељења седмог и осмог 

разреда;  

● Подстицање 

демократизације 

односа у школи и 

развијање 

демократских 

процедура 

Ученици 7. и 8. 

разреда, 

Руководилац 

УП Разредне 

старешине, 

Педагог и 

Извештај  

Дневник рада 

Септемба

р 

● Конституисање Ученичког 

парламента;  Избор 
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руководства Ученичког 

парламента;   

психолог, 

Директор 

● Разматрање извештаја о 

самовредновању квалитета 

рада школе и разматрање 

извештаја о раду школе за 

2021/22. годину;  

● Упознавање  чланова 

Парламента са законским 

оквиром деловања 

парламента, са правима и 

дужностима чланова; 
упознавање са нормативним 

актима школе (Статут; 

Програм рада школе); 

Законом о основама система 

(део који се односи на 

ученике); Правилником о 

понашању ученика; 

Пословником о раду 

парламента и сл.  
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● Израда и усвајање Програма 

рада Ученичког парламента 

у овој школској години;  

2. ● Учешће у обележавању 

Европског дана језика 

● Промоција 

језичке и 

културолошке 

разноликости 

старог 

континента и 
подстицај 

ученицима да уче 

што више језика. 

Стручно веће 

страних језика, 

Ученички 

парламент 

Извештај Септемба

р 

3.  ● Проблеми у школском 

животу и дискусија на тему 

побољшања услова 

школског живота и 

промоције учтивог 

понашања; 

● Развијање 

критичког односа 

према појавама и 

догађајима у 

школи и шире; 

Чланови 

Парламента и 

Тим подршке 

ученичким 

организацијама

; Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим; Разредне 
старешине; 

Педагог и 

психолог; 

Директор; Тим 

за организацију 

Дечје недеље; 

Записници 

Извештај, 

евиденција у 

дневницима 

рада, 

реализиована 

акција 

Октобар 

● Учешће ученика у 

оцењивању и процењивању 

квалитета рада школе 

(путем анкета, упитника..)  
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● Организација акције у 

Дечјој недељи;  

● Обележавање светског дана 

менталног здравља 

 

4.  

 

● Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог 

класификационог периода и 

предлога мера за њихово 

побољшање на часовима 

одељенског старешине. 

● Анализа сарадње ученика и 

наставника 

● Усмеравање ка 

правим 

друштвеним и 

цивилизацијским 

вредностима; 

● Развијање 

културе дијалога, 
подстицање 

толеранције и 

развијање 

истинске 

солидарности; 

● Развијање свести 

о равнотежи 

између права и 

одговорности 

Чланови 

Парламента и 

Тим подршке 

ученичким 

организацијама

; Руководилац 

УП;  

Вршњачки 

тим; Разредне 

старешине; 

Педагог и 

психолог; 

Директор;  

Тим за 

самовредновањ

е 

Записници 

Извештај, 

евиденција у 

дневницима 

рада, 

реализиована 

акција 

Новембар 

● Рад са члановима 

Парламента о начинима 

доношења одлука, 

преузимању одговорности, 

тимском раду и планирању 

акција, подела на одборе, 
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израда обележја 

(гостовања);  

● Међународни дан 

толеранције 

● Светски дан деце  

● Дан Конвенције о правима 

детета 

● „Рециклажа није бламажа“ – 

креативна радионица са 

ученицима нижих разреда 

● Развијање свести 

о  значају 

рециклирања 

пластичног 

отпада и 

опасности које 

његово таложење 

доноси. 
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● Радионица Дигитално 

насиље-превенција и 

активност 

● Упознавање са 

садржајем 

Протокола за 

заштиту деце и 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања у 

васпитно-
образовним 

установама, као и 

појмом и врстама 

насиља.  

● Такође, циљ је и 

наглашавање 

електронског 

насиља као све 
чешћег, ако не и 

најдоминантнијег 

вида насиља и 

препознавање 

његових облика и 

карактеристика. 

5. 

 

 

 

 

 

● Дан борбе против СИДА-е ● Усмеравање ка 

правим 

друштвеним и 

цивилизацијским 

вредностима; 

● Разумевање 

процеса 

ИНКЛУЗИЈЕ.  

● Развијање код 

ученика хуманог 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим; 

Предметни 

наставници; 

Педагог и 
психолог; Тим 

за организацију 

прославе 

Светог Саве; 

Представници 

Предавање у 

школи, 

евиденција у 

дневницима 

рада 

Децембар 

● Болести зависности – 

трибина  
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● Активност „ Сви смо 

једнаки и сви се волимо“- 

међународни дан особа са 

хендикепом сарадња са 

децом и акценат на 

инклузију у настави  

односа према 

другима;  

● Активно учешће 

у образовно-

васпитним 

активностима 

школе; 

● Иницирање и 

реализација 

сопствених 
акција у области 

науке, културе, 

спорта и другим 

делатностима од 

интереса за 

ученике школе;  

● Развијање 

сарадње са 
наставничким 

већем, школским 

одбором, саветом 

родитеља и 

руководством 

школе; 

● Прихватање 
здравих 

животних навика 

као животног 

стила 

Здравственог 

центра и 

Црвеног крста 

● Новогодишњо украшавање 

● Хуманитарна акција 

●  Психолошка едукативна 

радионица“ Асертивна 

комуникација“ 

● Предавање на тему 

штетности и опасности 

коришћења пиротехничких 
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средстава – ученицима 

виших и нижих разреда 

● Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају другог 

класификационог периода 

● Упознавање са 

предстојећим такмичењима 

● Евалуација реализованог 

плана у првом полугодишту 

и израда полугодишњег 

извештаја. 

● Евалуација 

реализованог 

плана у првом 

полугодишту и 
израда 

полугодишњег 

извештаја. 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; 

Записник, 

извештај 

6. ● Припреме и прослава дана 

Светог Саве – дан школе;  

● Иницирање и 

реализација 

сопствених 

акција у области 
науке, културе, 

спорта и другим 

делатностима од 

интереса за 

ученике школе; 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; Вршњачки 
тим; 

Предметни 

наставници; 

Педагог и 

психолог; 

Извештај,уређе

н пано, слике , 

евиденција у 

дневницима 

Јануар - 

фебруар 

● Осмишљавање акције за 

Дан заљубљених и 

обележавање; 

Организовање предавања о 

болестима зависности.  
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● ,,Сачувајмо српски језик“ – 

Међународни дан матерњег 

језика - радионица 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Организовање предавања, 

вршњачке едукације, 

дебате,..  

● Усмеравање ка 

правим 

друштвеним и 

цивилизацијским 

вредностима; 

●  Развијање 

културе дијалога, 

подстицање 

толеранције и 

развијање 

истинске 

солидарности; 

● Активно учешће 
у образовно-

васпитним 

активностима 

школе; 

● Иницирање и 

реализација 

сопствених 
акција у области 

науке, културе, 

спорта и другим 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим; 

Предметни 

наставници; 

Педагог и 

психолог; 

Извештај,уређе

н пано, слике, 

евиденција у 

дневницим 

Март - 

април 

● Организовање посета 

(позоришту/биоскопу/ 

музеју/ другим културним 

или образовним 

установама) 

● Међународни дан девојчица 

у ИКТ 
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● Професионална 

оријентација  

делатностима од 

интереса за 

ученике школе; 

●  Развијање 

сарадње са 

наставничким 

већем, школским 

одбором, саветом 

родитеља и 

руководством 

школе; 

● Прихватање 

здравих 

животних навика 

као животног 

стила; 

● Спортске активности  

● Такмичења ученика – 

дискусија о успесима на 

такмичењима 

● Давање мишљења о изгледу 

школског простора и 

очувању истог  
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Обележавање светског дана 

борбе против пушења и 

разговор о штетности 

пушења; 

● Прављење паноа са сликама 

о раду ђачког парламента;  

● Информисаност ученика 

Парламента у вези са 

уписом у средњу школу;  

● Представљање средњих 

школа; 

● Професионална 

орјентација;  

● Давање мишљења о 

спровођењу матуре;  

● Предавање будућим 

петацима на тему преласка 

из првог у други циклус 

образовања; 

● Усмеравање ка 

правим 

друштвеним и 

цивилизацијским 

вредностима; 

●  Развијање 

културе дијалога, 

подстицање 

толеранције и 

развијање 

истинске 

солидарности; 

● Развијање свести 
о равнотежи 

између права и 

одговорности;  

● Активно учешће 

у образовно-

васпитним 

активностима 

школе; 

● Иницирање и 

реализација 

сопствених 

акција у области 

науке, културе, 

спорта и другим 

делатностима од 
интереса за 

ученике школе;  

● Развијање 

сарадње са 

наставничким 

већем, школским 

одбором, саветом 

родитеља и 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим; 

Предметни 

наставници; 

Педагог и 

психолог; 

Извештај, 

уређен пано, 

слике, 

евиденција у 

дневницима 

Мај 
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руководством 

школе; 

9. 

 

 

 

Обележавање светског дана 

животне средине – акција уређења 
дворишта; Анализа успеха ученика 

на крају школске године; Сумирање 

и евалуација рада ђачког 

парламента током године; 

Организовање приредбе за осмаке; 

● Јачање свести о 

значају очувања 

животне средине;  

● Иницирање и 

реализација 

сопствених 

акција у области 

образовања, 

културе, спорта и 

других 
делатности од 

интереса за 

ученике; 

Чланови 

Парламента; 
Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим; 

Извештај,уређе

н пано, слике, 
евиденција у 

дневницима 

Јун 
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10

. 

● Чланови Парламента као 

вршњачки едукатори – 

преношење искустава у 

одељење;  

● Присуство седницама НВ, 

ОВ, ШО. 

● Покретање акција на нивоу 

одељења; Културно-

забавни живот ученика – 
осмишљавање активности 

4. Сарадња са школском 

управом; понашање 

ученика;  

● Испуњавање обавеза 

ученика  

●  Предлози за 

осавремењивање наставе 7. 

Хуманитарне акције, 

спортски дани, приредбе 

●  Активност педагога и 
психолога на тему 

инклузије 

● Активност педагога на тему 

стилова учења 

●  Активност психолога на 

тему насиља. 

● Радионица на тему 

превенције трговине 

људима. 

● Унапређивање 

рада Ученичког 

Парламента на 

основу 

извештаја, 

сугестија 

наставника и 

предлога чланова 

● Унапређивање 

рада Ученичког 

Парламента 

Чланови 

Парламента; 

Руководилац 

УП; Вршњачки 

тим 

Извештај,уређе

н пано, слике, 

евиденција у 

дневницима 

септемба

р - јун 
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5.5.2. Вршњачки тим 

 
Вршњачки тим чине 2 ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда, одабраних гласањем 

од стране својих другова.  Чланови Вршњачког тима су ученици које су изабрали другови из њихових 

одељења, а треба да поседују следеће особине: 

* осетљивост на потребе других 
* спремност да помогну другоме 

* стрпљиви су 

* спремни на сарадњу 
* особе од поверења 

* имају позитиван статус у одељењу 

* изражавају своје мишљење које се уважава 
* успешно решавају конфликтне ситуације 

* не испољавају насилно понашање 

* комуникативни су 

* толерантни 
* искрени 

* имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају 

* стварају позитивну атмосферу у свом одељењу 
* умеју да саслушају друге 

* воле тимски рад 
Координатор Тима бира се на првим састанцима Тима приликом формирања у септембру месецу. 

У школској 2022/2023.год. Вршњачки тим ће планирати свој рад на основу  развојних циљева РПШ-а, као 

и плановима рада следећих Комисија: за маркетинг школе, за рад са родитељима, за културну и јавну 

делатност, професионалну оријентацију, за израду школског часописа, уређење школе, за безбедност као и 
са локалном заједницом. 

Циљeви/општи и специфични Задаци Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Општи циљеви: Ширење 

асертивног начина 

комуникације, толеранције, 

хуманих вредности, 

превенција насиља, као и 

развијање другарства, 

поштовања и емпатије, 

тимског духа, осећања 

заједништва, али и јачање 

критичности и 

Дефинисати 

вршњачко 

насиље, као и 

дозвољене мере 

санкционисања 

вршњачког 

насиља. 

Уочити појаву 

насиља и 

реаговати на 
адекватан начин. 

Формирање 

чланства 

Одељењске 

старешине и 

руководство 

Тима 

Септембар  Записник 

Постављање 

Сандучета 

поверења 

ВТ (6, 7 и 8. 

разред) 

Септембар  Записник, 

фотографије 

уређеног хола 

за Вт  

Дечија недеља Учитељи, 

настава 
грађанског 

Октобар  Записник, 

Извештај, 
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супротстављање пошастима 

данашњице. 

Циљ рада Вршњачког тима је 

активно учешће ученика у 
активностима, радионицама, 

задацима кроз које стичу 

знања, искуства и вештине 

неопходне за иницирање и 

активно учешће у смањењу 

насиља у сколи. Кроз учешће 

у тиму, ученици су 

мотивисани да се баве 

горућим питањем-насиљем у 

школи. Дугорочно, корист је 

вишеструка јер ученик осећа 

да је важна и корисна карика 
заједнице, да својим 

залагењем мења ствари на 

боље, доприноси колективу, 

слободно и креативно се 

развија. 

Задатак Вршњачког тима је 

да се кроз низ активности 

током школске године залаже 

за промоцију, вредновање и 
усвајање животних вредности 

– другарства, пожртвовања, 

толеранције, ненасилних 

облика комуникације, 

хуманости. Задатак ментора 

је да прати рад тима, да 

спроводи све планиране 

активности, да оспособи и 

припреми ученике за 

самостално учешће у оквиру 

тима и подстакне на ширење 

позитивне радне климе у 
свом одељењу. 

Специфични 

циљеви:Вршњачки 

тим помаже својим 

 Учинити школу 

лепшим и 

пријатнијим 

местом, 
сигурним за 

боравак свих 

ученика и 

запослених. 

васпитања, 

ученици свих 

узраста 

фотографисан

е активности 

Посета 

Шумарица за 21. 
октобар 

Чланови Тима и 

ученици од 5.до 
8. Разреда, 

разредне 

старешине 

Октобар  Извештај и 

фотографисан
е активности 

 Спровођење 

анкете о насиљу 

у школи 

Чланови Тима и 

ученици од 5.до 

8. Разреда, 

разредне 

старешине 

Октобар Анализиране 

анкете,извешт

ај 

Обука ученика 5. 

разреда за рад у 
ВТ 

Чланови Тима Новембар  Записник 

Обележавање 

Дана борбе 

против сиде 

Чланови Тима, 

Ученички 

парламент, 

подмладак 

Црвеног крста, 

омладина 

ЈАЗАС-а 

Децембар Записник, 

извештај, 

фотографисан

е активности 

Уређење паноа 
ВТ на тему борбе 

против 

малолетничке 

делинквенције 

Чланови Тима Децембар Записник, 
уређени пано 

Играј фер-плеј у 

школи без 

насиља 

Чланови Тима, 

Школа без 

насиља,Ученичк

и парламент 

Децембар Записник, 

извештај, 

фотографисан

е активности 

Припрема 

свечане 
академије за Дан 

школе 

Чланови тима, 

Стручно веће за 
српски језик 

Јануар  Записник, 

панои, 
реализована 

приредба 

Уређење школе 

на  тему „ љубав 

да-мржња не“ 

Чланови Тима, 

Ученички 

парламент 

Фебруар Уређени 

панои 
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вршњацима да сагледају 

проблеме и конфликте; 

сагледају разлоге који доводе 

до конфликта; схвате начине 

превазилажења и изласка из 

конфликтних ситуација; расту 
и развијају се учећи на 

непосредном искуству; живе 

заједно уважавајући 

међусобне разлике. 

Уређење школе 

на тему 8. март 

Чланови Тима, 

Ученички 

парламент 

Март Уређени 

панои 

Сарадња са 

школским 

часописом 

Чланови Тима, 

Новинарска 

секција 

У току целе 

школске 

године 

Записници  

Сарадња са 

институцијама 

поводом разних 

приредаба по 

потреби 

Чланови Тима, 

Црвени крст, 

Дом здравља, 

Баточина, други 

тимови 

У току целе 

школске 

године 

Записници, 

извештаји, 

фотографисан

е активности 

Сарадња са 

другим школама 

Чланови Тима У току целе 

школске 
године 

Записници, 

извештаји, 
фотографисан

е активности 

Сарадња са 

другим тимовима 

Чланови Тима У току целе 

школске 

године 

Записници, 

извештаји, 

фотографисан

е активности 

Реализовање 

радионица 

Чланови тима У току целе 

школске 

године 

Записници  

 Помоћ при 

реализовању 

ЧОС-а 

Чланови тима и 

одељењске 

старешине 

У току целе 

школске 

године 

Записници, 

радионице 

Вршњачког 

тима 

Сарадња са 

хуманитарним 

организацијама и 

фондацијама које 

се баве питањем 

вршњачког 
насиљаСарадња 

са Тимом за 

заштиту ученика 

од насиља, 

одељенским 

старешинама, 

дежурним 

наставницима и 

свим 

релевантним 

Чланови Тима, 

педагог и 

психоллог школе 

У току целе 

школске 

године 

Записници, 

фотографије 
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службама (МУП, 

Центар за 

социјални рад, 

здравствена 

служба, медији, 

Школска 
управа); 

Континуирано 

евидентирање 

случајева 

насиља; 

Рад са 

ученицима која 

врше насиље; 

Подршка 

ученицима која 

трпе насиље; 

Помоћ 

наставницима у 

решавању 

случајева насиља 
у одељењу; 

Примена 

утврђених 

поступака и 

процедура у 

ситуацијама 

насиља; 

Охрабривање 
деце посматрача 

на 

конструктивно 

реагују; 

Спровођење 

планираних 

акција у циљу 

сузбијања 

насиља у школи; 

Праћење ефеката 

предузетих мера. 
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5.6. Подмладак Црвеног крста 
Комисија:  

Драганка Јанковић  

Сузана Димитријевић 

Гордана Миленковић 

Горица Младеновић 

Душица Радосављевић 

Драгица Митић  

Даница Вучковић 

Ана Бошковић 

 

Редни 

Број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТ

ОРИ 

ВРЕМЕ 

1. Избор ученика за 

подмладак 
Црвеног крста; 

Доношење плана 

рада подмладка 

Избор ученика за 

подмладак, упознавање 
са задацима Црвеног 

крста и доношење 

плана рада. 

задужени наставнци, 

чланови подмлада 

 

списак 

ученка, план 

рада, 

записник 

септембар 

2. Спровођење 
акције у сарадњи 

са Општинским  

Црвеним крстом 

,,Безбедност  деце 

у саобраћају“ 

 

Подизање нивоа знања  
о значају безбедности 

деце  у саобраћају. 

задужени настaвници, 
представници Крста 

општине, 

представници МУП-а, 

чланови  

Комисије за 
превентивни и 

васпитни рад у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

запиник, 
панои, 

фотографије 

септембар 

3. Спровођење 
хуманитарне 

акције ,,Трка за 

Неговање смисла за 
међусобну помоћ у 

чланови подмладка, 
чланови Стручног већа 

за физичко васпитање 

записник,из
вештај, 

фотографије 

октобар 



 

251 

 
  

 

 

 

 

срећније 

детињство“ 
духу хуманизма и 

солидарности. 

4. Укључивање у 
активности везане 

за Дечју недељу 

Развијање пријатељства 
и разумевања међу 

младима и свих народа 

у свету. 

чланови подмладка, 

задужени наставници 

 

записник, 
панои, 

разноврсни 

материјали 

октобар 

5. 16.октобар – 

Светски дан хране 
и 17.октобар- 

Светски дан борбе 

против глади 

Неговање емпатије, 

смисла за међусобну 
помоћ у духу 

хуманизма и 

солидарности . 

 

чланови подмладка, 

нутрициониста 
записник, 

панои, 

трибина 

октобар 

6. Заштита од 

дискриминације, 
насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

трговине људима 

Подизање нивоа знања 

о код ученика о 
заштити од 

злостављања, 

занемаривања и 

трговине људима 

Чланови тима 

зазаштиту од 
дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања,  

чланови подмладка 

записник, 

панои, 

трибина 

новембар 

7. Предавање за 

ученике ,,Основе 

хигијене“ 

(2.разред) 

 Развијање свести о 

значају одржавања 

хигијене и здравих 

хигијенских навика за 

очување здравља. 

дечји лекар, 

наставници билогије 

презентациј

е, записник 
новембар 

8. Предавање за 

ученике  7. разреда 

– Наркоманија и 

млади 

Подизање нивоа знања 

о штетности дрога на 

наш  организам као и 

превентивне мере 

заштите. 

наставници биологије, 

чланови подмладка, 

лекар 

презентациј

е, записник 
новембар 

                                                                    

9. 
1.децембар- 

Светски дан борбе 

против АИДС-а- 
трибина за 

ученике 

Подизање нивоа знања 

о вирусу,штетном 

дејству,начину 
преношења и 

превенцији. 

наставници биологије, 

чланови подмладка, 

представници 
општинског Црвеног 

крста 

презентациј

а, записник, 

брошуре 

децембар 
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10. ,,Један пакетић – 
много љубави“ 

Спровођење 

акције ,,Деца 

деци“ 

Неговање 
емпатије,смисла за 

међусобну помоћ у 

духу хуманизма и 

солидарности 

 

чланови подмладка, 
задужени наставници, 

ученици 

 

записник, 
фотографије

, пано 

децембар 

11. Празници нам 
стижу – израда 

честитки 

Неговање емпатије, 
смисла за међусобну 

помоћ у духу 

хуманизма и 

солидарности 

чланови подмладка, 

задужени наставници 

 

записник, 
фотографије

, пано, 

честитке 

децембар 

12. Зидне новине – 
Историјат Црвеног 

крста и ликовни 

радови ученика 

Упознавање историје 
Црвеног крста и 

хуманом раду кроз 

ликовно стваралаштво. 

чланови подмладка пано 

прикази 

јануар 

13. Акција 

,,Сакупљамо добре 
ствари за добре 

људе“ 

Неговање емпатије, 

смисла за међусобну 
помоћ у духу 

хуманизма и 

солидарности 

чланови подмладка, 

задужени наставници, 
чланови општинске 

организације Црвеног 

крста 

записник, 

фотографије 

фебруар 

14. Предавање за 

ученике на тему 
,,Утицај пушења 

на здравље људи“ 

Упознавање ученика о 

штетном утицају 
пушења на здравље 

људи. 

наставници биологије, 

чланови подмладка 

презентациј

е, записник 
фебруар 

15. Прикупљање 

радова (ликовних 

и литерарних) за 
учешће на 

конкурсу ,,Крв 

живот значи“ 

Неговање смисла за 

међусобну помоћ у 

духу хуманизма и 

солидарности. 

чланови подмладка, 

задужени наставници, 

учитељи 

записник, 

пано са 

ђачким 
радовима, 

фотографије 

фебруар 

16. Обележавање 8. 
марта- израда 

честитки и 

обилазак 

пензионисаних 

Развијање љубави 
према члановима 

породице као и 

емпатије према старијој 

популацији. 

чланови подмладка записник, 

фотографије 

март 
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просветних 

радника 

17. Обележавање 
22.марта – Светски 

дан вода;Светски 

дан планете Земље 

Развијање свести о 
значају очувања наше 

планете Земље од 

загађивача као и чисте  
воде без које нема 

живота 

чланови подмладка, 
чланови Стручног већа 

за природне науке 

пано 
прикази, 

фотографије 

март 

18. Пролећно 

уређивање 

школске средине – 
друштвено 

користан рад 

Подизања нивоа 

здравствене културе 

код деце ,лепоте 
амбијента у коме 

бораве и уређење 

школског дворишта. 

чланови подмладка, 

чланови Комисија за 

друштвено – користан 
рад и акције 

солидарности; чланови 

Комисије за хигијену, 
заштиту животне 

средине и естетско 

уређење школске 

средине 

записници, 

фотографије 
март 

19. Обележавање 
7.априла –Светски 

дан здравља 

Развијање свести о 
томе да је здравље 

највеће богатство. 

чланови подмладка пано 

прикази 

април 

20. Предавање за 

ученике 7. разреда 

на тему 
,,Алкохолизам и 

млади“ 

Упознавање ученика о 

штетном утицају 

алкохола на здравље 
људи као и социјални 

живот. 

чланови подмладка, 

ученици, лекар, 

наставници биологије 

презентациј

е, записник, 

брошура 

април 

21. Организовање 

предавања на тему 

,,Заштитимо зубе 

од каријеса“ 

Развијање навика и 

свести о значају 

здравих зуба као и 

последицама обољења. 

ученици од 1-

4.разреда, стоматолог 

презентациј

а, 

фотографије 

мај 

22. 31. мај -  Светски 

дан без дуванског 

дима 

Развијање свести о 

штетности дуванског 

дима по здравље 

наставници биологије, 

ученици 

презентациј

а, 

фотографије 

мај 

23. 26. јун – Светски 

дан борбе против 

 Комисије за 

превенцију 
девијантних и 

деликвентних облика 

фотографије

, пано 

јун 
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болести 

зависности 

понашања и употребе 
ПАС (психоактивних 

супстанци) у сарадњи 

са школским 

полицајцем и Дечјим 

диспанзером, ученици 

презентациј

а,  

24. Обележавање 

5.јуна- Светски 

дан заштите 

човекове средине 

Подизање нивоа свести 

о значају очувања 

средине у којој живимо 

како би смо здраво 

живели. 

чланови подмладка, 

ученици 

пано 

прикази, 

фотографије 

јун 

25. Спортске игре 

ученика 

Развијање другарства и 

толеранције. 

чланови подмладка, 

ученици, задужени 

наставници 

фотографије јун 

 

Планиране активности биће реализоване у зависности од ситуације везане за епидемиолошку ситуацију. 

5.7.Тим за развој међупредметних компетенција  
 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни 

свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање - припрема за живот. 

Чланови тима: 

Милан Милошевић – координатор 

Снежана Стаменковић 

Марија Јовић Стевановић 

Драгица Матејић 

Невена Милутиновић 

Ивана Орловић 

Светлана Милојевић 

 

Р. 
бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Израда плана рада; 
Писање и 

усвајање плана рада и 

активности тима  

Формирање тима, 
подела задужења, 

разговор о даљем раду 

Чланови тима Записник са 
одржаног 

састанка тима 

Септембар, 
2022. 
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2. Анализа годишњих и 
оперативних планова 

– утврдити однос 

планираних и 

реализованих међу- 
предметних 

компетенција, као и 

евалуацију истих 
(активност је изведена 

на основу развојних 

циљева Развојног 

плана школе ) 

Утврдити степен 
коришћења 

међупредметних 

компетенција у 

реализацији наставног 
процеса 

Стручна служба, 
стручна већа 

предметне и 

разредне наставе 

Извештаји Септембар, 
новембар, 

децембар 

2022, април и 

јун 2023. 

3. Развијање 

међупредметних 

компетенција на нивоу 
стручних већа 

(активност је изведена 

на основу развојних 

циљева Развојног 
плана школе ) 

Унапређивање 

међупредметног 

повезивања кроз 
размену искустава и 

идеја чланова свих 

стручних већа 

Стручна служба, 

стручна већа 

предметне и 
разредне наставе 

Планови 

стручних већа, 

припреме, 
записници са 

састанака 

Током 

школске 

године 

4. Развијање 

међупредметних 
компететенција и 

предузетништва 

имплементирањем 

ИКТ алата у наставни 
процес 

Упознавање са 

карактеристикама ИКТ 
алата  и повезвање 

ученика и наставника.  

Чланови тима, 

Чланови тима за 
дигитализацију, 

Учесници 

пројекта 

,,Стварање 
подстицајне 

средине за 

учење“ 
 

Презентације, 

извештаји 

Током године 

5. Развијање дигиталних 

компетенција 

наставника 

Унапређивање 

дигиталних 

компетенција 
наставника кроз обуку 

за рад на одређеним 

програмима 

Чланови 

наставничког 

већа 

Обука, 

извештај 

анкете 

Током године 

6. Размена искустава/ 

Искуство 
наставника 1. и 5. 

разреда, проблеми на 
које су наилазили при 

Размена искустава и 

привикавње ученика 

петог разреда при 

преласку из четвртог у 
пети разред 

Наставници који 

предају првом и 

петом разреду, 

Стручна служба 

Записник са 

састанака 

Септембар 

2022, јануар, 

јун 2023. 
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планирању, одговори 
на питања колега у 

вези са ученицима и 

њиховим преласком 

из 4. у 5.разред 

7. Развијање 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва кроз 
обележавање ,,Дечје 

недеље“ и ,,Дана 

здраве хране“ 
,,Међународни дан 

менталног здравља“ 

Обележавање ,,Дечје 

недеље“ кроз 

интегрисање свих 

предмета у активности. 

Сви наставаници, 

Чланови тима, 

Стручна служба, 

Ученички 
парламент 

Извештај о 

реализованим 

активностима 

током Дечје 
недеље, 

фотографије, 

радови 
ученика 

Октобар, 

2022. 

8. Праћење 

индивидуалног 
напретка 

ученика и 

развијености 
међупредметних 

компетенција 

Утврдити степен 

коришћења 
међупредметних 

компетенција у 

реализацији наставног 
процеса и ефиксност 

њене примене код 

ученика 

Наставници који 

предају у другом, 
трећем, петом, 

шестом и седмом 

разреду 

Извештаји Новембар, 

децембар 
2022, април и 

јун 2023. 

9. Развијање 
међупредметних 

компетенција и 

предузетништва кроз 
реализацију тематског 

дана „Новогодишњи 

вашар“ 
Развијање 

одговнорног односа 

према здрављу – 

1.децембар, Светски 
дан борбе против 

АИДС-а. 

Развијање 
предузетничког духа и 

израда практичних 

радова који ће бити 
изложени на 

новогдишњем вашару, 

Развијање одговорног 
оноса према здрављу у 

виду презентација, 

предавања лекара, 

дељење промотивних 
летака 

Сви наставаници, 
Чланови тима, 

Стручна служба, 

Ученички 
парламент, 

Вршњачки тим 

Ученички 
радови, 

фотографије 

Децембар 
2022. 

10. Развијање 

међупредметних 

компетенција кроз 

припрему и 

реализацију прославе 

Обележавање Дана 
школе ,,Свети Сава“ 

кроз интегрисање свих 

предмета у активности. 

Сви наставаници, 
Чланови тима, 

Стручна служба 

Извештај о 
реализацији 

Дана школе, 

фотографије, 

радови 
ученика 

Јануар 2023. 
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Дана школе ,,Свети 

Сава“ 

11. Развијање 

међупредметних 
компетенција и 

предузетништва кроз 

реализацију тематског 

дана „Пролеће“, Дан 
планете земље“, 

,,Светски дан воде“ 

Обележавање 

планираних активности 
кроз интегрисање 

наставних предмета у 

предвиђене активности. 

Чланови тима, 

Стручно веће 
природних наука, 

разредне наставе 

Извештај о 

реализацији 
планираних 

активности. 

Март, април 

2023. 

12. Подстицање развоја 

међупредметних 
компетенција и 

предузетништва кроз 

прикупљање старе 
хартије 

Сарадња са А.С-ом и 

локалним фабрикама о 
очувању и развијању 

свести ученика о 

важности рециклаже и 
очувању животне 

средине 

Чланови тима, 

одељенске 
старешине, 
Вршњачки тим 

Записник, 

фотографије, 
извештај 

Март, април, 

мај 2023. 

13. Подстицање развоја 

међупредметних 
компетенција 

Унапређивање 

комуникацијских 
вештина код ученика 

организовањем 

радионица, квизова, 
дебата... 

Чланови тима, 

одељенске 
старешине, 

Ученички 

парламент, 
Вршањчки тим 

Записник, 

фотографије 
са радионица, 

извештај 

Март, април, 

мај 2023. 

14. Развијање 

међупредметних 

компетенција кроз 
реализацију пројекта 

„Мај-месец 
математике“ 

Обележавање месеца 

математике кроз разне 

активности 

Стручно веће за 

математику, 

разредну наставу 

Извештај о 

реализацији 

планираних 
активности. 

Мај 2023. 

15. Подношење извештаја 

о раду Тима за 

школску 2022/23. 
годину Наставничком 

већу, Педагошком 

колегијуму, 
Школском одбору 

Извештај о раду Тима 

за међупредметне 

компетенције и 
предузетништво 

Чланови тима Процена 

степена 

остварености 
реализације 

плана тима, 

анкета 

Јун 2023. 
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5.8. Тим за подршку ученицимаа 
Циљ:  Унапредити функционисање система пружања подршке ученицима. 

Чланови тима: 

 Невена Милутиновић 

 Снежана Ђорђевић - директорка 

 Милица Павловић  

 Драгана Крстић 

 Жаклина Јевтић 

 Ивана Орловић 

 Катарина Станковић 

 Снежана Ардалић 

 Биљана Милановић 

 Сузана Димитријевић 

 Ненад Мркаљ 

 Душица Стојановић 

 Снежана Станојевић 

 Анђелка Рудинац 

 Ана Бошковић 
 

Циљеви Активности 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Планирање Израда плана рада тима 
 

Руководилац и 
чланови тима 

На почетку 
школске 

године 

(септембар) 
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2. Подизање нивоа 

подршке 

ученицима који 

имају потешкоће у 

учењу 

- Идентификовање ученика за које је неопходна 
индивидуализација у раду на основу анализе 

успеха 

- Индивидуализован рад са ученицима који имају 

потешкоће у циљу савладавања основних знања 
- Организовање вршњачке помоћи у учењу на 

нивоу одељења и Вршњачког тима 

-Организовање радионице на тему: Помозимо 
једни другима у превазилажењу тешкоћа у настави 

- Пружање помоћи учитељима и наставницима у 

налажењу начина за решавање потешкоћа у учењу 

код ученика 
- Саветодавни рад са ученицима- конструктивно 

коришћење слободног времена 

- Развијање мотивације ученика (активност је у 
складу са Акционим планом РПШ-а) 

Чланови Тима за 
подршку 

 

Наставници, 

Тимза ИОП, 
Педагошки 

колегијум, 

стручни 
сарадници, 

Ученици 

вршњаци 

 
Од почетка 

школске 

године 

(континуирано) 
 

3. Подизање нивоа 

подршке 

ученицима да се 

прилагоде 

школском животу, 

одговорностима и 

школским 

обавезама 

- Формирање тима за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу 
- Мотивација за учење и прихватање неуспеха 

- Адаптација ученика 5.разреда (анкетирање)  

- Анкетирање ученика старијих  разреда (колико су 

адаптирани) и испитивање нових потреба у циљу 
прилагођавања 

- Праћење успеха и владања ученика на сваком 

класификационом периоду 
- Организација и реализација допунске, додатне и 

припремне наставе као и ваннаставних активности 

Чланови Тима за 

подршку 
-Ст.сарадници, 

-чланови Тима за 

превенцију 

насиља , 
ученици 

Ученици 

вршњаци 
Одељ.старешине 

 

У току првог 
тромесечја и 

током школске 

године 

4. Унапређење 

понуде 

ваннаставних 

активности  

 
 

 

- Испитивање интересовања ученика о 

ваннаставним активностима 
- Унапређивање рада са ученицима у оквиру 

ваннаставних активности (активност је ускладу са 

Акционим планом РПШ-а) 
- Мотивисање ученика да учествују у 

ваннаставним активностима 

- Повећати понуду ваннаставних активности у 
школи према интересовањима  и способностима  

ученика, а у складу са ресурсима школе. 

- Обогаћен једносменски рад- активности 

- предметни 

наставници 
-стручни 

сарадници 

-Тим за подршку 
-ученици 

- представници 

локалне 
заједнице 

 

 
На почетку 

школске 

године и током 
ње 
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- Активирати ресурсе локалне средине у 
реализацији плана ваннаставних активности 

- Похваљивање и награђивање – конкурси, 

такмичења... 

- Посете позоришту, музеју, биоскопу, ЗОО врту 
другим значајним институцијама; екскурзије и 

излети 

 
 

 

 

 
 

 

5. Организовање 

вршњачке помоћи 
 

- Вршњачка помоћ ван наставе, ученицима којима 

је то потребно 

Тим за 

инклузију, 
Вршњачки тим 

Континуирано, 

током целе 
године 

6. Унапређивање 

социјалног развоја 

ученика кроз 

обуку за 

избегавање и 

међусобно 

решавање 

конфликта 
 

Организовање едукативних радионица на тему 

ненасилне комуникације... 
- На часовима одељењске заједнице организовање 

активности/предавања на тему ненасилне 

комуникације и конструктивног решавања 

проблема 
- Организовање активности у циљу промоције 

хуманих вредности, акција ОД ДЕЦЕ-ДЕЦИ и 

друге хуманитарне акције 
- Спровођење програма „Школа без насиља“- 

спортске и друге манифестације 

- Предавања и трибине везане за поштовање права 
детета, поштовање различитости и др. 

Тим за 

превенцију 
насиља 

- Тим за 

подршку 

ученицима 
- Стр.сарадници 

-Наставници 

-Ученички 
парламент и 

Вршњачки тим 

 

Дечија недеља 
и током целе 

школске 

године 

 
 

7. Унапређивање 

информисаности 

ученика, родитеља 

и запослених у 

школи 

- Редовно ажурирање сајта о свим дешавањима  

- Редовно ажурирање фб и инстаграм странице 
школе 

- Употреба разгласа у циљу брзог информисања 

свих ученика и наставника 
- Употреба савременог електронског средства у 

холу школе 

- Анкетирање ученика колико су информисани и о 

чему би желели да буду информисани 

 

Тим за подршку, 
директор школе, 

стручни 

сарадници, 
наставници, 

новинарска 

секција школе, 

Ученички 
парламент и 

Вршњачки тим 

 

 
Током целе 

школске 

године 
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8. Развијање 

инклузивне 

праксе; подршка 

ученицима који 

раде по ИОП – у 

(1, 2, 3) 

 

-Усавршавање израде ИОП планова рада 
- Осмишљавање ефикасних мера за откривање 

даровитих ученика и стратегија рада са њима 

(активност је у складу са Акционим планом РПШ-

а) 
- Обезбеђивање савременог и сврсисходног 

дидактичког материјала 

- Размена мишљења и искустава у раду као вид 
подршке појединцу, групи и целом одељењу  (у 

инклузивној настави) 

- Унапређивање сарадње са родитељима деце са 

сметњама у развоју 
- Остваривање сарадње са школама 

специјализованим за рад са децом која имају 

различите развојне проблеме – наглуви, глуви, 
слабовиди, слепи, саменталнимоштећењима 

- Предавања и трибине везане за поштовање права 

детета, поштовање различитости и др. 

 
Тим за инклузију 

Тим за подршку 

Предметни 

наставници 
Стручни 

сарадници 

Родитељи 
Представници 

специјалних 

школа 

 
 

 

 

 
Током целе 

школске 

године 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

9. 

Осавремењивање 

и дигитализација 

наставног процеса 

- Оспособљавање ученика за разноврсне 
активности на платформи /Microsoft Teams и 

другим платформама 

Одељењске 
старешине и 

предметни 

наставници 

Током целе 
школске 

године 

10. Извештавањео 

раду и 

реализованим 

активностима 

-Израда извештаја уз сагледавање остварености 

плана рада 

Чланови Тима за 

подршку 

ученицима 

На крају 

школске 

године 

 

5.9. Тим за професионални развој 

Чланови тима: 

Снежана Ђорђевић-директор школе 

Марија Јовић-Стевановић- руководилац тима 

Катарина Станковић- заменик 
Невена Милутиновић – члан 

Милица Павловић –записничар 

Милан Милошевић-члан 
Мирјана Димић-члан 

Марина Ковановић-члан 
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Р.б. АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Конституисање тима 
 

Формирање тима 
и подела 

задужења , као и 

договор о даљем 

раду 

Чланови тима Записник са 
одржаног састанка 

Тима 

Август/септе
мбар 

2. Прикупљање личних 

планова о сталном 

стручном усавршавању, 
као и планова Стручних 

већа 
 

Обезбеђивање 

равномерног 

укључивања 
запослених у 

стручно 

усавршавање 

Чланови тима Обједињени 

планови кроз 

Годишњи план о 
сталном стручном 

усавршавању 

септембар 

3. Израда годишњег плана 
рада Тима  за 

професионални развој 
 

Осигуравање 
квалитетнијег 

рада у образовно 

васпитном 
процесу 

Чланови тима Годишњи план рада 
школе 

септембар 

4. Израда Плана о сталном 

стручном усавршавању 

запослених 

Пружање шанси 

запосленима да на 

различите начине 
учествују у 

стручном 

усавршавању 
(присуство, 

излагање, вођење 

радионица...) 

 

Чланови тима Усвојен план на 

школском одбору 

септембар 

5. Праћење и реализација 

активности о 

професионалном развоју 

Прати 

остваривање 

плана свих облика 
стручног 

усавршавања 

запослених 

Чланови тима Записник са 

одржаног састанка 

Тима 

Током године  

(новембар, 

јануар, април, 
јун) 

6. Извештавање о 
професионалном развоју 

Анализира 
остваривање 

плана свих облика 

стручног 
усавршавања 

запослених 

Чланови тима Записници са 
одржаних седница 

децембар и 
јун 
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7. Прикупљање личних 
извештаја, као и извештаја 

Стручних већа о 

реализованом стручном 

усавршавању 

Прави базу у којој 
чува податке о 

професионалном 

усавршавању 

запослених 

Чланови тима Креирана база 
података 

јун 

8. Израда   полугодишњег и 

годишњег извештаја о 

раду Тима за  
професионални  развој 

Анализа и 

евалуација рада 

тима  и 
остварености 

плана у току 

школске године 

Чланови тима Годишњи извештај 

рада школе 

децембар, 

јун/август 

9. Израда полугодишњег и 
годишњег извештаја о 

стручном усавршавању 

запослених 
 

 

Води евиденцију о 
стручном 

усавршавању и 

професионалном 
развоју 

наставника 

Чланови тима Записник и извештај 
са одржаног 

састанка Тима, 

излагање на 
седницама 

Наставничког већа 

децембар, 
јун/август 

10. Упитник компентенција Анализа 

развијених 

компентенција 
запослених и 

планирање 

компентенција 

које треба 
развијати 

Чланови тима Гугл упитник и 

анализа упитника у 

Годишњем 
извештају стручног 

усавршавања 

запослених 

јун 

 

5. 10. Тим за израду пројеката 
 

Пројектно планирање је све чешћи облик пословања и набављања средстава из различитих фондова, 

чиме се може поспешити функционалност школе, набавити боља дидактичка средства, асистивна 

технологија, омогућити стручно усавршавање, побољшати квалитет наставе и учења. Пројектно планирање 

је окренуто пре свега задовољењу потреба деце, родитеља и запослених. 
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Задаци Тима за израду пројеката: 

 Праћење и аплицирање на отвореним конкурсима у току школске 2022/23. године 

 Омогућавање стручног усавршавања наставника 

Циљ Тима за израду пројеката је побољшање услова за рад и боравак деце као и подизање нивоа квалитета 

рада школе a на основу развојних циљева РПШ-а. 

Тим за израду пројеката ОШ „Свети Сава“ чине: 

 Марија Јовић Стевановић, професор енглеског језика, превођење апликационог формулара на 

енглески језик 

 др Снежана Ђорђевић, директор школе, члан тима 

 Милица Павловић, мастер учитељ, члан тима 

 Милијана Петровић, професор разредне наставе, члан тима 

 Жаклина Јевтић, професор разредне наставе, члан тима 

 Марија Милојевић, професор српског језика и књижевности, записничар 

 Марија Михајловић, професор српског језика и књижевности, члан тима 

 Милан Милошевић, мастер учитељ, члан тима 

 Валентина Радевић, професор математике, члан тима 

 

Ред 

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Израда плана Тима Израдити план рада 

Тима водећи рачуна о 
потребама школе и 

могућностима 

унапређења 

Руководилац 

Tима са 
члановима 

 

Израђен план рада 

Тима 

Август 

2022. 
године 
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2. Састанак Тима – подела 
задужења у оквиру Тима 

везаних за претраживање 

линкова са пројектима и 

базом 
донатора 

Дати задужења мањим 
групама од којих ће 

свако добити сајт који 

ће пратити у потрази за 

пројектима и 
конкурсима 

Тим за израду 
пројеката 

 

Извештај 
састанака 

Тима 

 

Октобар 
2022. 

године 

3. Проналажење сајтова на 

којима се објављују 

конкурси за 
финансирање пројеката 

Посета сајтовима 

Министарства просвете 

и 
науке, амбасада, 

конзулата, 

невладиних 
организација и свих 

субјеката који се баве 

било каквим 
пројектима и 

донаторством 

Чланови Тима 

по задужењу 

Увид у креирану 

базу сајтова који 

се 
континуирано 

прате 

Током 

школске 

године 

4. Одабир пројеката за које 

школа жели да аплицира 

Стално претраживање, 

састанци Тима, 
консултације са 

директором и 

Наставничким већем, 
по потреби 

консултације са 

локалном самоуправом 

у случају потребе 
суфинасирања и сл. 

Чланови Тима, 

стручни 
сарадници, 

директор 

школе, 
чланови 

наставничког 

већа 

Пронађен 

одговарајући  
пројекат на који 

ће школа 

аплицирати 

Током 

школске 
године 

5. Прикупљање конкурсне 

документације и израда 
одабраног пројекта 

Писање пројекта, 

прикупљање понуда, 
коресподенција са 

донаторима 

Чланови Тима 

по задужењу 

Увид у 

прикупљен 
садржај и 

документацију 

Током 

школске 
године 

6. Пријава на одабрани 

конкурс 

Слање израђеног 

пројекта и остале 
потребне 

документације 

Тим у сарадњи 

са директором 
школе и 

стручним 

сарадницима 

Послата је 

конкурсна 
документација 

Током 

школске 
године 

7. Стручно усавршавање 
запослених 

У сарадњи са Тимом за 
професионални развој, 

директором и локалном 

самоуправом, 
обезбедити средстава 

Чланови тима 
у сарадњи са 

директором, 

стручним 
сарадницима и 

Професори 
разредне и 

предметне 

наставе, стручни 
сарадници, 

Током 
целе 

школске 

године 
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за стручно 
усавршавање 

запослених путем 

акредитованих онлајн 

семинара 

Тимом за 
професионалн

и развој 

 

директор и 
стручна служба 

успешно похађају 

одабране 

семинаре 

8. Евалуација рада Тима и 

реализације пројеката 

Анализа 

презентованих 

фотографија и видео 

материјала 

Тим за 

пројектно 

планирање, 

директор 
школе 

Извештаји Тима Август 

2023. 

године 

9. Израда извештаја Тима Писање извештаја о 

пријављеним и 
реализованим 

пројектима 

Руководилац 

Тима у 
сарадњи са 

члановима. 

На основу свих 

записника и 
извештаја, урађен 

је завршни 

извештај Тима о 

реализованим 
активностима 

Август 

2023. 
године 

 

5.11. Тим за дигитализацију школских процеса и активности  
 

Чланови Тима за дигитализацију у школској 2022/23. години су: 

 Снежана Ђорђевић 

 Невена Милутиновић 

 Милица Павловић 

 Ненад Мркаљ 

 Марина Ковановић 

 Жаклина Јевтић 

 Дејана Радивојевић Пекић 

 Катарина Станковић 

 

Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТО

РИ 

ВРЕМЕ 

1.  

Пратити 
семинаре, 

вебинаре и обуке 

које се тичу 

Усавршавати се у оквиру 

области дигитализације 
школских процеса и 

активности 

1.Унапредити наставни  

Тим за 

дигитализаци
ју 

Чланови 

Тима за 
дигитализаци

ју доприносе 

развоју 

Током 

целе 

школске 

године 
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процеса 
дигитализације у 

образовању 

процес примењујући 
иновативне наставне методе 

које су ефикасне у односу на 

циљ учења (пројектна, 

амбијентална, кооперативна 
настава...) 

2.Оснажити наставнике за 

свакодневну примену  
ИКТ алата током наставног 

процеса 

 

процеса 
дигитализаци

је школе 

2. 

Правити акционе 

планове, 
презетовати  

знање стечено на 

стручним 

усавршавањима и 
помагати 

колегама у 

практичном 
примењивању 

Подстицати и мотивисати 

колеге и помагати им током 
процеса усавршавања у 

оквиру дигитализациј 

1.Оснажити наставнике за 

свакодневну примену ИКТ 

алата током наставног 
процеса 

 

Тим за 

дигитализаци
ју, професори 

предметне и 

разредне 
наставе 

Професори 

разредне и 
предметне 

наставе, као и 

стручни 
органи су у 

току са 

најновијим 

сазнањима у 
оквиру 

процеса 

дигитализаци
је 

Током 

целе 

школске 

године 
 

 

 

Праћење 
иновација из 

области наставе 

на даљину, 
упознавање са 

новим алатима у 

раду и 

усавршавање ве 
познатих 

Подстицати и мотивисати 

колеге и помагати им током 
процеса усавршавања у 

оквиру дигитализације 

1. Унапредити наставни  

процес примењујући 

иновативне наставне методе 

које су ефикасне у односу на 

циљ учења (пројектна, 
амбијентална, кооперативна 

настава...) 

 

Тим за 

дигитализаци

ју, професори 
предметне и 

разредне 

наставе 

Професори 

разредне и 

предметне 
наставе, као и 

стручни 

органи су у 
току са 

најновијим 

сазнањима у 

оквиру 
процеса 

дигитализаци

је 

Током 
целе 

школске 

године 
 

 

3. Успоставити 

контакте са 

другим 

Стварати услове и нове 

прилике за усавршавање и 

сарадњу у области процеса 

Тим за 

дигитализаци

ју 

Постигнута је 

сарадња са 

другим 

Током 
целе 
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школама/организ
ацијама које се 

баве процесом 

дигитализације у 

настави 

дигитализације и развијати 
репутацију школе у тој 

области 

школама/инс
титуцијама 

што 

доприноси 

узајамном 
развоју и 

усавршавању 

школске 
године 

 

4. 

Организација 

онлајн наставе и 
рада на даљину: 

Коришћење 

апликација у 
оквиру одабране 

платформе током 

рада на даљину 

Израдити задатке: Креирати  

тимова за реализацију 
наставе, укључити ученике 
1.Осмишљавање  

ефикасних мера за 
 откривање даровитих 

 ученика и стратегија 

 рада са њима 
2.Унапређивање 

 рада  са ученицима  

у оквиру  

ваннаставних активности 
 

 

Тим за 

дигитализаци
ју 

Професори 

разредне и 

предметне 
наставе, као и 

стручни 

органи су у 
току са 

најновијим 

сазнањима у 
оквиру 

процеса 

дигитализаци

је 

Током 
целе 

школске 

године 
 

 

5. Организација 
сегмената 

одабраног 

система у 

функцији 
подршке 

школским 

процесима: 
Коришћење 

апликације за 

организацију и 
сарадничко 

дељење 

докумената 

Израдити задатке:  
1.Креирање и уређивање сајта 
2.Формирање фасцикли за 

документацију 
3.Убацивање образаца и 

докумената 

Тим за 
дигитализаци

ју 

Професори 

разредне и 
предметне 

наставе, као и 

стручни 

органи су у 
току са 

најновијим 

сазнањима у 
оквиру 

процеса 

дигитализаци

је 

Током 
целе 

школске 

године 
 

 

6. Неговати тимски 
дух, 

равноправност и 

позитивну 
атмосферу у 

оквиру тима 

Креирати атмосферу 
узајамног поштовања и 

поверења 

1.Унапређивање међуљудских 
 односа међу свим актерима 

 школског живота кроз 

Тим за 
дигитализаци

ју 
Тим се 

развија, јача 

и сарадња се 
унапређује 

Током 
целе 

школске 

године 
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 подстицање међусобног 
 поштовања, толеранције, 

 сарадње и тимског духа 

 

 

 

5.12. Тим за израду ГПР-а за 2022/2023. Годину и евалуацију рада школе и анализу ГПР-а 
  

Праћење, процењивање и самовредновање резултата образовно-васпитног рада и других активности у  

школи  вршиће се током целе године. 

Сваки наставник је дужан да  сведе  оцене  из  свог  предмета најкасније један дан пре завршетку 

класификационог периода. 

Појединачни успех ученика ће се утврђивати  на  крају  сваког класификационог периода у циљу 

предузимања благовремених  мера  за побољшање успеха. 

 

- Методологија праћења реализације Годишњег плана рада школе пре свега подразумева: 
- Доследну реализацију свих предвиђених активности  и њихово сагледавање по обиму и квалитету;  
- Уочавање објективних и субјективних сметњи, њихово благовремено отклањање и прегледање нових 
мера, измена и допуна, 
- Примену одговарајућих метода, техника и инструмената за утврђивање постигнутих резултата 
-  Адекватна одговорност носилаца активности и одговарајућих органа за праћење реализације Годишњег 

плана рада. 
Чланови овог тима су:   

 Снежана Ђорђевић 

 Марија Милојевић 

 Невена Милутиновић 

 Ивана Орловић 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТ ПОКАЗАТЕЉИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Састанак комисије  и 

подела задужења 

 

 

Тим за евалуацију рада школе и 

анализу Годишњег плана рада 

 

Записник са састанка 

 

септембар 
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Састављање 
полугодишњег 

извештаја 

Тим за евалуацију рада школе и 

анализу годишњег плана рада 

Извештај о 

реализованим 

активностима у току 

првог 

класификационог 

периода 

 

јануар 

Подношење извештаја 
Наставничком већу,  

Школском одбору и 

Савету родитеља 

Тим за евалуацију рада школе и 

анализу годишњег плана  рада 

Записник са састанка  

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља 

 

јануар 

Састављање  извештаја 

о реализованим 
активностима у току 

школске 2022/2023. 

год. 

Тим за евалуацију рада школе и 

анализу годишњег плана рада 

Извештај о 

реализованим 

активностима у току 

школске 

2022/2023.год. 

 

јун 

Подношење извештаја 

Наставничком већу,  

Школском одбору и 
Савету родитеља 

 

Тим за евалуацију рада школе и 

анализу годишњег плана рада 

Записник са састанка 

Школског одбора и 

Савета родитеља  

 

август 

 

5.13.  Тим за професионалну оријентацију (ПО) 
 

У  реализацији  програма „Професионална оријентација ученика „  намењена ученицима  , седмог и 

осмог разреда, истакли смо се у раду, ентузијазму и разумевању значаја Професионалне оријентације . 
 Основни  носиоци  реализације  задатака  су стручни сарадник,одељењске старешине седмих и осмих 
разреда, одељењски старешина ФООО, Координатор Вршњачког тима за професионалну оријентацију 

ученика.  
На  основу  задужења  Наставничког  већа  и  Годишњег плана рада школе, формиран  је  Тим  за  
професионалну оријентацију ученика VII и  VIII  разрзеда  у  нашој школи. 

 

Тим:  

1. Ивана Орловић, психолог, координатор комисије 

2. Невена Милутиновић, педагог 

3. Ивана Ђуричковић, одељењски старешина 7/1 

4. Валентина Радевић, одељењски старешина 7/2 

5. Наташа Васић, одељењски старешина 7/3 
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6. Лелица Николић, одељењски старешина 7/4 Бадњевац 

7. Радиша Милошевић, одељењски старешина 7/5 Брзан 

8. Биљана Милановић, одељењски старешина 8/1 

9. Ненад Мркаљ, одељењски старешина 8/2 

10. Марина Ковановић, одељењски старешина 8/3 

11. Снежана Иветић, одељењски старешина 8/4 Бадњевац 

12. Петар Пантовић, одељењски старешина 8/5 Брзан 

13. Анђелка Јанковић, одељењски старешина ФООО 

14. Марко Илић, координатор Вршњачког тима за ПО 

   

Задатак  овог тима   је  реализација „Професионална оријентација на прелазу  у средњу школу „  

намењена младима , седмог и осмог разреда, који се константно  сусрећу са ситуацијама у којима треба да 

донесу одлуку  у  вези  избора свог образовања и будуће професије.  

Носиоци активности  програма  професионалне  оријентације  пружаће  континуирану  помоћ  ученицима 

њиховим  родитељима  и  наставницима   у  школи на реализацији  и  праћењу  реализације  свих  

предвиђених  тема  на  часовима  одељењског  старешине, предмета,   водећи  рачуна  о потребама  свих  
ученика  и  реализацијом  различитих  акција  који  су у функцији  унапређивања  професионалне  

оријентације . 
 

Посебну  пажњу  ће посветити  реализацији  радионица , организацији реалних сусрета и сарадњи са 
школама  из  окружења. Часови ће већином бити реализовани  на  часовима одељењског старешине. 

 

План рада Тима за ПО 

Ред. 

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1.  Формирање 

школске Тима   за 
ПО ученика 

Оснивање Тима за 

Професионалну 
оријентацију. 

Наставничко веће Основан Тим Септембар 

2022. год. 

2.  Израда Програма 

Тима е за ПО 

ученика 

Подршка 

ученицима у 

доношењу  одлуке  
у  вези  избора 

образовања и 

будуће професије 
ученика. 

Чланови Тима Израђен план 

рада Тима, 

Записник 

Септембар 

2022. год. 
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3. Планирање  рада  и 
имплементација  

програма ПО 

Едукација 
ученика  кроз 

радионице. 

Чланови Тима Израђен 
оперативни план 

одељењског 

старешине, 

Записник 

Септембар 
2022. год. 

4.  Информисање и 

усвајање програма 

имплементације ПО 

Информисање 

Наставничког 

већа  о плану 

инплементације. 

Координатор Тима  Садржај 

програма,  

Записник 

Септембар 

2022. год. 

5. 

 

Реализација 

радионица са 

ученицима 7. и 8. 
разреда 

 

Едукација 

ученика  кроз 

радионице. 

Чланови Тима, 

Одељењске 

старешине 

Евиденција о 

одржаним 

радионицама, 
Извештај раз. 

старешина,  

Записник Тима 

Септембар 

2022 – мај 

2023. год. 

6. 
 

Реализација 
родитељских 

састанака 

Упознавање 
родитеља са 

програмом, 

едукација 
родитеља о 

избору занимања 

и школе 

Чланови Тима, 
Одељењске 

старешине 

Евиденција о 
одржаним 

састанцима, 

Извештај раз. 
старешина,  

Записник Тима 

Током 
године 

7. Реализација реалних 
сусрета кроз 

распитивање у 

предузећу/институц
ијама, посете 

средњих школа 

Едукација 
ученика  кроз 

реалне сусрете 

Чланови Тима, 
Одељењске 

старешине 

Записник Тима, 
Извештаји и 

фотографије 

Од 
фебруара 

2023. год. – 

до маја 
2023. год. 

8.  Сарадња са 

Стручним органима 
школе 

Подршка 

програму 
професионалне 

оријентације 

Чланови Тима, 

Руководиоци већа 

Записници Током 

школске 
године  

9.  Реализација 

радионица са 
полазницима ФООО 

Едукација 

полазника кроз 
радионице 

Одељењски 

старешина ФООО 

Евиденција о 

одржаним 
радионицама, 

Извештај раз. 

старешина,  
Записник Тима 

Фебруар – 

мај 2023. 
год. 

10.  Уређивање Кутка за 

ПО ученика 

Информисање 

ученика 

Координатор, 

ВТПО, Чланови 

Тима 

Кутак за ПО, 

Записник 

Током 

школске 

године 
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11.  Сарадња са 
Вршњачким тимом 

за ПО 

Едукација 
ученика у вези 

доношења  одлуке  

у  вези  избора 

образовања и 
будуће професије 

кроз вршњачко 

учење. 

Координатор и 
чланови ВТПО  

Извештај/записн
ик, фотографије, 

Кутак за ПО 

Током 
школске 

године 

12.  
 

Евалуација рада 
Тима  

 

Анализа 
остварених 

активности и 

предлог 
активности у  вези  

избора 

образовања и 
будуће професије 

ученика. 

Чланови Тима Записник/ 
извештај 

Тима 

Јун/ 
Август 

2023. год. 

13. Израда извештаја 

Тима 

Писање извештаја 

о реализованом 
програму. 

 

Координатор Тима  

у сарадњи са 
члановима. 

На основу свих 

записника и 
извештаја, 

урађен је 

завршни 
извештај 

Комисије  о 

реализованим 

активностима 

Август 

2023. год. 
 

 

Напомена: Школски психолог  и педагог ће, и поред свега овога,  а  на  основу  психолошког  тестирања  

способности  и  интересовања  ученика  осмог разреда, сваком  ученику осмог  разреда  и   по потреби 

њиховим  родитељима, саветодавним  радом  предложити  занимање  и  школу  која ће бити најбољи избор 

за њих и у којој ће постизати успехе. 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Информисање  

ученика  и  њихових  

родитеља о  свим   
факторима  од  значаја  

за избор  школе 

Подршка 

ученицима и 

родитељима у 
доношењу  одлуке  

у  вези  избора 

образовања и 

Психолог, 

педагог 

школе 

Евиденција у 

документацији,  

Извештај 

Током 

школске 

године  
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будуће професије 
ученика. 

2.  Психолошко  

тестирање  ученика 

тестовима 
способности ,    

особина личности  и  

интересовања 

Препознавања 

сопствених 

способности, 
склоности и 

врлина, давање 

другима 

позитивних 
повратних 

информација, као 

и сагледавање 
слике о себи 

упоређујући какав 

сам ја, а шта 
други мисле о 

мени, Фактори  

правилног избора  

занимања  и  
школе. 

Психолог 

школе 

Евиденција 

активности 

Фебруар, 

Март, 

2023. године 

3. Уношење  података  

за  сваког  ученика  и 
њихових  резултата   

на  тестовима 

Анализа 

психолошких 
тестова 

Психолог 

школе 

Ученички досије 

психолога 

Април, 2023. 

године 

4. Предлагање  школа  и  

занимања -  
саветодавни  рад  са  

ученицима на основу  

резултата  тестирања  
и предлагање  

занимања  и  школа  у 

којима  ће  најбоље  да  

успеју 

Саветодавни рад 

као подршка 
ученицима у 

избору занимања  

и  школе. 

Психолог, 

педагог  
школе 

Ученички досије 

психолога , 
евиденција 

резултата 

Мај, 

2023. године 
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5.14.  Тим за спровођење завршног испита у школској 2022/23. години  
 
Чланови тима: 

 

1. Сузана Димитријевић, информатички координатор за завршни испит 
2. Марија Милојевић, информатички координатор за завршни испит 

3. Биљана Милановић – одељењски старешина одељења 8-1  

4. Ненад Мркаљ– одељењски старешина одељења 8-2 
5. Марина Ковановић –одељењски старешина 8-3 

6. Снежана Иветић – одељењски старешина 8 -4 Бадњевац ( наставник математике) 

7. Петар Пантовић - одељењски старешина 8 -5 Брзан ( наставник математике) 

8. Биљана Мрдаковић, Ивана Ђуричковић, Славка Морача, Душица Стојановић  -наставнице   
             српског језика и књижевности  

9. Јадранка Вељковић, Валентина Радевић – наставнице математике 

10. Лелица Николић, Снежана Стаменковић – наставнице биологије 
11. Александра Младеновић, Радиша Милошевић -наставници историје 

12. Дејана Радивојевић, Снежана Ардалић -наставнице географије 

13. Марина Ковановић, Драгослав Јовановић – наставници физике  
14. Драгица Матејић, Весна  Радосављевић   - наставнице хемије 

 

 

Планиране активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Показатељи 

остварености 

Особе 

задужене за 

евалуацију и 

праћење 

остварености 

Анализа постигнућа 

ученика на завршном 
испиту у јуну 

Тим за завршни 

испит 

Тим за образовна 

постигнућа 

август 

2022.године 
Извештај о 

постигнућима на 

завршном испиту 

Психолог 

Ивана Орловић 

Израда плана и распореда 

припремне наставе за 

ученике  

Тим за завршни 

испит 

Предметни 

наставници 

Октобар 

2022.године 

План рада 

припремне наставе, 

распоред одржавања 

припремне наставе 

Одељењске 

старешине 

8.разреда  
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Организовање 
презентација, радионица, 

истицање добрих примера 

у циљу мотивисања 

ученика за похађање 
припремне наставе 

Одељенске 
старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, психолог, 

директор 

током школске 
2022/2023. 

године 

Извештај са седница 
одељенских већа, са 

часова одељенског 

старешине 

Педагог Невена 
Милутиновић 

Психолог 

Ивана Орловић 

Информисање родитеља о 

спровођењу припремне 

наставе 

Одељенске 

старешине 

септембар 

2022.године 
Записници са 

родитељског 

састанка 

Сваки 

старешина за 

своје одељење 

Реализација припремне 

наставе 

Предметни 

наставници 

школска 

2022/2023.година 
Дневник одржаних 

часова 

 

Валентина 

Радевић 
Наташа Васић 

Александра 

Младеновић 

Информисање родитеља о 
спровођењу пробног 

завршног испита 

(заједнички родитељски 
састанак ) 

Директор, 
одељенске 

старешине 

март 2023.године Записници са 
родитељског 

састанка 

Сваки 
старешина за 

своје одељење 

Реализација и анализа 

пробних завршних испита 

у организацији 
Министарства просвете и 

спорта  

Тим за завршни 

испит 

Тим за образовна 

постигнућа  

март-април 2023. Извештај Тима за 

завршни испит и 

Тима за образовна 

постигнућа 

Сузана 

Димитријевић 

Марија 
Милојевић 

Одељењске 

старешине 
8.разреда 

 

Информисање наставника 

и ученика о резултатима 
пробног завршног испита 

Тим за завршни 

испит 

Тим за образовна 

постигнућа 

Одељенске 

старешине 

април  

2023.године 
Записници са 

седница одељенских 

и наставничког већа 

 

Педагог Невена 

Милутиновић 
Психолог 

Ивана Орловић 

Информисање родитеља о 

резултатима пробног 

завршног испита и 

припремама за завршни 
испит – родитељски 

састанци 

Директор 

Одељенске 

старешине 

мај  2023.године Записник са 

родитељског 

састанка 

Одељењске 

старешине 

8.разреда 
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Реализација и анализа 
завршних испита у 

организацији 

Министарства просвете и 

спорта  

Тим за завршни 

испит 

Тим за образовна 

постигнућа 

јун-август 

2023.године 
Извештај Тима за 
завршни испит и 

Тима за образовна 

постигнућа 

Сузана 
Димитријевић 

Марија 

Милојевић 

Одељењске 
старешине 

8.разреда 
Евалуација постигнутих 

циљева  

Тим за завршни 

испит 

Тим за образовна 

постигнућа 

август  2023. 

године 
Извештај Тима за 

завршни испит и 
Тима за образовна 

постигнућа 

Психолог 

Ивана Орловић 

 

 

6. ПРОГРАМИ РАДА КОМИСИЈА 
 

6.1. Комисија за превентивни и васпитни рад у области понашања ученика у саобраћају  
 

Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОР

И 

ВРЕМЕ 

1. Избор Комисије за за 

превентивни и васпитни 
рад  у области понашања 

ученика у саобраћају  
 

Оснивање Kомисије   

за превентивни 
васпитни рад  у 

области понашања 

ученика у саобраћају 

Наставничко 

веће 
Основана 

комисија 
Септембар 

2022. год 

2. Израда Програма  за 
превентивни васпитни 

рад  у области понашања 

ученика у саобраћају 
(активност је изведена на 

основу развојних циљева 

Развојног плана школе ) 

Упознавање са 
правилима понашања у 

саобраћају, заштитa 

ученика у саобраћају 

Чланови 
Комисије 

Израђен 
план рада 

Комисије, 

Записник 

 
Септембар 

2022. год 
 

3. 
Спровођење акције у 

сарадњи са Општинским 

Црвеним крстом  
,, Заштитимо децу у 

саобраћају „ 

Подизање нивоа знања 

о значају безбедности 
деце у саобраћају 

Чланови 
комисије 

Црвеног крста, 

чланови 
општинског 

Црвеног крста, 

представници 

Записник, 

панои 

Септембар 

2022,год, 
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Министарства 
унутрашњих 

послова 

4. 

 Подела едукативних 
уџбеника ,,Пажљивкова 

правила у саобраћају“ 

Упознавање са 
правилима понашања у 

саобраћају 

Агенција за 

безбедност 
саобраћај, 

чланови 

Комисије 

Евиденција 
у Дневнику 

рада 

 
У току 

године 

5. 

Приказивање цртаног 
филма ,,Пажљивко“ 

Упознавање са 

правилима понашања у 

саобраћају 

Агенција за 
безбедност 

саобраћај, 

одељeњске 
стаарешине 

Евиденција 

у Дневнику 

рада 

У току 

године 

 

6. 
Такмичење - саобраћајни 
квиз – Шта знам о 

саобраћају 

Провера познавања 
правила понашања у 

саобраћају 

Чланови 

Комисије Записник  

комисије 

 

У току 

године 
 

7. 

Сарадња са 

Министарством 

унутрашњих послова и 
локалним Саветом за 

безбедност саобраћаја 

Контролисање услова 

за несметан рад школе 
и спречавање настанка 

потенцијалних 

проблема у области 

безбедности ученика 
као учесника у 

саобраћају 

Министарство 

унутрашњих 
послова, локални 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 
учитељи 

Евиденција 

у Дневнику 
рада 

У току 

године 

 

 

8. 

Предавање- ,,Безбедност 

деце у саобраћају“ 

Правилно понашање 

деце у саобраћају  и 
поштовање правила 

понашања учесника у 

саобраћају 

Министарство 

унутрашњих 
послова, 

учитељи, 

Евиденција 
у Дневнику 

рада 

У току 
године 

 

9. 

Израда извештаја 
 Писање извештаја о 

реализованом 
програму. 

Координатор 

Комисије у 

сарадњи са 

члановима 

На основу 

свих 

записника и 

извештаја, 
урађен је 

завршни 

извештај 
Комисије о 

реализовани

м 

Август 

2023. год 
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активностим 
комисије 

 

 

6.2.  Комисија за сарадњу са родитељима  
 

Ред

ни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. 

Родитељски 

састанци 

Анализа успеха 
ученика, 

дисциплине, 

договор у вези са 

екскурзијама и 
наставом у 

природи, 

решавање 
проблема у 

одељењу 

Одељењске 
старешине, чланови 

Комисије Евиденција у 

Дневнику рада, 

записници са 
одржаних 

родитељских 

састанака 

На почетку 
школске 

године и на 

крају 

класификац
ионих 

периода 

2. 

Индивидуални 

разговори 

Анализа успеха 

ученика, 
дисциплине, 

решавање 

проблема у учењу 
и развојних 

проблема, 

предлагање и 
спровођење мера 

за њихово 

побољшање  

Одељењске 

старешине, 
предметни 

наставници, стручна 

служба, директор 
школе 

Записиници са 

састанака 

Према 

потреби 

3. 

Присуство 

часовима-

отворена врата 

школе 

Праћење успеха и 
дисциплине 

ученика и 

одељења и 
договарање мера 

за побољшање; 

унапређивање 

Чланови Комисије, 
родитељи, стручна 

служба, директор 

школе, предметни 
наставници 

Евиденција у 

Дневнику рада 

Једном 

месечно 
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сарадње са 
родитељима 

4. Професионална 

оријентација 

(активност је 

изведена на 

основу развојних 

циљева Развојног 

плана школе) 

 

Помоћ ученицима 

у професионалној 

оријентацији, 
упознавање са 

образовним 

профилима 

средњих школа и 
светом занимања 

Одељењске 

старешине, 

предметни 
наставници, стручна 

служба, директор 

школе 

Записници тима за 

ПО 

Према 

потреби 

5. 
Замена улога 

(активност је 

изведена на 

основу развојних 

циљева Развојног 

плана школе) 

Унапређивање 

сарадње са 
родитељима, 

упознавање 

родитељима са 

професијом 
наставника. 

Чланови Комисије, 

родитељи, стручна 
служба, директор 

школе, предметни 

наставници 

Евиденција у 
Дневнику рада 

У складу са 
интересова

њима 

родитеља за 

учешће 

6. Сарадња са 

родитељима 

деце/ученика 

којима је 

потребна додатна 

подршка 

(активност је 

изведена на 

основу развојних 

циљева Развојног 

плана школе) 

Пружање додатне 

подршке 
ученицима којима 

је потребна, 

унапређивање 

развоја и 
напредовања 

ученика, сарадња 

са род. и добијање 
сагласности за 

ИОП. 

Чланови Комисије, 

родитељи, стручна 
служба, директор 

школе, предметни 

наставници 

Записници са 

одржаних 

састанака Тимова, 
сагласности за 

ИОП 

Према 

потреби 

7. Сарадња са 

родитељима 

ученика у вези са 

решавањем 

дисциплинских 

проблема  

Праћење 

дисциплине, 

предлагање и 
примена мера за 

побољшање. 

Чланови Комисије, 

родитељи, стручна 
служба, директор 

школе, предметни 

наставници 

Записници са 
одржаник 

родитељских 

састанака 

Према 

потреби 

8. 

Анкетирање 

родитеља у вези 

са сарадњом са 

школом 

Стицање увида у 

ставове родитеља 

у вези са 
сарадњом са 

школом , 

унапређивање 
сарадње и 

Чланови Комисије, 

родитељи, стручна 

служба, директор 
школе, предметни 

наставници 

Стицање увида у 

ставове родитеља 

у вези са 
сарадњом са 

школом , 

унапређивање 
сарадње и 

На крају 

сваког 

полугодишт
а 
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унапређивање 
рада школе 

унапређивање 
рада школе 

9. Остала 

анкетирања 

предвиђена 

Годишњим 

планом рада и 

акционим 

плановима 

Тимова 

Стицање увида у 

ставове родитеља 

у вези са разним 
питањима , 

унапређивање 

сарадње и 

унапређивање 
рада школе 

Чланови Комисије, 

родитељи, стручна 

служба, директор 
школе, предметни 

наставници 

Стицање увида у 

ставове родитеља 

у вези са разним 
питањима , 

унапређивање 

сарадње и 

унапређивање 
рада школе 

Према 

потреби 

 

6.3. Комисија за превенцију девијантних и деликатних облика понашања употребе 

психоактивних супстанци (ПАС)  
Комисију чине: 

 

Ивана Орловић – координатор Комисије, психолог 

Невена Милутиновић – члан Комисије,  педагог 
Милица Павловић – члан Комисије, учитељ 

Ненад Мркаљ – члан Комисије, наставник физичког васпитања 
Снежана Стаменковић – члан Комисије, наставник биологије 
Дарко Димитријевић – члан Комисије, наставник ликовне културе 
Милан Милошевић – члан Комисије, учитељ 

Драгана Крстић – члан Комисије, учитељ 
Снежана Иветић – члан Комисије, наставник математике 
 

У  последње  време   болести  зависности , а  посебно  наркоманија , поприма  размере епидемије . 

У  драстичном   је   порасту  и  јако  је  забрињавајуће . Адолесценција  је  за  то   нарочито  карактеристичaн  

период и  све  млађа и  млађа  деца  почињу  да  узимају  дрогу. 

Једини  ефикасан  метод  је  превенција. 

Циљ  програма  је  развој  и  унапређење  социјалних  и  емоционалних  вештина деце   и  младих  кроз   

 едукацију  и  информисање   о  врстама  и утицају  дрога   на   здравље  

 развијање позитивног и афирмативног односа према здравом начину живота 
 формирањем потребе за очувањем и унапређењем физичког и менталног здравља 

 подизање  свести   о  различитим  врстама  притисака  да  се користи  дрога  и  учење  техника  отпора 

 развијање  вештина  примања  и  пружања  помоћи  и  развој  одговорности  и  одлучивања  о  
ризичном  понашању   

 

Едукација   треба  да  олакша  лични  раст  и  развој  деце . Циљ  је  и    прихватити  себе  и  друге  , постати  

отворенији , спонтанији, комуницирати  искрено, лакше  изражавати  сопствена  осећања. 
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Програм   обухватà  све  ученике  млађих и старијих разреда основне школе. Док ће истраживање обухватити 

ученике осмог  разреда   тј.   5 одељења ( 3 одељења  у  Баточини , 1 у Бадњевцу   и  1 у Брзану)  и   њихове  

родитеље.  Најкритичнији  је  узраст   VIII разреда  и  I  разред  средње  школе,  јер је  то период  

адолесценције,  када  деца  осећају  несигурност , смањено  поштују  и  цене  себе и незадовољни  су  својим 

поступцима и изгледом . 

Програм    се  реализује  у  школама  где  деца  похађају  наставу  и  то  углавном  на  часовима  

одељењског  старешине. 

Време  реализације  од  октобра  2022. до августа 2023. године. 

 

 

      ВРСТЕ  АКТИВНОСТИ : 
 Анкетирање  -  испитивање  знања , мишљења  и  ставова    о  овим  појавама – анонимна  анкета за 

све   ученике   осмих  разреда -  реализација -школски  психолог и координатор Комисије 
 Едукација   ученика осмих разреда:  -   Наркоманија – штетне  последице  , фактори  ,  лечење -  

анализа истраживања – презентација резултата- реализација - школски  психолог 
 Радионичарски  рад  на  часовима  одељењског  старешине  - реализовати по  1  радионицу  за  

свако одељење од I до VIII разреда  -  реализатори су одељењске старешине. 
 Едукација  родитеља  ученика осмог разреда:  -   Наркоманија – штетне  последице,  фактори  ,  

лечење -  анализа истраживања – презентација резултата са  посебним  освртом  како  препознати  
злоупотребу  дроге - реализација –психолог координатор Комисије. 

 Спортске игре „Реци НЕ дрогама а ДА здравомживоту“ – Комисија 
 

Активности  би  реализовала Комисија са  одељењским  старешинама, припадницима МУП-а и Дечијим 

диспанзером. Реализација  би  била за време Часа одељењског старешине   а  време  би  детаљно  разрадили.  

На основу дописа Министарства а уз помоћ чланова Комисије за превенцију девијантних и деликвентних 

облика понашања и употребе ПАС у сарадњи са школским полицајцем и дечијим диспанзером урађен је 

оперативни програм рада.Задаци школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и 

неприхватљивог понашања ученика су:  

- да својим целокупним васпитно-образовним радом, организацијом живота и рада ученика и 

стварањем одговарајућих услова обезбеде нормалан развој ученика и делује превентивно против 

сваког девијантног понашања , укључујући и употребу дроге  
- да у зависности од узраста , пружа ученицима информације и одређена знања о психо-активним 

супстанцама и њихов утицај на психичко стање  

- да у оквиру сталне непосредне сарадње са породицом, здравственом и социјалном службом прати 

развој ученика, открива тешкоће које се јављају код појединца и преузима део својих задатака на 
превазилажењу проблема који се јављају у току развоја и сазревања ученика 

- да створи и обезбеди услове да млади организовано користе слободно време у ваннаставним 

активностима ( спортске, научне, уметничке секције, друштвено-користан рад, хуманитарне акције )  
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- да створи услове и брине о афирмисању позитивних личних и друштвених вредности преко 
заједничких активности младих које организују Дечји савез , Црвени крст  

- да стално прати проблеме који могу довести до појаве наркоманије  

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Избор Комисије за 

реализацију 
пројекта превенције 

 

Оснивање Kомисије 

за превенцију ПАС. 

Наставничко 

веће 

Основана 

комисија 

Септембар 

2022. год. 

2. Израда Програма 
превенције  

Развој  и  унапређење  
социјалних  и  

емоционалних  

вештина деце   и  

младих.   

Чланови 
Комисије 

Израђен план 
рада Комисије 

Септембар 
2022. год. 

3. Израда делова 

програма ЧОС који 

се односе на 
превенцију насиља 

и болести 

зависности 

Развој  и  унапређење  

социјалних  и  

емоционалних  
вештина деце   и  

младих. 

 

Чланови 

комисије,  

Одељењске 
старешине  

Одржане 

радионице на 

ЧОС-у 

Током 

године 

2022. год. 

4.  Уређивање 
поставке паноа 

посвећеног борби 

против насиља и 

болести превенције 

Указивање на 
штетност коришћења 

ПАС и утицају 

одређене врсте дрога 

након дугогодишњег 
конзумирања.  

Члан комисије 
– наставник 

ликовне 

културе 

Израђен пано 
 

Октобар 
2022. год. 

5. Анкетирање  -  

испитивање  знања 
, мишљења  и  

ставова  ученика   
о  штетним  

последицама 
употребе  алкохола 

, дувана  и дроге 

– анонимна  анкета 
за све   ученике   

осмих  разреда 

Развој  и  унапређење  

социјалних  и  
емоционалних  

вештина деце   и  

младих. 

Координатор 

психолог 

Анализа 

анкете,израда 
презентације 

Новембар и 

децембар 
2022. год. 

6. 1.децембар- 

Светски дан борбе 

Подизање 

нивоа знања о 
вирусу,штетном 

Наставник 

биологије,  

Презентација, 

записник/ 
извештај 

Децембар 

2022. год. 
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против АИДС-а-
трибина за 

ученике 

дејству,начину 
преношења и 

превенцији. 

чланови 
подмладка, 

чланови 

Комисије 

 

7. Организовање 
радионица за 

ученике 8. разреда 

 

Развој  и  унапређење  
социјалних  и  

емоционалних  

вештина деце   и  

младих. 

Координатор 
психолог и 

педагог 

Анализа  
анкете, израда 

презентације 

Децембар, 
јануар, 

фебруар 

2023. год. 

8. Спортске игре 

«Реци НЕ дрогама а 

ДА здравом 
животу» 

Развијање 

позитивног и 

афирмативног односа 
према здравом 

начину живота. 

Чланови 

Комисије 

Записник/ 

извештај, 

фотографије   

Мај 2023. 

год. 

9.  Сарадња са 

Ученичким 
парламентом 

Развој  и  унапређење  

социјалних  и  
емоционалних  

вештина деце   и  

младих. 

Координатор 

психолог 

Записник/ 

извештај/ 
фотографије   

Током 

школске 
године 

10. Остваривање 

сарадње са 

здравственим 

установама и МУП-
ом у реализацији 

делова пројекта 

Заједничка сарадња у 

превенцији 

коришћења ПАС. 

Чланови 

Комисије, 

Дирктор 

Записник/ 

извештај/ 

фотографије   

Током 

школске 

године 

11. 

 

Остваривање 

сарадње са ЦСР у 
реализацији делова 

пројекта 

 

Заједничка сарадња у 

превенцији 
коришћења ПАС. 

Чланови 

Комисије, 
Дирктор 

Записник/ 

извештај/ 
фотографије   

Током 

школске 
године 

12. Евалуација рада 

Комисије  

 

Анализа остварених 

активности и предлог 

активности на 

превенцији болести 
зависности и 

деликвентних облика 

понашања за наредну 
школску годину. 

Чланови 

комисије 

Записник/ 

извештај 

Комисије 

Јун/ 

Август 

2023. год. 

13. Израда извештаја 

Комисије 

Писање извештаја о 

реализованом 

програму. 

Координатор 

Комисије  у 

На основу свих 

записника и 

извештаја, 

Август 

2023. год. 
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 сарадњи са 
члановима. 

урађен је 
завршни 

извештај 

Комисије  о 

реализованим 
активностима 

 

6.4. Комисија за друштвено-користан рад и акције солидарности  
Комисија за друштвено-користан рад иа акције солидарности организује се неколико пута у току школске 

године и бави се разним активностима  у оквиру школе , али и у околини школе, у складу са могућностима  

ученика и потребама друштвене средине. 

Неке од активности ова Комисија организује у сарадњи са Ученичким парламентом,Вршњачким тимом, 

Подмлатком Црвеног крста , драмском секцијом, на одељенским заједницама и у оквиру наставе грађанског 

васпитања. 

                                               Програм Комисије обухвата следећа подручја: 

-Активности везане за школску средину (уређење школског простора) 

-Активности везане за природу и друштвену средину 

-Сакупљачке акције 

-Акције солидарности 

Ивана Ђуричковић, руководилац Комисије 

Чланови Комисије: 
Снежана Ђорђевић - директорка 

 Душица Стојановић 

 Ивана Ђуричковић 

 Невена Милутиновић 
 Славка Морача 

 Валентина Радевић 

 Весна Маринковић 
 Гордана Миленковић 

 Јелена Грбовић 

 Снежана Ардалић 

 

У складу са тим  и на  основу развојних циљева РПШ-а урађен је следећи План рада за школску 2022/23. 

годину. 
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Општи и специфични циљеви Задаци Активности Носиоци активности Време 

реализације 

Циљ  рада Комисије јесте да: 

- Усмери ученике ка стварању 

бољих  социјалних, 
материјалних и естетских 

услова живота у околини у којој 

бораве 

-Васпитати ученике да 
учествују у добровољном раду 

који могу реализовати 

самостално или у оквиру 
друштвене организације 

 

-Укључити у рад 

што већи број 

ученика свих 
узраста 

-Активирати  

што већи број 

запослених 
-Искористити све 

расположиве 

ресурсе 
-Деловати у што 

ширем подручју 

рада 
-Створити што 

боље услове за 

живот и рад у 

својој околини 

-Учествовање 

у уређењу 

школских 
просторија  и 

организовању 

свечаности за 

пријем првака  

Сви чланови 

комисије;Учитељи; 

Драмска секција 
ученика виших и 

нижих разреда; 

Комисија за културну 

и јавну делатност 

Септембар 

Учествовање у 

реализацији 

Дечије недеље 

Сви чланови 

комисије; 

Драмска секција; 
Комисија за културну 

и јавну делатност; 

Ученици свих 

узраста; 
 ПП служба 

Октобар 

Учествовање у 

припреми 
Дана школе 

Сви чланови 

Комисије; 
Комисија за културну 

и јавну делатност; 

ПП служба 

Стручно веће за 
српски језик; 

Ученички парламент; 

Ученици свих 
узраста;  

Дирекрор школе; 

ППслужба 

Јануар 

Уређење 
школског 

дворишта и 

просторија 
школе 

Сви чланови 
комисије; Ученици 

свих узраста; 

Настава грађанског 
васпитања 

Више пута у 
току 

школске 

године 

Учествовање у 

сакупљачком 

раду (стара 
хартија) 

Сви чланови 

Комисије,  

Настава грађанског 
васпитања;  

Ученички парламент; 

Вршњачки тим; 
Компанија А.С.А 

Више пута у 

току 

школске 
године 
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Што већи број 
ученика свих узраста 

Учествовање у 

хуманитарним  
акцијама и 

акцијама 

солидарности( 

“Чеп за 
хендикеп“ 

„ Деца деци“) 

Сви чланови 

Комисије,  
Настава грађанског 

васпитања;  

Ученички парламент; 

Вршњачки тим; 
ПП служба; 

Драмска секција; 

Што већи  број 
ученика свих узраста 

Више пута у 

току 
школске 

године или 

када се 

укаже 
потреба 

Учествовање у 

обележавању 

датума  
битних за 

очување 

животне 
средине  и 

културни 

развој 
личности 

Сви чланови 

Комисије,; 

Ученички парламент; 
Вршњачки тим; 

Бројна  стручна већа; 

ПП служба, 
Директор школе 

-21. октобар 

-Дан школе 

-Светски 
дан борбе 

против 

пушења 
-Дан 

планете 

земље 
-Дан борбе 

против 

туберкулозе 

-Дан борбе 
против сиде 
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6.5. Комисија за школску кухињу  
 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Састанак комисије са 
добављачем  

Одређивање 
менија за 

школску кухињу 

и цене на 
месечном нивоу. 

Договор са 

добављачем око 
менија.  

Евидентирање  

броја ученика 

који имају право 
на бесплатну 

ужину (ученици 

који раде по 
ИОП-у2) 

 

секретар школе, 
шеф 

рачуноводства, 

Снежана 
Ђорђевић – 

директорка, 

Љиљана Трунић, 
Драгица Митић, 

Горица 

Младеновић, 

Даница 
Вучковић, 

Зора Милојевић 

Записник са 
састанка  

Број ученика 

који користи 
школску 

кухињу 

септембар 

2. Састанак комисије Анализа 

бројности 
ученика који 

користи ђачку 

кухињу и 
евентуална 

промена менија 

на дневном 

нивоу. 

Чланови комисије 

секретар школе, 
шеф 

рачуноводства, 

 

Записник са 

састанка  
Број ученика 

који користи 

школску 
кухињу 

јануар 

3. Састанак комисије Израда извешаја 

везаног за рад 

школске кухиње 

Чланови комисије 

секретар школе, 

шеф 
рачуноводства, 

 

Записник са 

састанка  

 

јун 

 

6.7. Комисија за излете, екскурзије, наставу у природи, зимовање и летовање  

Садржаји екскурзија и излета остварују се на основу наставног плана и програма образовно-

васпитног рада и саставни су део Годишњег програма рада школе. 
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Циљ екскурзија, излета, екскурзија, наставе у природи, зимовања, летовања и кампова 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 екскурзија и излета су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 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; 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

Екскурзије се организују за ученике од првог до осмог разреда. Екскурзије се организују у складу са 

природно – географским и културно – историјским могућностима наше државе, у трајању од један, два или 

три дана. Пре поласка на екскурзију, ученици се упознају са природним и културним добрима које ће 

посетити. Родитељи се упознају са релацијама и ценама екскурзија на Савету родитеља. Екскурзије се 

изводе током маја и почетком јуна 2023. године. 

Разред                                Релација 
 

 

Први 

БАТОЧИНА – КРАГУЈЕВАЦ (ПОСЕТА АКВАРИЈУМУ НА ПМФ-У) – ТОПОЛА 

(ОПЛЕНAЦ) - ПЕЋИНА РИСОВАЧА – АРАНЂЕЛОВАЦ – БУКОВИЧКА БАЊА – – 

БАТОЧИНА 

 

Други 
БАТОЧИНА – РЕСАВСКА ПЕЋИИНА - - ПАРК МИНИЈАТУРА - МАНАСТИР 

МАНАСИЈА - ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР - СВИЛАЈНАЦ - БАТОЧИНА 

 

Трећи БАТОЧИНА – БЕОГРАД - АВАЛА- БАТОЧИНА  

Четврти 
БАТОЧИНА – КРУШЕВАЦ (ОБИЛАЗАК ЦРКВЕ ЛАЗАРИЦЕ) - МАНАСТИР 

ЉУБОСТИЊА – ВРЊАЧКА БАЊА – МАНАСТИР ЖИЧА – БАТОЧИНА 

 

Пети 
БАТОЧИНА – НИШ (ОБИЛАЗАК НИШКЕ ТВРЂАВЕ, ЛОГОРА ЦРВЕНИ КРСТ, ЋЕЛЕ 

КУЛЕ, МЕДИЈАНЕ) НИШКА БАЊА– ЂАВОЉА ВАРОШ-КРУШЕВАЦ – БАТОЧИНА 

 

Шести 
БАТОЧИНА – ГАМЗИГРАД – ЗАЈАЧАР – НЕГОТИН – КЛАДОВО – ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

,,ЂЕРДАП“- ЛЕПЕНСКИ ВИР - ГОЛУБАЦ – ПОЖАРЕВАЦ – БАТОЧИНА 

 

Седми 
БАТОЧИНА – ГАМЗИГРАД – ЗАЈАЧАР – НЕГОТИН – КЛАДОВО – ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

,,ЂЕРДАП“- ЛЕПЕНСКИ ВИР - ГОЛУБАЦ – ПОЖАРЕВАЦ – БАТОЧИНА 
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Осми 

БАТОЧИНА – БЕОГРАД – БЕЧЕЈ – ДВОРАЦ ДУНЂЕРСКИ – ЗОБНАТИЦА – ПАЛИЋ - 

СУБОТИЦА (НОЋЕЊЕ) – СОМБОР – ВРБАС – НОВИ САД (НОЋЕЊЕ) – СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА - ПЕТРОВАРАДИН – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – МАНАСТИР КРУШЕДОЛ – 

БЕОГРАД - БАТОЧИНА 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Настава у природи организује се за ученике од првог до четврто разреда основног образовања и 

васпитања, у трајањуод 6 дана, уз писмену сагласност родитеља.За ученике који не одлазе на наставу у 

природи школа организује наставу.Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих 

ученика. Садржаји наставе у природи се остварују на основу наставног програма образовно-васпитног рада 

у првом циклусу основног образовања и васпитања и природно-географских и културно-историјских 

могућности које пружају одабране дестинације. Време реализације и други елементи важни за организацију 

и реализацију наставе у природи – услови смештаја, исхране, здравствене заштите, превоза,биће одређени 

након отварања понуда за јавне набавке одабиром агенције на Савету родитеља. Одабрана дестинација за 

све ученике од 1-4. разреда у школској 2022/2023. години биће Врњачка Бања/Соко Бања. Време 

реализације је у 2023. години. Пре реализације наставе у природи ученици ће се упознати са местом у које 

одлазе, условима живота, садржајима, понашањем у току пута и за време извођења наставе у природи, а по 

повратку уследиће интеграција стечених знања и искустава у наставни процес и сумирање утисака и 

емоција. 

ЗИМОВАЊЕ  УЧЕНИКА 

Зимовање се организује за ученике од петог до осмог разреда. Зимовање ученика биће организовано 

у време зимског распуста. Планирано је да се зимовање организује на Копаонику.  Број учесника биће 

накнадно утврђен. Организација зимовања биће у надлежности актива наставника физичког васпитања.  

6.6. Комисија за избор ђака генерације  

 

Награда "Ђак генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, под 

условом да је ученик: 

1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног 

разреда; 

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима што је процењено вредновањем комисије 

за избор «Ђака генерације»; 

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског 

поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима; 
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4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи, као и према родитељима других ученика. 

 

Члан 8 
 

Награда «ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ» додељује се ученику који током школовања освоји једно од прва три 

места на такмичењима, почев од школског до међународног нивоа, као и на такмичењима у ваннаставним 

активностима. 

Сва такмичења морају бити организована под покровитељством Министарства просвете и предвиђена 

календаром такмичења. 

Комисија током школске године прати учешће ученика на свим нивоима такмичења, смотри и 

конкурса, рангира и бодује њихова постигнућа и о томе уредно води педагошку документацију.  

На крају сваке школске године, на предлог разредних старешина и предметних наставника ученика 

завршног разреда, рангирају постигнућа свих предложених ученика. 

По окончаном завршном испиту, предложеним ученицима за „ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ“ се бодује 

постигнуће и на том испиту.  „ЂАКОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ се проглашава ученик који има највише бодова у 

збиру са такмичења, смотри и конкурса и завршног испита. 

 

6.7.  Комисија за израду часописа  
 
Циљ комисије за израду школског часописа је да у школској 2022/2023.години реализују израду два броја 
школског часописа. Часопис ће бити издат у електронској форми, а уколико школа буде у могућности, 

часопис ће се наћи и у штампаној верзији.По један број часописа биће објављен у сваком полугодишту. 

 

Комисију чине: 
Душица Стојановић- координатор 

Марија Милојевић 

Марија Михајловић 
Ивана Ђуричковић 

Славка Морача 

Сара Милановић 

Катарина Станковић 
Дарко Димитријевић 

 

План тима је да се састаје једном месечно, како би се прикупио материјал који ће се наћи у наредномброју. 
Уколико се укаже потреба, одржаће се додатни састанци и  консултовати наставници предметне и разредне 

наставе, а који нису у комисији за школски часопис. 
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Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Договор о раду, подела 
задужења и договор о 

концепту 

часописа(aктивност је 

изведена на основу 

развојних 

циљева РПШ-а) 
 

Подела задужења, 
разговор о даљем раду 

Чланови тима Вођење 
евиденције 

координатора 

комисије 

септембар 

2. Сарадња са 

новинарским секцијама 

нижих и виших разреда 

Прикупљање и одабир 

материјала који ће се 

наћи у часопису 

Чланови 

тима, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 

евиденције 

координатора 

комисије 

септембар 

октобар,  

3. Прикупљање и 

достављање материјала 

Прикупљање и одабир 

материјала који ће се 

наћи у часопису 

Чланови 

тима, чланови 

новинарске 
секције 

Вођење 

евиденције 

координатора 
комисије 

октобар, 

новембар  

4. Рад на школском 

часопису 

Подела задужења 

(лектура, прелом 

стране) 

Чланови 

тима, чланови 

новинарске 
секције 

Вођење 

евиденције 

координатора 
комисије 

новембар 

5. Прикупљање и 

достављање материјала, 

ликовних радова као и 
литерарних радова у 

електронској форми и 

реализација првог броја 
часописа за школску 

2022/2023.годину. 
 

Селекција материјала 

који ће се наћи у 

часопису 

Чланови 

тима, чланови 

стручних 
већа, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 

евиденције 

координатора 
комисије, 

коначано 

издање 
часописа 

децембар  

6. Договор о раду, подела 
задужења и договор о 

концепту 

часописа(активност је 

изведена на основу 

развојних 

циљева РПШ-а) 
 

Поделазадужења, 
разговор о даљемраду 

Чланови тима Вођење 
евиденције 

координатора 

комисије Јануар 
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6. Сарадња са 
новинарским секцијама 

нижих и виших разреда 

Прикупљање и одабир 
материјала који ће се 

наћи у часопису 

Чланови 
тима, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 
евиденције 

координатора 

комисије 

 јануар 

Фебруар 

7. Прикупљање и 
достављање материјала 

Прикупљање и одабир 
материјала који ће се 

наћи у часопису 

Чланови 
тима, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 
евиденције 

координатора 

комисије 

Фебруар 

8. Рад на изради часописа Подела 
задужења(лектура, 

прелом стране) 

Чланови 
тима, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 
евиденције 

координатор 

комисије 

март 

9. Прекуцавање текстова Подела задужења и 

договор о даљем раду 

Чланови  

тима 

Вођење 

евиденције 

координатор 

комисије 

Март 

април 

10. Прикупљање и 

достављање материјала, 

ликовних радова као и 
литерарних радова у 

електронској форми и 

реализација другог 

часописа броја за 
школску 2022/2023 

годину. 
 

Селекција материјала 

који ће се наћи у 

часопису 

Чланови 

тима, чланови 

стручних 
већа, чланови 

новинарске 

секције 

Вођење 

евиденције 

координатора 
комисије, 

коначано 

издање 

часописа 

мај 

11. Анализа плана 
по активностима, као и 

израда извештаја 

Анализа плана и 
подношење извештаја 

о раду комисије 

Чланови тима Израда 
извештаја,  

коначано 

издање 
часописа 

јун 

 

6.8. Пописна комисија  
У новембру месецу  именују се Пописне комисије -Комисија за попис земљишта, некретнина, 

инвестиционих некретнина, постројења,опреме, залихе материјала, резервних делова, алата, недовршене 

производње,готовихпроизвода и робе и Комисија за попис: нефинансијске имовине у сталним средствима 
и залихама и финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима,новчаних средстава, 

племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских 

разграничења и остале имовине. 
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По добијању решења за образовање Комисија за попис чланови  сваке Комисије праве свој план 

пописа за календарску годину која је у току. Попис се завршава последњим даном текуће године. 

У решењу за образовање Пописне комисије су наведени председници Комисија,чланови и заменици. 

У плану Комисије су  наведени рокови  ког дана почиње , када се завршава попис,  када се предају Извештаји 

о извршеном попису, комплетирани пратећом документацијом(пописне листе, забелешке комисије, изјаве 

одговорних лица, мишљење вештака и сл)...  

 

6.9.  Комисија за маркетинг, информисање и зидне новине –  
Културна и јавна делатност школе 

 

Главни циљ: Афирмисањекултурне и јавне делатности школе 

Комисију чине следећи чланови: 

Биљана Мрдаковић 
Славка Морача 

Лидија Станковић 

Душица Радосављевић 
Жаклина Јевтић 

Небојша Петровић 

Милена Милошевић 
Марија Милојевић 

 

Уз ове чланове Комисије у бројним активностима учешће имају и друге колеге у зависности од конкретних 

захтева уз које се нека активност реализује ( директор школе, стручни сарадници, библиотекар, наставници 
ликовне културе, верске наставе, страних језика, биологије, историје...) 

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Израда плана рада 

Комисије 

Планирање 

активности у 

домену Комисије 

Руководилац 

Комисије и 

чланови 

План рада 

Комисије као 

саставни део 
Годишњг плана 

рада школе 

Август 

/септембар 

2022.   

2.  Свечани пријем нових 

првака 
 

 

 

Пријем нових ђака 

уз неговање 
добродошлице у 

школску средину 

Директор школе, 

ППД служба, 
председник 

општине 

Извештај и 

фотографије са 
доделе поклона 

првацима 

Септембар  

2022.  
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Сајт школе и 
фејсбук 

страница 

3.  

Јавни час духовности 
 

 

 

Птромовисање 

духовних 
вредности у оквиру 

традиционалих 

Великогоспојин- 
ских свечаности 

Наставници 

верске наставе, 
наставници 

српског језика, 

музичке и 
ликовне културе 

Извештај и 

фотографије са 
одржаног Јавног 

часа 

Сајт школе и 
фејсбук 

страница 

Септембар 

2022.   

4. Обележавање 

Међународног  дана 
језика 

Учешће школе у 

обележавању 
датума светског 

значаја и 

промовисање 
важности 

познавања страних 

језика уз неговање 

матерњег 

Наставници 

страних језика и 
чланови 

Комисије, 

ученици 

Извештај о 

реализацији 
програма, 

фотографије на 

фејсбук 
страници школе 

Септембар 

2022.   

5. Програм за локално 

удружење „Златне 

руке“ и њихову 
традиционалну 

манифестацију 

„Обредни хлебови“   

Неговање народне 

традиције и 

културе у сарадњи 
са локалном 

заједницом 

Наставници 

српског језика и 

музичке културе, 
учитељи, 

ученици 

Извештај о 

реализацији 

програма, 
фотографије на 

фејсбук 

страници школе 

Октобар 

2022.   

6. Дечија недеља Упознавање са 
правима и 

обавезама детета 

- такмичарски део 
активности којима 

се развија и 

промовише тимски 

и такмичарски дух 
код деце 

Тим за 
маркетинг, 

наставници,  

ученици 
-Комисија за 

реализацију 

Дечије недеље 

-директор, 
наставници и 

учитељи, 

представници 
Ђачког 

парламента 

Извештај о 
реализацији 

програма, 

фотографије и 
текст на сајту и 

на фејсбук 

страници школе 

Октобар   
2022. 
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7. Сарадња са локалном 
„ Хит“ телевизијом, 

Народном 

библиотеком, 

Културним центром... 

Развијање 
колективног духа у 

раду, развијање 

способности деце 

за посао новинара, 
сниматеља, 

спикера, 

водитеља,библио-
текара;  

Неговање 

културних навика 

ученика кроз 
посете библиотеци 

и културном 

центру 

Задужени 
учитељи и 

наставници у 

новинарској 

секцији школе, 
ученици, 

запослени у 

телевизији „Хит“ 

Аудио -  
визуелни записи, 

тв емисије, 

записници у 

свесци Комисије 

Током целе 
године 

8. Обележавање 

21.октобра, Дана 

жртава у Шумарицама 

Подсећање на 

важан историјски 

догађај и његов 

значај у даљој 
историји нашег 

народа 

Директор, 

наставници и 

учитељи, 

представници 
Ђачког 

парламента 

Наставници  
историје 

Извештај о 

посети 

Шумарицама, 

фотографије на 
фејсбук 

страници школе 

Октобар  

2022.  

9. Обележавање Дана 

просветних радника 

 

Подсећање на 

вредности 

професије 

 

Комисија и 

управа школе 

 

фотографије на 

фејсбук 
страници школе 

 

8. 

новембар   

10.  

 
 

 

Дан примирја у Првом 

светском рату 

 Подсећање на 

историјске догађаје 
који су утицали и 

на даљу историју 

Србије 

Наставници 

историје 

Пригодан текст / 

презентација за 
ученике 

11. 

новембар   



 

297 

 
  

 

 

 

 

11. Права и обавезе 
ученика и родитеља, 

организовање 

заједничких радионица 

на којима се реализују 
теме везане за права и 

обавезе 

Упознавање 
ученика и 

родитеља са 

правима и 

обавезама детета у 
образовању 

- промоција 

дечијих права, 
толеранције, 

недискриминације 

- промоција 

ученичких 
активности везаних 

за права детета 

- Тим за 
маркетинг, 

школски  

  одељењске 

старешине, 
ученици, 

родитељи, 

Парламент и 
Вршњачки тим 

Фотографије са 
предавања, 

презентовани 

материјал, 

записник 

Новембар  
2022.  

12. Обележавање дана 
борбе продив СИДЕ 

 

Упознавање 
ученика са 

начинима 

преносивости ове 
болести и њеним 

последицама кроз 

занимљива и 

поучна предавања 

Вршњачки тим и 
наставници 

задужени за 

подршку Тиму 
 

Презентова-ни 
материјал,  

слике,  вест и 

фотографије на 
фб страници 

школе 

Децембар  
2022.  

13.  Акција“Играј фер плеј 

у школи без насиља“ 

Развијање хуманих 

вредности код 

ученика и 
подстицање на 

ненасилну 

комуникацију 

 

Професори 

физичког 
васпитања, 

чланови Тима за 

превенцију 

насиља, чланови 
Комисије 

Фотографије 

реализованог 

програма, сајт 
вести, записник 

у свесци 

Комисије 

Децембар   

2022. 

14. Новогодишњи програм Промовисање 

талената, дружења 
ученика, 

Наставници, 

учитељи и 
ученици, 

сарадници из 

локалне 

телевизије 

Фотографије, ТВ 

емисија, 
записник у 

свесци Комисије 

Децембар   

2022. 

15. Обележавање празника 

Светог Саве: Дан 

школе и школска слава 

Промоција 

духовних 

вредности и дечијег 
стваралаштва; 

Тим за 

маркетинг, 

наставници, 
Тим за јавне 

наступе, 

Фотографије и 

видео записи са 

одржане 
Академије, 

Зидне новине са 

Јануар   

2023. 
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развијање ученичке 
креативности. 

Неговање 

традиције, вере и 

култа светог Саве у 
школи и уопште 

ученици, 
директор школе, 

локална 

заједницa 

темом везаном за 
Светосавље 

16. Обележавање Дана 

Заљубљених: 

Акција“Љубав 
да...насиље не“ 

Промоција 

позитивних 

осећања која 
оплемењују човека. 

Развијање сарадње 

међу ученицима 

Тим за 

маркетинг,   

Ученички 
парламент и 

Вршњачки тим , 

литерарна и 
ликовна секција 

школе 

Фотографије 

сандучића за 

поруке љубави, 
као и других 

активности које 

ће спровести 
Ученичке 

организације, 

ликовни и 
литерарни 

радови са темом 

љубави-уређење 

паноа 

Фебруар 

2023.   

17. Обележавање Дана 

државности - Сретење 

Подсећање на 

Сретењски устав и 
даљи развој Србије 

Наставници 

историје 

 

Пригодан текст / 
презентација за 

ученике 

15, 16. 

Фебруар 
2023. 

  

18. Међународни дан 

матерњег језика 

Истицање значаја 

очувања матерњег 
језика 

Наставници 

српског језика и 
учитељи 

 

Пригодан текст / 
презентација за 

ученике; 

извештај и 

фотографије 
 

 

21. 
фебруар  

2023.  

19.  Мајка је најлепша 

бајка: програм поводом 
обележавања Дана 

жена 

Развијање 

креативности код 
ученика, 

маштовитости и 

самосталности у 

раду 

- Ученици 

чланови секција 
српског 

језика,Тим за 

маркетинг, 

наставница 
српског језика, 

учитељи   

изложбени 

радови ученика, 
фотографије, 

записник у 

свесци Комисије 

Март   

2023. 
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20. 

 

 

 
 

 

 
 

Обележавање Светског 
дана борбе против 

пушења 

Развијање ученичке 
свести о штетности 

пушења, кроз 

предавање на ту 

тему и подстицање 
здравих животних 

навика 

Вршњачки тим и 
наставници 

биологије 

Презентовани 
материјал, 

фотографије и 

записник у 

свесци Комисије 

Април  
2023.  

21. 

 

 
 

Доситејеви дани Истицање 

просветитељских 

идеја Доситеја 
Обрадовића и 

њихов значај за 

развој језика и 
писма код Срба 

Наставници 

српског језика и 

учитељи 

Презентовани 

материјал, 

фотографије и 
записник у 

свесци Комисије 

Април   

2023. 

 

22.  

 

Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и 

других жртава 
фашизма у Другом 

светском рату 

Неговање сећања 

на историјски 

важне датуме и 
догађаје; ојачавање 

васпитне функције 

наставе 

Наставници 

историје и 

српског језика 

Презентовани 

материјал, 

фотографије и 
записник у 

свесци Комисије 

22. април   

2023. 

23. Предавање на тему 
пубертета и физичких 

и менталних промена у 

овом добу 
 

 

Упознавање са 
променама у 

пубертету и како се 

односити према 
њима; 

Сарадња са Домом 

здравља 
 

Вршњачки тим, 
чланови 

Комисије, ППД 

служба и лекар 
који ће одржати 

предавање 

Презентовани 
материјал, 

фотографије и 

записник у 
свесци 

Комисије, вест 

на фејсбук 
страници школе 

Мај  
2023.  

24.  Традиционални 

ликовни и литерарни 

конкурс у организацији 

Црвеног крста „Крв 
живот значи“ 

 

Развијање и 

неговање хуманих 

вредности код 

ученика;  
сарадња са 

Црвеним крстом 

Чланице Црвеног 

крста, учитељи, 

наставници 

српског језика, 
музичке и 

ликовне културе, 

биологије и 
грађанског 

васпитања 

Изложбени 

радови ученика, 

фотографије, 

записник у 
свесци 

Комисије, Вест и 

фотографије на 
фејсбук 

страници школе 

Мај   

2023. 

25. Опроштајна приредба 

за ученике осмог 

Развијање 

позитивних 

Директор, 

чланови 

Фотографије, 

видео-записи, 

Јун   

2023. 
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разреда и помоћ у 
реализацији матурске 

вечери 

 

вредности и 
међуљудских 

односа 

Комисије, 
чланови секција 

које припремају 

програм, 

одељ.старе-шине 
ученика осмог 

разреда 

школски сајт, 
Летопис школе, 

Часопис, слике 

са матурске 

вечери 

26. Шта смо планирали а 

шта реализовали 

Анализа рада 

Комисије за 
маркетинг, односе 

са јавношћу и 

зидне новине 
 

Чланови 

Комисије, 
директор и ПП 

служба 

записник са 

састанка 

Јун   

2023. 

27. Извештај Комисије и 

нацрт плана рада за 

наредну школску 
годину 

Унапређивање рада 

Комисије на основу 

извештаја, 
сугестија колега и 

предлога чланова 

Чланови 

Комисије, 

директор и ПП 
служба 

Извештај о раду 

Комисије, 

записник са 
састанка са 

нацртом рада и 

предлозима за 
побољшање 

Август  

2023.  

 

Током целе школске године акценат је стављен на следеће: 

Праћење и презентација свих 

спортских активности и такмичења 
у школи и ван ње 

 

Промовисање спорта и здравих стилова 

живота 
Промоција успеха и постигнутих 

резултата ученика на спортским 

такмичењима и турнирима 

Директор школе, Тим за 

маркетинг, наставници, 
ученици 
 

Праћење и презентација културних 
активности школе (изложбе, 

приредбе, литерарни и ликовни 

конкурси, обележава њезначајних 
датума и јубилеја и сл 

Промоцијакултуре, ученичког 
стваралаштва, талентованих ученика, 

позитивних вредности 
 

Директор школе, Тим за 
маркетинг, наставници, 

ученици  
Тим за подршку ученицима 
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Учествовање у хуманитарним 
акцијама у школи и ван ње 

(праћење и медијска презентација 

тих акција) 

 Подстицање хуманости и бриге за 
другог код ученика 
 

 

Директор школе, Тим за 
маркетинг, наставници, 

ученици, Тим за подршку 

ученицима 
 
 

Праћење и презентација успеха 

ученика на свим нивоима 

такмичења из различитих 
наставних предмета 
 

Промовисање успеха ученика и наставе 
Промоција знања и позитивних 

вредности 

Тим за подршку ученицима 

Тим за маркетинг, 

наставници, ученици, 
руководствошколе 

Остваривање квалитетне сарадње 

са установама у окружењу које 

доприносе бољем и успешнијем 
раду школе 

 

Промовисање / маркетинг школе у 

локалном окружењу у локалној 

заједници 

Директор школе,  

Комисија за маркетинг... 

 

План је рађен у складу са Правилником и конкретним условима рада Школе, а може бити 

измењен у складу са  неким актуелним дешавањима током године. 

6.10.  Комисија за сарадњу са организацијама и институацијама 

Школа се налази у центру општине Баточина што јој омогућује додатно коришћење ресурса ван школе, а 

самим тим квалитетнију и богатију реализацију наставног садржаја. Добра локација општине Баточина 

додатно проширује могућности за остваривање сарадње и са осталим институцијама ван наше општине, у 
другим градовима широм Србије. Школа остварује сарадњу са следећим државним институцијама и 
културним организацијама: 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

2. Скупштина општина Баточина (локална самоуправа); 

3. Школска управа Крагујевац; 

4. Министарство за рад и социјална питања; 
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5. Центар за социјални рад у Баточини; 

6. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

7. Завод за унапређивање образовања и васпитања; 

8. Основне школе на територији шумадијског оруга; 

9. Дом здравља „Баточина“; 

10. Општинска организација Црвеног крста „Баточина“; 

11. Културни центар „Доситеј Обрадовић“; 

12. Регионални центар за таленте у Крагујевцу; 

13. Вртић „Полетарац“ у Баточини и општинским огранцима;  

14. Музеји, галерије и архиви / библиотеке (Народна библиотека, Градска библиотека „“Вук 

Караџић, Природњачки музеј, Историјски музеј, Историјски архив, Планетаријум, Музеј 

„Николе Тесле“ и др.); 

15. Позоришта ( Позориште „Јоаким Вујић“ у Крагујевцу, Народно позориште у Београду, 

Позориште на Теразијама); 

16. Издавачке куће; 

17. Редакције часописа: „Школарац“, „Школарка“, „Математички лист“, „Архимедес“, 

„Национална географија“...; 

18. Спортски клубови на територији општине Баточина; 

19. Зоолошки врт у Београду и Јагодини;  

20. Медији (ТВ „ХИТ ПЛУС“, ТВ „Центар“... 

Редн

и 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1.  Остваривање 

континуиране 

сарадње са 
Министарством 

просвете путем 

• Праћење 

реализације 

програма, 
• Унапређивање 

наставе, 
• Стручно 

усавршавање 

наставника,  

• Директор 

• Стручни 
сарадници – 

педагог / 

психолог 
• Просветни, 

санитарни, 

финансијски 

и други 
инспектори 

• Директор  

• Посете  

• Предавања  
• Презентације 

• Анкете 

• Разговори 
• Молбе 

• Дописи 

• Извештаји 

иннспекцијског 
надзора 

  

септе
мбар 

2022 

- 
јун 

2023. 
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имејлова, извештаја, 

обавештења и сл. 

• Реализација 
такмичења и 

низ других 

активности. 

• Секретар 
школе 

• Помоћник 

директора 

2.  Сарадња са 

општином Баточина 

и представницима 

локалне самоуправе 

• Колективне и 

индивидуалне 

посете 
• Присуствовање 

књижевним 

вечерима 

 

• проф. разредне 

наставе 

• ученици проф. 
предметне 

наставе 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

3.  • Сарадња са КЦ-
ом „Доситеј 

Обрадовић“ 

 

• Организовање 
приредби и 

манифестација; 

• Учествовање на 

манифестцијам
а; 

• интегрисаност 

у оквирима 
локалне 

заједнице 

• Реализација 
манифестација 

у оквирима КЦ-

а 

• директор 
• стручна служба 

• проф. предметне 

наставе 

•  проф. разредне 
наставе 

• ученици 

 

• извештаји 
• записници 

• фотографије 

• Еевиденција у 

документацији и 

урађени пројекти 
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4.  • Сарадња са 

основним 
школама из 

шумадијског 

оккруга 

• Организоване 

посете 
наставника и 

ученика 

• Учешће у свим 

важним 
активностима 

које се 

спроводе на 
територији 

општине, 

• јавне трибине, 
• концерти, 

манифестације 

• Стручна већа 

• Ученички 
парламент 

• новинарска 

секција 

• Вршњачки тим 

• Годишњи 
извештај о раду 

школе 

• Спискови ученика 

који имају право 
на месечне карте 

за превоз, 

• Спискови ученика 
који су уписани у 

ППП и нису 

уписани у први 

разред а са 
територије су 

школе  

• Запсиници 
састанака, 

фотографије 

5.  

 

• Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

 

• Сарадња и 

договор услед 

постојања 
ученика са 

социјалним 

потребама 
• Унапређење 

социјалне 

заштите 

ученика 

• Одељењске 

старешине 

• Тим за заштиту  

ученика од 

насиља 

• извештаји 

• записници 

• фотографијее 

 

6.  • Сарадња са 

Националном 
службом за 

запошљавање у 

• Информисање 

о кадровским 
потребама 

• Директор школе  

• Представници 
НСЗ-а 

• извештаји 

• записници 
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Крагујевцу и 

Баточини 

привреде уписа 
на факултете, 

• Прикупљање 

информација о 

лицима без 
завршене 

основне школе 

• Остваривање 
сарадње 

• Договор 

• Потписивање 

уговора 
• Прикупљање 

информација 

• Андрагошки 

асистент 

 

• фотографије 

7.  • Остваривање 

сарадње са 

представницима 
Регионалног 

центра 

• Размена 

сарадње и 

искустава, 
учешће у 

спортским 

активностима, 
ликовним 

конкурсима, 

радионицама и 

хуманитарни 

акцијама 

• Ученички 

парламент 

• Вршњачки тим 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

8.  • Сарадња са 
Црвеним крстом 

и 

• Учешће у 
организацији, 

спровођењу и 

промоцији 
хуманости 

• Представници 
Црвеног крста 

• Комисија за 

Црвени крст 

• извештаји 
• записници 

• фотографије 
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представницима 

из Баточине 

• Организација и 
спровођење 

волонтерских 

акција 

9.  • Сарадња са 

Удружењем 

жена „Златне 

руке“ 

• Учешће 

ученика у 

организацији и 
реализацији 

• Организовање 

манифестација 
и учешће на 

њима поводом 

обележавања 

Дана обредних 
хлебова у 

организацији 

Удружења 
жена ,,Златне 

руке“ 

• Професори 

српског језика 
• Директо 

• Професори 

разредне наставе 
• представнице 

Удружења  

• Професори 

српског језика 
• Директо 

• Професори 

разредне 
наставе 

• представнице 

Удружења  

 

• Сарадња са 

Домом здравља 

Баточина 

• Едукација 

ученика кроз 

реализацију 
радионица, са 

групама 

ученика, на 

теме: 
• Здрава исхрана, 
• Физичка 

активност, 
• Злостављање,  

• Представници 

Дома здравља- 

едукатори 
• Ученици 

• Представници 

школе 

• Одељенске  

старешине 
• Тим за ПО  

• директор 

• Секретар школе 

• Помоћник 
директора 

• педијатри 

• стоматолози 
• медицински кадар 

септе

мбар 
2022 

- 

јун 

2023 
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• Болести 
зависности, 

• Астма, 
• АИДС, 
• Репродуктивно 

здравље 
• Ризично 

понашање 

• Превенција, 
праћење и 

унапређивање 

здравља 
ученика 

10.  • Договор око 
пружања 

подршке у 

реализацији 
основношколски

х активности 

• Размена 
сарадње и 

искустава, 

учешће у 
спортским 

активностима, 

ликовним 
конкурсима, 

радионицама, 

такмичењима 

• Директор школе 
• Ученички 

парламент 

• Вршњачки тим 

• извештаји 
• записници 

• фотографије 

11.  • Сардња са 

Удружењем 

жена „Златне 

руке“  

• Учешће 

ученика у 

организацији и 
реализацији 

• Организовање 

и спровођење 
манифестација 

• Професори 

српског језика 

• Професори 

разредне наставе 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 
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и учешће на 

њима 

12.  • Пружање 
подршке 

ученицима у 

учењу и 

савладавању 
исхода из 

различитих 

предмета 

посетом музеја  

• Достизање и 
реализација 

планираних 

циљева планом 

и програмом 

планираних 

• Кустос 
• Проф. историје 

• Проф. српског 

језика 

• Проф. ликовног 

• извештаји 
• записници 

• фотографије 

13.  • Сарадња са 
издавачким 

кућама: Клет, 

Едука, Логос, 

Вулкан 

• Употреба и 
коришћење 

уџбеника 

усклађених 

према новом 
плану и 

програму 

• Стручни активи 
и већа 

• Директор школе 

• Педагог  

• извештаји 
• записници 

• фотографије 

14.  • Срадња са зоо-

вртом у Београду 

и Јагодини 

• Едукација 

ученика 

• Ширење и 
усвајање знања 

о животињама 

• Учитељи 

• Реализатори 

екскурзија 

•  

• извештаји 

• записници 

• фотографије 
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15.  • Сарадња са 

позориштем 
„Јоаким Вујић“, 

Народним 

позориштем 

• Едукација 

ученика кроз 

представе 

• Професори 

• Учитељи 

 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

септе
мбар 

2022 

- 

јун 
2023 

16.  • Сарадња са 

Регионалним 

центром у 

Крагујевцу 

• Едукација 

ученика и 

промоција 

знања учника 

• Директор  

• Професори 

предметне 
наставе 

• Педагог  

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

септе

мбар 
2022 

- 

јун 

2023 

17.  • Сарадња са 

локалним 

спортским 

клубовима 

• Едукација 

ученика и 

ширее свести о 
значају спора 

за њихов развој 

• Порф. физичког 

васпитања 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

септе

мбар 
2022 

- 

јун 

2023 
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18.  • Сарадња са 

редакицијама 

часописа 

• Едукација 

ученика 
• Припремање 

материјала 

• Објављивање 

ученичких 
радова 

• Организовање 

такмичења 

• Представници 

редакција 
• Предметни 

наставници 

• Професори 

разредне наставе 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

септе
мбар 

2022 

- 

јун 
2023 

19.  • Сарадња са 

локалном 
телевизијом 

„ХИТ ПЛУС“ 

Баточина 

• Едукација 

ученика путем 

медија 

• Директорка 

школе 
• Професори 

српсог језика 

• Чланови 
новинарске 

секције 

 

• извештаји 

• записници 

• фотографије 

септе
мбар 

2022 

- 

јун 
2023 

 

*** Напомена: Поједине планиране активности планиране у оквир сарадње са организацијама, 

инситуцијама и установама реализоваће се у зависности од развоја тренутне епидемиолошке слике и 
препорука за безбедно реализовање наставног процеса. 

 

Комисија је састављена од следећих чланова: 

1. Снежана Ђорђевић - директорка 

2. Марија Јовић Стевановић 

3. Марија Михајловић 

4. Оливера Ђокић 

5. Драгица Прешић 



 

311 

 
  

 

 

 

 

6. Радиша Милошевић 

7. Даница Вучковић 

8. Ана Бошковић 

9. Биљана Милановић 

 

6.11.  Комисија за хигијену, заштиту животне средине и естетско уређење школске средине  
бро

ј 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОС

ТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТОР

И 

ВРЕМЕ 

 
1. 

Уређење школских 
зграда,дворишта,у 

хигијенском,еколошком и 

естетском смислу. 
 

Хигијена и 
естетика  

Помоћни 
радници,ученици 

и наставници 

 

Уређеност –
изглед 

школске зграде 

и дворишта 

Током 
године 

 

2. Одржавање зелених 

површина,сађење цвећа и 

украсног биља 
 

Екологија Ученички 

парламент,биолош

ка секција 
 

 Током 

године 

 

3. Уређење спортских терена и 

фискултурне сале 

Хигијена 

спорта 

Помоћно 

особље,ученичке 

акције,локална 
заједница 

 

 Током 

године 

 

4. Свакодневна брига о чистоћи 
школског простора 

 

Здравље и 
превенција 

преношења 

инфективних 

обољења 

Помоћни радници 
 

 Хигијена 
школске зграде 

и дворишта 

Током 
године 

 

5. Уређивање заједничких 

просторија:зборница,канцелар

ија,холова 
 

Хигијена и 

естетика 
Сви запослени 

 

Изглед 

заједничких 

просторија 

Током 

године 

 

6. Одржавање еколошких акција 

у сарадњи са локалном 

заједницом 
 

Екологија Ученици,запослен

и,родитељи 

 

 Током 

године 

 

7. Естетско уређење учионица и 

ходника: 

Естетика и 

едукација 

 Уређеност 

учионица и 

Током 

године 
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Уређење учионица на тему..  
Тематско уређење учионица 

по предметима 

Уређивање паноа испрад 

учионица 
Уређивање простора за 

излагање спортских 

трофеја,награфа,диплома 
Обележавање значајних 

датума и празника 

ученика о 
разним 

темама  

Учитељи и 
ученици млађих 

разреда,секције 

Наставници,учени

ци старијих 
разреда 

 

ходника по 
темама у току 

школске 

године 

 

 
Комисију чине наставници:    

 

Снежана Ђорђевић – директорка 

Небојша Јовановић 

Снежана Голубовић 

Мирјана Јанкоски 

Драгица Прешић 

Душица Радосављевић 

Снежана Станојевић 

Марија Караић 

Драганка Јанковић 

Горица Младеновић 

Љиљана Крстић 

 

Програм за естетско,еколошко и хигијенско уређење школе је настао као резултат потребе и жеље свих 

актера образовно~васпитног процеса да се простор у коме бораве ученици и запослени учини што 

пријатнијим,чистијим и лепшим. 

Циљеви и задаци комисије:што боља хигијена у школским зградама и око њих,заштита животне 

средине,декорисање унутрашњости школских зграда. 

 (Активности се изводе на основу развојних циљева Развојног плана школе ) 

Школа обезбезбеђује адекватне санитарно-хигијенски услове а то су: 

адекватно водоснабдевање, санитација и хигијена (ВСХ) и под тим се подразумева приступ и доступност: 

 води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба; 

  довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених потрошним 

материјалом за све и увек када постоји потреба; 
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 довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном за све и увек 

када постоји потреба. 

Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама су неопходни за добро здравље, доброчење и  

одржавање школских активности ученика, наставног и ненаставног особља и превенцију и контролу 

COVID-19 и других заразних болести. 

 

6.12.  Комисија за Функционално образовање одраслих (ФООО) 
 

I    УВОД – Функционално основно образовање  

 Циљеви ФООО образовања 

 Услови средине у којима школа ради 

 Примарн задаци за школску 2022/2023. год. 

 Наставни план и процес образовања 

 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 Информација о полазницима 

 Распоред часова 

 Акциони план 

 Школски тим 

 Наставни кадар 

 Очекивани општи исходи – кључне компетенције 

 Материјали за опште основно образовање  

 Образовање по циклусима 

 Предмети у оквиру ФООО 

 Остваривање програма обука 

        Систем образовања у Србији добија нов облик образовања, који се односи на потребе имплементације 

функционалног основног образовања одраслих (ФООО), реализован уз финансијску подршку Европске 

уније и Министарства просвете и науке.  

Образовање одраслих коначно добија аутентичну форму у образовном систему која својим концептом може 

да мотивише одрасле да се врате образовању.  

       Циљ пројекта је и успостављање система за функционално основношколско образовање одраслих који 

су напустили школовање пре стицања прве квалификације и функционалне писмености. Такође, тежи се 
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системском решењу за укључивање одраслих у процес основног образовања, пружајући им шансу да заврше 

своје започето основно образовање и да наставе даље школовање у средњем образовању.   

          Реализација огледног програма одвијаће се у Основној школи „Свети Сава“ у сарадњи са средњим 

стручним школама, локалним самоуправама и Националном службом за запошљавање.  Школа је добила 

прилику да оствари школски програм за образовање одраслих и тиме се верификовала за делатност 

образовања одраслих да имплементирају нови наставни програм функционалног образовања одраслих, који 

ће бити прилагођен и примерен потребама и могућностима одраслог становништва, као и локалној 

заједници. 

        Основна школа „Свети Сава“ изабрана је на основу критеријума дефинисаних анализом потреба 

тржишта рада, мреже и циљних група. Школа је приступила огледној реализацији програма функционалног 

основног образовања одраслих, на основу чега се афирмише совијална укљученост као шира друштвена 

потреба која захтева координацију и сарадњу са Министарством просвете.  

         Школа је дужна да на основу анализе планираних и реализованих активности, постигнутих резултата 

и тренутног образовног система, а у оквиру постављених циљева и мера, уреди план рада „Друге шансе“ за 

2022 / 2023. годину.  

          Годишњи план рада школе представља институциони оквир образовно-васпитног рада школе у једној 

школској години. Поред циљева и задатака, садржаја рада и врсте активности, Годишњим планом рада се 

утврђује време, место наачин и носиоци реализације наставног плана и програма. 

Циљеви ФООО образовања јесу: 

- спремност система да пружи адекватну подршку рањивим групама;  
- промовисање свих видова недискриминације; 
- стварање проактивне атмосфере и смањивање притиска на социјалне фондове;  
- подстицање формалног и неформалног учења, као и могућност за признавање претходног учења и 

уважавања искуства стеченог кроз живот; 
- другачији приступ образовању које постаје засновано на активном учешћу у наставном процесу и учењу, 

а не на примању информација и предавању предметних садржаја; 
- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког полазника у складу са 

његовим развојним потребама и интересовањима; 

- стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом 
друштву; 

- развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
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- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, 
професионалном раду и свакодневном животу; 

- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

- развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и 

занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене 
економије, технике и технологије;  

- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здрвља и безбедности, 

потребе неговања и развоја физичких способности; 
- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике 

и заштите животиња; 

- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са 
другима и способности за тимски рад и неговање квалитетних међуљудских односа; 

- развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом 

друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, 

као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 
- формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање 

свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, 

традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 

толеранције и уважавање различитости; 
- побољшавање укупног образовног нивоа полазника, професионалноих компентенција за рад, 

запошљивост; 

- побољшавање ресурса и компетенција образовних институција; 

- повезивање основног и средњег образовања; 
- оснаживање капацитета локалних заједница по питању прилагођености потребама локалне популације и 

одговора на тржиште рада.  

 
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

 
Друштвено-културни услови 

Основна школа "Свети Сава" је јавна установа у чијем се саставу налазе: матична школа у Баточини, 

издвојена осморазредна одељења у Брзану и Бадњевцу и издвојена четвороразредна оцељења у Милатовцу, 

Прњавору, Жировници, Доброводици, Кијеву, Солилу и Црном Калу. 

Матична школа се налази  у центру варошице и заједно са средњом школом и вртићем чини васпитно – 

образвони центар општине Баточина. И ове године, као и претходних наставиће се сарадња са свим 

институцијама и организацијама које могу допринети реализацији образовно-васпитних задатака. 

 

Социјални услови 
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Због повећања броја незапослених родитеља (највећи број њих је био запослен у неуспешно 

приватизованим предузећима), њиховим проглашавањем за економски или технолошки вишак, све је 

присутније сиромаштво ученика, што се негативно одражава на живот и рад школе.  

 

Еколошки услови 

Еколошки услови средине у којој школа ради су повољни, јер у близини школе немамо фабрике загађиваче 

животне средине. Повољним условима доприноси и близина шуме Рогот.  

 

Примарни задаци школе за школску 2022/2023. годину у оквиру ФООО-а 
 

 
На основу праћења и еваулације реализације Годишњег плана рада школа, које су у  у школској 2021/ 2022. 

години, као и на основу постојећих услова рада на нивоу школе и средине, примарни задаци у огледу „Друга 

шанса“ за школску 2022/ 2023. годину биће:  

 

 Рад на маркетингу школе ради повећања броја полазника; 

 Подизање нивоа информисаности како у школи, тако и у локалној и широј средини о догађајима у 

вези са огледом „Друга шанса“ о дешавањима који су у вези са њом; 

 Формирање школског тима и сагласност око успостављања нових форми и организације рада школе 

у новим областима образовне делатности; 

 Стручна усавршавања директора школе, стручног сарадника, андрагошког асистента, као и 

наставника на основу Правилника о програму огледа (Модул 1, Модул 2 и Модул 3);  

 Сарадња са сарадницима локалних филијала Националне службе за запошљавање, као и сарадња са 

представницима локалне заједнице; 

 Унапређивање васпитно-образовноог рада и повећање ефикасности, ослањајући се на већ постојећа 

искуства других школа у Огледу; 

 Упис и идентификација полазника на основу постојећих личних докумената самих полазника, као и 

формирање три одељења по циклусима (I, II, III функционалног основног образовања одраслих); 

 Прављење распореда који је прилагођен потребама полазника; 

 Реализација и планирање наставе у поподневним часовима (17 – 20 часова) 

 Обезбеђивање одговарајућег материјала за учење и подучавање; 

 Кабинетско одржавање наставе у већ постојећим кабинетима, као и стварање услова за организовање 

наставе из наставних предмета, који захтевају специјализоване учионице;  

 Побољшање квалитета сарадње и комуникације између интересних група; 

 Школски сајт: www.ossvetisavaba.edu.rs 

 И-мејл адреса: svsavaba@ptt.rs 

 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/
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Наставни план и програм основног образовања одраслих 

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног 

образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО). Оно омогућава доступност и сврсисходност основног 

образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног 

образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења 
и потребама тржишта рада. Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу 

оспособљеност путем обуке. На овај начин се обезбеђује да основно образовање буде у функцији 

унапређивања остваривања исхода основног образовања потребних одраслима за унапређивање квалитета 
личног и породичног живота, већу социјалну укљученост и запошљивост.  

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и 
припремљеним основним школама, међу којима је и Основна школа „Свети Сава“. Ове школе имају, на 

основу посебних програма, оспособљене школске тимове за рад са одраслима и за оствaривање ФООО. 

Школски тим чине наставници, стручни сарадници, директори и педагошки асистенти (андрагошки 

асистенти).  
Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању 

од по годину дана. У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – 

основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног 
од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада. 
Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању 

утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Општи исходи јесу знања, вештине и вредносни 

ставови неопходни за квалитетан и одговоран живот и рад у савременом друштву и постижу се 
остваривањем предметних исхода.  
Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО 

проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих. 
Наставни план и програм основног образовања одраслих по моделу ФООО је целовит. Подршка 

наставницима у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је 

андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин 
остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и 

обуку. 
Организациони облик рада у oстваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих је 

редовна настава која је прилагођена потребама и могућностима одраслих. 
Прилагођавање се односи и на дужину трајања часа од 30 минута. Уважавање специфичности потреба 

различитих циљних група остварује се: приликом уписивања у школу, организовањем одељења одраслих, 

тако да је 15 оптималан број за похађање редовне наставе, индивидуализацијом у начину остваривања 
процеса учења и наставе. 
У зависности од могућности одрасли имају права да изаберу обуку у оквиру ФООО након завршеног трећег 

циклуса или да након ФООО настави са стицањем других облика стручног образовања, односно средњег 
образовања. 

Настава се реализује на српском језику. Такође, у зависности од потребе и и интересовања полазника 

организована је и допунска настава из свих предмета где је то неопходно. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

за образовање одраслих 

 
1. Информације о полазницима  

 

2. Ритам радног дана школе 

 

3. Распоред часова 

 

4. Акциони план 

 

5. Школски календар, распоред часова, распоред полагања завршних испита 

 

6. Структура радне недеље запослених  

 

7. Календар значајних активности у оквиру огледа  

 

 

                   Информације о полазницима  

Број потенцијалних одељења и полазника за школску 2022/2023. годину 

 

 

 

 

Циклус 

 

 

Број потенцијалних 

полазника за школску 

2022/23. год. 

 

 

Број потенцијалних одељења за 

школску 2022/23. год. 

I циклус 0 0 

II циклус 2 1 

III циклус 2 1 

укупно 4 2 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ  
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Школа је отворена сваког радног дана од 6.00 до 20. 00 часова. 

Рад  са полазницима „Друге шансе“ почиње у 17.00 часова, а завршава се у 20. 00 часова, у зависности од 
броја часова, настава може трајати и до 19. 00 часова. 

Распоред часова 

Други циклус  

 

Трећи циклус 

 

 

понедељак 

1. Биологија  

2. Биологија 
3. Биологија 

4. Српски 

5. Српски 
6. Српски 

 

 

понедељак 

1.  Историја/ Географија 

2.  Историја/ Географија 
3.  Историја/ Географија 

4.  Хемија 

5.  Хемија 
6.  Хемија 

 

 

уторак 

1. Математика 

2. Математика 

3. Математика 
4. Српски 

5. Српски 

6. Српски 

 

 

уторак 

1. Српски 

2. Српски 

3. Српски 
4. Математика 

5. Математика 

6. Математика 

 

 

 

среда 

1. Историја; Географија/ 

Одговорно живљење 

2. Историја; Географија/ 

одговорно живљење 
3. Историја; Географија/ 

Одговорно живљење 

4. Историја; Географија/ 
Одговорно живљење 

 

 

 

среда 

1. Физика 

2. Физика 

3. Физика 

4. Физика 
5. Историја, Географија / 

Одговорно живљење 

6. Историја, Географија / 
Одговорно живљење 

 

 

четвртак 

1. Енглески 

2. Енглески 

3. Српски 
4. Српски 

 

 

 

 

   четвртак 

1.  Биологија 

2.  Биологија 

3.  Енглески 
4.  Енглески 

5.  Предузетништво 

6.  Предузетништво 

 
 

 

петак 

1. Математика / Дигитална 
писменост 

2. Математика / Дигитална 

писменост 

 
 

петак 

1.  Дигитална писменост 
2.  Дигитална писменост 

3.  Дигитална писменост 

4.  Дигитална писменост 
5. 
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3. Математика / Дигитална 
писменост 

4. Математика / Дигитална 

писменост 

6. 

 

А к ц и о н и   п л а н  

   

 

1. Медијска кампања у 

циљу анимирања – 

емитовање 

обавештења 
 

 

 

2. Упис полазника  
 

 

 

 

 

3. Склапање уговора о 

реализацији 

стручних обука   
 

 

 

4.  Израда анекса у 

Годишњем 

програму рада за 

област ФООО 

 

 

 

 

 

У договору са предствницима локалне радио станице  

омогућено је бесплатно емитовање обавештења за 
јавност.  Школски тим је у 2022/2023. добио велику 

подршку од  стране како локалних, тако и 
регионалних медија. 

 

Регистровање и упис полазника је континуиран 
процес који мора бити окончан до почетка школске 

године. Школа уписује два одељења:  други циклус 2 

полазника, трећи циклус – 2 полазника. Школска 
година почиње  

 

НСЗ са изабраним школама склапа уговор о 

реализацији стручних обука у коме су дефинисане  

међусобне обавезе и одговорности. Полазници 
приступају реализацији обука. 

 

Израда анекса Годишњег програма рада школе у 

којем се описује активност рада школе у огледу 
ФООО. Анекс израђује директор школе. Школски 

тим је похађао сва три модула: Модула 1, Модул 2 и 
Модул 3. 

 

август/ 

септембар 

2022. 

 

 

септембар 

/октобар 

2022. 

 

 

септембар 

2022. 

 

 

октобар 

2013. 
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5. Израда Годишњег 

плана рада 

 

 

 

 

6. Склапање између 

основне школе и 

НСЗ и склапање 

индивидуалних 

споразума између 

полазника и НСЗ 

 

 

 

 

 

 

 

7. Реализација наставе 

 

 

 

 

8. Одобравање 

средстава за 

реализацију ФООО 

 

 

 

 

 

9. Саветовање и 

вођење полазника у 

избору програма 

обуке 

 

 

У складу са законом који се прописује да 

основношколско образовање има Годишњи план 

рада. Стога се подразумева да се и у оквиру пројекта 

„Друга шанса“ изради Годишњи план у складу са 
планом и програмом „Друге шансе“. 

 

Контактирање сарадника локалних филијала НСЗ са 

основном школом како би се закључио Споразум о 
сарадњи (5. 10. 2022.). Потписивање индивидуалних 

споразума сваког полазника са НСЗ на основу којег 
ће се добити рефундирани трошкови превоза 

 

 

Реализација наставног плана и програма за 
полазнике Друге шансе. 

 

 

Након потписивања Споразума, директори филијала 
доносе Одлуку о одобравању средстава за 

реализацију мере функционалног основног 

образовања одраслих, што представља основ за 

исплату трошкова превоза полазницима. Трошкови 
превоза се рефундирају од датума потписивања 
уговора између полазника и локалне филијале НСЗ.  

 

После уписа полазника у трећи циклус учења, школа 
у сарадњи са локалном филијалом НСЗ организује 

обуке.  Тим предлаже полазницима 4 до 5 обука од 

 

септембар / 

октобар 

2022. 

 

септембар 

2022. 

 

 

октобар 

2022. – 

март/април 

2023. 

 

 

Октобар/ 

новембар 

2022. 

 

 

 

 

април 2023. 
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10. Избор школа за 

реализацију 

стручних обука и 

склапање уговора о 

реалзацији 

стручних обука 

 

 

 

11. Додела 

сведочанстава 

                                                                                                          

35 обука из Правилника о програму огледа 
функционалног основног образовања одраслих. 

 

 

На основу јавног позива извршен је избор школа и 
склопљен уговор стручних обука. 

 

 

 

Свечана организација и додела сведочанстава 
полазницимма који су успешно завршили разред. 

 

април 2023. 

 

 

 

 

мај 2023. 

    

 

                                  Школски тим 

         Стручна усавршавања директора школе, стручног сарадника, андрагошког асистента, као и наставника 

на основу Правилника о програму огледа (Модул 1, Модул 2 и Модул 3) обављена су 2012. године.  

Име и презиме 

Снежана Ђорђевић, директор школе 

Невена Милутиновић, стручни сарадник (педагог) 

Анђелка Јанковић, андрагошки асистент 

Снежана Стаменковић, професор биологије 

Марина Ковановић, професор физике 
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Марко Станојевић, професор историје 

Соња Тројанић, професор математике 

Иван Иветић, професор техничког и информатичког образовања 

Марко Илић, професор географије 

Анђелка Јанковић, проф. српског језика 

Јелена Милојевић, професор разредне наставе 

                                         Ивана Aранђеловић     , професор енглеског језика 

                                                                          

Наставни кадар 

Име и презиме Предмет 

Анђелка Јанковић 

проф. српског језика 

Српски језик,  

Одговорно живљење у грађанском друштву 

Јелена Милојевић, 

проф. историје 

                    Историја, Предузетништво 

Ивана Аранђеловић, 

професор енглеског језика 

Енглески језик 

Весна Бранисављевић, 

професор хемије 

Хемија,  

Биологија, Примењене науке 

Марина Ковановић, 

професор физике 

Физика 
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Марко Станојевић, 

професор историје 

Историја 

Соња Тројанић, 

професор математике 

Математика 

Иван Иветић, 

професор техничког и информатичког 

образовања 

Дигитална писменост 

Марко Илић, 

професор географије 

Географија 

 

Очекивани општи исходи - кључне компетенције 

            Наставни план и програм основног образовања одраслих намењен је свим одраслима који су 

прекинули своје основно образовање или га, из било којих разлога, нису никада ни започели, а старији су 

од 15 година живота. 

 Општи циљ ФООО јесте: стицање и унапређивање знања, вештина, вредности и ставова неопходних 

за проактивно и конструктивно решавање проблема и суочавање са изазовима у свакодневном животу, 

унапређивање породичних и личних услова живота, обављање једноставних послова и адекватно поступање 

у радним ситуацијама и радном окружењу, даље образовање и активно учешће у друштвеној заједници. 

ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Способност да се изразе идеје, осећања, чињенице и мишљења у 

усменом и писаном облику на матерњем језику у различитим 

друштвеним, културним и комуникацијским контекстима (рад, 

породица, друштвено окружење и слободно време). Ова способност 

обухвата и комуникацију на страном језику у областима слушања, 

говора, читања и писања. 
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МАТЕМАТИЧКА 

ПИСМЕНОСТ 

Коришћење математичког размишљања и основних математичких 

операција у решавању проблема у ситуацијама у свакодневном 

животу. 

ОСНОВЕ НАУЧНЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

Коришћење стечених знања, вештина и умења у уочавању, 

разумевању и објашњавању природних појава.  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Ефикасно, функционално и одговорно коришћење различитих 

информационо-комуникационих технологија у раду, у слободно 

време и комуникацији.  

УПРАВЉАЊЕ 

СОПСТВЕНИМ УЧЕЊЕМ 

 

Способност организовања сопственог учења, самостално или у 

групи, и спремност за целоживотно учење у различитим 

ситуацијама. Укључује и умешност у отклањању и савла-давању 

препрека успешном учењу. 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

 

Препознавање, објашњавање и решавање проблема уз кори-шћење 

знања и вештина из различитих области. 

СОЦИЈАЛНЕ 

ИНТЕРАКЦИЈЕ И 

САРАДЊА СА ДРУГИМА 

 

Свако понашање које је у служби ефикасне и конструктивне 

комуникације у друштвеном животу појединца и у циљу ненасилног 

решавања конфликата. 

ГРАЂАНСКА 

ОДГОВОРНОСТ ЗА 

ДЕМОКРАТИЈУ 

Активно и одговорно учешће у грађанском животу засновано на 

знању о друштвеним и политичким вредностима, концептима и 

структурама.  

ЗДРАВСТВЕНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Преузимање одговорности за сопствено здравље и здравље 

породице, чување здравља и препознавање утицаја различи-тих 

начина живота и животних навика на одржавање и унапређивање 

здравља.  

ЕКОЛОШКЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Активан однос према очувању и унапређењу околине. 
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ИНИЦИЈАТИВНОСТ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Спремност да се идеја преточи у активност, да се покрене промена, 

да се прилагоди иновацијама, да се преузме ризик, да се планира и 

управља активностима ради остварења постављених циљева.  

КУЛТУРНА СВЕСТ, 

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И 

КРЕАТИВНОСТ 

 

Осетљивост, прихватање постојања и позитивно вредновање 

различитости у социјалном, културном, етничком, религиј-ском и 

стваралачком домену, уз разумевање значаја и уважа-вање 

креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз различите 

медије (музика, покрет, литература и визуелне уметности).  

 

Материјали за опште основно функционално образовање 

 

               Материјали за наставу и учење одраслих, за остваривање дефинисаних општих исхода и исхода 

предмета и модула могу бити различити од групе до групе одраслих и из године у годину и у различитим 

локалним и етничким заједницама. Кључни принцип остваривања програма свих предмета и модула у 

ФООО је функционализација, па се материјал за одрасле, као основно дидактичко средство за остваривање 

наставног процеса, креира тако што се садржаји програма обрађују на материјалима и уз примену метода 

које највише одговарају потребама одраслих, њиховом искуству и предзнањима, различитим годинама 

старости, интересовањима, могућностима брзине напредовања у учењу, професионалним интересовањима 

или пословима које обављају.  

                Захтев за овако потребном високом индивидуализацијом процеса учења у настави ФООО за 

последицу има да одговарајући потребан материјал за наставу и учење обезбеђује предметни наставник уз 

сарадњу самих одраслих, андрагошког асистента и стручног сарадника.  

                Остваривање програма ФООО захтева и континуирано вођен процес учења и одговарајуће 

праћење напредовања одраслих. Оваквом захтеву најпримеренија је редовна настава у којој се користе 

разноврсне интерактивне методе. Ово даље захтева посебно осмишљен наставни материјал, прилагођен 

различитим групним и индивидуалним карактеристикама одраслих полазника (различитим потребама, 

искуствима и предзнању, различитим годинама старости, интересовањима, могућностима напредовања у 

учењу, пословима које обављају и сл.) и различитим локалним условима остваривања наставног програма 

ФООО. Стога ови материјали не могу имати стабилну, трајну и једнообразну форму какву имају стандардни 

уџбеници и њима одговарајући уџбенички материјали. Концепција водича за наставу и учење, која прати 

наставни програм ФООО, подстиче наставника на стално развијање професионалних компетенција 
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потребних за сврсисходно и квалитетно остваривање наставе усмерене ка развоју општих, односно кључних 

компетенција и предметних исхода. 

                За одрасле који показују интересовања, склоности и потребу за повећаним обимом знања из 

појединих предмета, у програму предмета утврђени су напредни садржаји. Они могу да се остварују у 

редовној настави или организовањем додатне наставе. За одрасле који имају изразите тешкоће у 

савладавању појединих наставних садржаја у оквиру појединих наставних предмета, школа остварује 

индивидуализовану или допунску наставу. 

О б р а з о в а њ е   п о   ц и к л у с и м а 

Први циклус 

основног образовања одраслих 

 

   У основну школу у први циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који нису 

похађали основну школу и немају ниједно сведочанство о завршеном разреду или имају сведочанство о 

завршеном првом, другом или трећем разреду. 

                Циљ наставе у првом циклусу је основно описмењавање, као и стицање основних елемената 

функционалне писмености, која се односи на: разумевање и интерпретацију различитих облика текстова 

једноставног садржаја, ефикасну и целисходну комуникацију у свакодневном животу и у ситуацијама 

учења, примену умења свих облика стечене писмености (читалачке, нумеричке и информатичке) у реалном 

животу, укључујући и проблемске ситуације, коришћење савремених средстава комуникације и 

одговорност у понашању, планирању и контроли личног, породичног и социјалног живота.  

                Наставни план и програм првог циклуса има два дела: 

– први део је намењен основном описмењавању; 

 

– други део је намењен стицању основа функционалне писмености. 

 

    Основно описмењавање се остварује кроз почетну наставу српског језика и математике у укупном 

трајању од 200 сати (по сто сати за сваки од ових предмета).  

    Успостављање основа функционалне писмености се остварује у настави другог дела програма за 

први циклус која обухвата: 
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– предмете: Српски језик (матерњи језик), Математика, Дигитална писменост и Енглески 
језик; 

 

– модул основних животних вештина који садржи теме везане за одговорно живљење, 

грађанску партиципацију и активизам, као и предузетништво. 

 

               Образовање одраслих након завршеног првог циклуса еквивалентно је првој и другој години учења 

по Правилнику о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих 

или завршеним прва четири разреда основног образовања и васпитања.  

Други и трећи циклус 

основног образовања одраслих 

 

               У основну школу у други циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који су 

завршили први циклус основног образовања одраслих или прва четири разреда основног образовања и 

васпитања. У други циклус могу да се упишу и одрасли са завршених пет разреда основног образовања и 

васпитања, с тим да им школа организује допунску наставу по индивидуализованом програму из предмета 

ФООО које нису похађали у претходном образовању. Образовање са завршеним другим циклусом 

еквивалентно је завршеном петом и шестом разреду основног образовања и васпитања. 

  У основну школу у трећи циклус основног образовања одраслих уписују се одрасли који су 

завршили други циклус основног образовања одраслих или који имају завршених шест разреда основног 

образовања. За одрасле који су завршили шест разреда основног образовања организује се 

индивидуализована настава из предмета: Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву 

и Предузетништво, а ради надокнаде основних садржаја ових предмета из ранијих циклуса. Одрасли који 

су завршили седми разред уписују се у трећи циклус 

            Циљ наставе у другом циклусу јесте стицање основа општег основног образовања и успостављање 

и развој базичних интелектуалних и социјалних вештина које су неопходне за унапређење квалитета личног, 

породичног и социјалног живота одраслих, наставак учења, социјалну интеграцију и постепену транзицију 

ка тржишту рада. 

 У састав другог циклуса улазе предмети: Српски језик, Математика, Физика, Хемија, Биологија, 

Историја, Географија, Одговорно живљење у грађанском друштву, Дигитална писменост, Енглески језик и 

Предузетништво. 
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 Образовање одраслих након завршеног другог циклуса еквивалентно је завршеној трећој години 

учења по Програму основног образовања одраслих или завршеном петом и шестом разреду основног 

образовања и васпитања. 

 Циљ наставе у трећем циклусу јесте завршавање основног образовања и стицање обуке за 

једноставно занимање. 

 Овај циклус подразумева даље стицање основног општег образовања и развој компетенција које 

увећавају запошљивост, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно образовање. Након завршеног 

трећег циклуса одрасли су подједнако оспособљени за даљи наставак образовања, као и стицање 

квалификација за занимања.  

 Наставни план и програм трећег циклуса чине два дела: 

 У састав првог дела улазе предмети: Српски језик, Математика, , Физика, Хемија, Биологија, 

Историја, Географија, Одговорно живљење у грађанском друштву, Дигитална писменост, Енглески језик и 

Предузетништво. У састав друге половине трећег циклуса улазе: 

– предмети: Српски језик, Математика, Одговорно живљење у грађанском друштву, 

Дигитална писменост, Енглески језик и Предузетништво; 
– модул: Примењене науке; 

– модули обука. 

 

           Образовање одраслих након завршеног трећег циклуса је у погледу општеобразовних предмета 

еквивалентно четвртој години учења по Програму основног образовања одраслих или завршеном седмом и 

осмом разреду основног образовања и васпитања. Одрасли који се укључују у ФООО према сведочанству 

о завршеном четвртом, петом или шестом разреду основне школе имају индивидуализовану наставу из 

садржаја предвиђених модулом Основне животне вештине, као и предметима Дигитална писменост, 

Предузетништво и Одговорно живљење у грађанском друштву, како би се на одговарајући начин 

припремили за праћење наставе у другом, односно трећем циклусу.  

 Индивидуализацију припремног програма из ових предмета обавља предметни наставник, ако је 

потребно у сарадњи и уз подршку школског тима, а с обзиром на утврђена постојећа знања одраслог.  

 

 

 



 

330 

 
  

 

 

 

 

Предмети у оквиру ФООО 

Српски језик 

Циљ Циљ наставе српског језика у првом циклусу је стицање основне језичке писмености као 
претпоставке за активну партиципацију одраслих у свакодневном приватном, радном и 

друштвеном животу. 

 

Исход 

 
По завршетку првог одрасли ће умети да:     

            

Теме: 

 

Читање и разумевање 

прочитаног и 

књижевност 

 

Писање Говорна култура 

 
Граматика 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

-чита латиничко и 

ћириличко писмо 
(штампаним словима); 

-одређује основну тему 

текста, главни догађај и 
ликове, време и место 

дешавања у 

једноставном, краћем 
тексту (у коме 

преовлађују речи до три 

слога, реченице до 

седам речи);  
-одређује дословно 

значење текста 

(књижевног и 
некњижевног); 

-користи основне 

делове текста и књиге 
(наслов, пасус, име 

аутора и садржај); 

-одговара на 

једноставна питања у 
вези са текстом; 

-у различитим 

изворима (новинском 
тексту, реклами, 

распореду вожње, 

огласу, упозорењу, 

-пише 

штампаним 
словима 

ћирилице и 

латинице; 
-правилно 

употребљава 

тачку на 
крају 

реченице, 

велико 

слово на 
почетку 

реченице и у 

писању 
личних 

имена и 

презимена; 
-пише 

кратку 

поруку;  

-попуњава 
основне 

обрасце; 

-пише 
користећи 

кратке 

реченице 

-неформалној – 

опхођење, 
телефонирање и 

сл.); 

-познаје основна 
начела вођења 

разговора: уме да 

започне разговор, 
учествује у њему 

и оконча га, 

пажљиво слуша 

саговорнике; 
-уме самостално 

(својим речима) 

да описује и 
прича на задату 

тему; држи се 

теме; 
-изводи 

једноставан 

закључак и 

износи свој став; 
-препричава 

кратак, 

 

-одређивање 

променљивих 
врста речи: 

именица и глагола, 

и времена вршења 
радње;  -

одређивање врсте 

реченица према 
комуникативној 

функцији и по 

потврдности и 

одричности; 
- правилно 

употребљавање 

упитника и 
узвичника на крају 

реченице и 

великог слова у 
писању назива 

улица и 

једночланих 

географских 
појмова; 
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упутству на 
производима, 

обавештењу, рачуну и 

сл.) проналази 

експлицитно исказане 
информације (ко, шта, 

где, када, колико и сл.); 

-разликује прозни текст 
од текста у стиху; 

-издваја непознате речи 

и изразе; 

 

једноставне 
структуре; 

-користи 

скраћенице 

за мере 
(метар, 

литар, 

килограм) 

 
 

 Други циклус 

 
Tрећи циклус 

 

Циљ:  Исходи за крај основног образовања дефинисани су по темама. Јасно и прецизно 

дефинисани предметни исходи упућују наставника на оно што одрасли треба да познаје, 

препознаје, зна, примени, која знања и вештине треба да изгради. Они се остварују 
континуирано и стално се дограђују. Један исход се може остваривати помоћу различитих 

садржаја, а један садржај може допринети реализацији различитих исхода. Овако 

дефинисани предметни исходи се постепено достижу током целог основног образовања и 

представљају функционална знања, вештине и умења неопходна за сналажење у животу и 
наставак учења. Исходи се тако да допуњавају, да систематизују и функционализују 

основну језичку писменост којом одрасли постепено овладавају. 
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 Садржај предмета Српски језик дат је 
кроз теме, које су тако структуриране да 

омогућавају остваривање предвиђених 

исхода.  
Програм предмета Српски језик у другом 
и трећем  циклусу садржи следеће теме:  

 

  Читање и разумевање 

прочитаног;  
 

 Писано изражавање;  

  

 Граматика и правопис; 

   

 Књижевност.  

 
 

 Читањe и разумевања 

прочитаног 
– користи оба писма 

(ћириличко и 

латиничко); 
– разликује уметнички 

од информативног и 

неуметничког текста;  

– на једноставним 

примерима препознаје 
различите 

функционалне стилове 

(разговорни и 
књижевноуметнички 

стил);  

– чита једноставне 

легенде, табеле, 
дијаграме и графиконе; 

– у једноставном 

информативном тексту 
разликује битно од 

небитног; 

– препознаје и изабере 
основне најважније 

информације у тексту.  

 Писано изражавање 
–  запише једноставну 

информацију 
користећи оба писма; 

– напише разумљиву, 

граматички исправну 

реченицу; 
– преприча једноставан 

текст; 

– користи основне 
жанрове писане 

комуникације: састави 

писмо, попуни 
образац, захтев, 

напише молбу, жалбу, 

изјаву, CV; 
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– користи Правопис 
српског језика 

(школско издање) и 

примени основна 

правописна правила. 

 Граматика и  правопис 
– примени поделу речи 

на слогове; 

–  разликује основне 

граматичке категорије 
променљивих речи 

– правилно користи 

падеже 

правописправилно 

употреби основне 

глаголске облике 

(садашње, будуће и 
прошло време); 

–  препозна основне 

лексичке појмове 
(једнозначност и 

вишезначност речи) и 

лексичке односе 
(синонимију и 

антонимију); 

–  разуме фразеологизме 

који се употребљавају 
у свакодневној 

комуникацији 

 Књижевност - усмена и 

ауторска   
– препозна типове 

књижевног 

стваралаштва (писану 

и народну 
књижевност); 

– уочава битне елементе 

књижевноуметничког 
текста: тему, време, 

место радње, 

књижевни лик; 
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– именује најчешће 
стилске фигуре 

 

 

Математика 

Циљ: Циљ наставе математике у првом циклусу је стицање елементарне математичке 

писмености употребљиве у свакодневним животним ситуацијама. 
Исходи: По завршетку првог циклуса одрасли ће умети да:  

-прочита и запише дати број и упореди бројеве по величини, прикаже број збиром у 

декадном бројном систему; 
-користи знаке за основне рачунске операције и изврши основне рачунске операције у 

скупу природних бројева; 
-користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама; 

-одређује непознату величину у једноставним реалним ситуацијама; 

-рачуна вредност бројевног израза са две операције истог приоритета (са и без 
калкулатора); 

-прочита и формално запише разломак  и препозна његов графички приказ; 
-израчуна половину, четвртину и десетину неке целине; 

-израчуна 10%, 20%, 25% и 50% неке величине; 
-препознаје и именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и простору (коцка, квадар, пирамида, 

ваљак, лопта и купа); 
-препозна коцку и квадар и идентификује њихове основне елементе; 

-именује јединице за мерење дужине и зна њихове односе; 

-именује јединице за мерење површине и зна њихове односе; 
-израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника; 

-израчуна површину квадрата и правоугаоника; 

-изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем; 

-именује јединице за време (минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара веће 
јединице у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама; 

-изабере одговарајућу јединицу мере за мерење задате запремине течности (l, dl, cl, ml) 

и претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање;  
-изабере одговарајућу јединицу мере за мерење задате масе (g, kg, t) и претвара јединице 

за мерење масе из већих у мање;  

-примени мере у једноставним реалним ситуацијама; 

-чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме; 
-користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака 

и уме графички да представи дате податке. 

n

1
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Други и трећи циклус 

Циљ:  Предметни исходи се достижу постепеним развијањем појмова кроз реализацију 
обавезних садржаја током целог основног образовања. У првом циклусу су уведени 

основни појмови: природни број, декадни систем и дефинисане основне рачунске 

операције, као и геометријски појмови тачка, права, троугао, квадрат и правоугаоник. 
Кроз примере из праксе у другом циклусу се указује на потребу увођења нових врста 

бројева, целих и рационалних бројева. Уочавају се њихове везе и уређење. Рачунске 

операције научене са природним бројевима примењују се и на уведеним новим 

скуповима бројева. Такође, уочавају се нови, сложенији објекти у равни, различите 
линије и фигуре и њихови међусобни односи. Дефинишу се елементи фигура, неке 

њихове особине и рачуна површина основних фигура. У последњем, трећем циклусу, 

уводи се појам реалног броја и сагледава узајамни однос свих уведених скупова бројева 
(природних, целих, рационалних и реалних) и показује кроз примере на потребу 

њиховог коришћења у реалним ситуацијама. Упоређују се или повезују бројевним 

изразима бројеви записани у различитим облицима. У домену геометрије уочавају се у 
равни нове фигуре круг и многоугао, и у простору нека основна геометријска тела. 

Дефинишу се основне особине тела, њихови елементи и рачунају површине и 

запремине.  

Исходи:   

ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈИ 

 

НАПРЕДНИ САДРЖАЈИ 
 

Теме: 

 

 Разломци:  
-појам разломка, читање и запис;  

-упоређивање разломака са истим 
имениоцем или бројиоцем; 

-децимални запис броја; 

превођење децималног записа 
броја у разломак и обратно; 

-придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима и 
децималним бројевима; 

-основне рачунске операције са 

бројевима истог облика 

(децимални запис или разломак). 

Цели бројеви: 

-скуп целих бројева; потреба за 

увођењем негативног броја, појам 
негативног броја; 

-представљање целих бројева на 

бројевној правој, координата 

тачке; 

Напредни садржаји за други циклус: 

Реални бројеви  

– примена бројева и 
бројевних израза у 

реалним ситуацијама. 

Степен броја  
– основне операције са 

степенима; 

– квадратни корен; 
– примена особина степена 

и квадратног корена. 

Неке основне функције 

– одређивање положаја 
(координата) тачака које 

задовољавају дате услове;  

– одређивање вредности 
функције дате табелом, 

формулом или графиком; 

Линеарне једначине и неједначине  
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-упоређивање по величини целих 
бројева; 

-основне рачунске операције са 

целим бројевима. 

Рационални бројеви: 
-скуп рационалних бројева; однос 

скупова природних, целих и 

рационалних бројева; 
-представљање природних, целих 

и рационалних бројева на 

бројевној правој и упоређивање 

по величини; 
-основне рачунске операције са 

рационалним бројевима. 

Примене:  
-аритметичка средина; 
-размера и њене елементарне 

примене; 
-проценат и примена у 

једноставним ситуацијама; 
-примена бројева и бројевних 

израза у једноставним реалним 
ситуацијама; 

-процена приближне вредности 

броја и израза. 

Скупови тачака у равни: 

-разликовање дужи, полуправе, 

праве, равни и угла, 
препознавање у реалним 

ситуацијама; 

-врсте линија: права, крива, 

отворена, затворена, изломљена; 
појам области; 

-уочавање модела круга у 

реалним ситуацијама, појам 
центра и полупречника, цртање 

круга. 

Угао: 
-настанак, елементи и 
обележавање угла; 

– решавање линеарних 
неједначина са једном 

непознатом; графичка 

интерпретација решења; 
– примена једначина и 

неједначина у реалним 

ситуацијама; 
– решавање система 

линеарних једначина са 

две непознате и примена у 

реалним ситуацијама. 
Обрада података 

– обрада прикупљених 

података;  

– представљање података у 
различитим облицима (на 

пример, податке из табеле 

приказати графиконом и 
обрнуто); 

– примена процента у 

реалним ситуацијама;  

– рачунање непознатог 
члана дате пропорције и 

примена пропорције у 

реалним ситуацијама; 
– претварање једне мерне 

јединице у другу и 

рачунање са њима; 
– упоређивање величина 

изражених различитим 

мерним јединицама; 

– процена грешке мерења. 

Геометријске фигуре  

– примена Питагорине 

теореме у реалним 
ситуацијама; 

– многоугао, појам и врсте, 

правилан многоугао; 

– израчунавање обима и 
површине правилног 

многоугла; 
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-централни угао круга, мерење 
угла; 

-врсте углова: оштар, прав и туп; 

-паралелне и нормалне праве; 

Троугао: 
-појам троугла, врсте троуглова 

према страницама; 

-однос између дужина страница 
троугла; 

-углови троугла, збир углова у 

троуглу, врсте троуглова према 

угловима; 
-уочавање подударних троуглова; 

-израчунавање обима и површине 

троугла (када су непосредни 
подаци познати). 

Четвороугао: 

-појам четвороугла; углови 
четвороугла; 

-елементи и особине квадрата и 

правоугаоника; 

-обим и површина квадрата и 
правоугаоника. 

Сличност, подударност и 

симетрија:  
-уочавање сличних фигура; 
-уочавање подударних фигура; 

-уочавање осно симетричних 
фигура. 

 

– oднос круга и праве; 
– број π, обим и површина 

круга. 

Геометријска тела  

– призма, пирамида, купа, 
ваљак и лопта, уочавање 

њихових модела у 

реалним ситуацијама; 
– елементи призме и 

пирамиде: ивице, стране и 

темена;  

– израчунавање површине и 
запремине призме и 

пирамиде када су дати 

неопходни елементи;  
– ваљак и његови елементи; 

– израчунавање површине и 

запремине ваљка када су 
дати неопходни елементи. 

 

 

 

 

Остали предмети 

ПРВИ, ДРУГИ ИТРЕЋИ ЦИКЛУС 

 

предмет ТЕМЕ ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
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Циљ наставе физике је да oспособи 

одраслог да у свакодневном животу 

активно користи и примењује знања о 

мерењу, енергији, свим основним 

облицима кретања, притиску, светлости и 

звуку, као и да самостално посматра и 
разуме природне појаве и на основу тога 

решава сопствене проблеме и одговорно се 

понаша у приватном, јавном и радном 

окружењу. 
 

 

 

 

 

-наброји основне физичке 

величине које описују појаве у 

природи и користи СИ систем у 

изражавању мерних јединица за 

те физичке величине и то користи 

у избору и руковању 
техничким уређајима; 
-изведе једноставне 

демонстрационе огледе и 

поступке по датом усменом или 

писаном упутству; 

-користи графички приказ 

зависности физичких величина и 

правилно поступа по графички 

датом упутству; 

-користи табеларно дате податке 

за густину, електрични отпор и 

топлотну проводљивост у 
разноврсним практичним 

ситуацијама; 

-разликује основне врсте кретања 

у гравитационом пољу; 

-израчуна средњу брзину кретања 

и пореди брзине изражене 

различитим мерним 

јединицама (m/s и km/h); 

-идентификује електрично, 

магнетно и гравитационо 

узајамно деловање као и 
деловања која се јављају при 

кретању и предвиђа последице 

тих деловања; 

-примењује полугу, стрму раван и 

котурачу; 

-процењује вредност притискa 

чврстог тела, течности и гасова и 

то користи за решавање 

свакодневних проблема; 

-представља електрично коло 

шемом и на основу снаге 
потрошача одређује његову 

применљивост; 

-у хидроелектранама, 

термоелектранама, соларним 

панелима, ветрењачама и 

различитим машинама и 
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уређајима идентификује 

претварање енергије из једног 

облика у други и познаје и 

користи неке од главних начина 

уштеде енергије; 

-описује како од простирања 
светлости зависи настајање сенке 

и лика у огледалу и сочиву и то 

користи у различитим 

свакодневним ситуацијама као 

нпр. осигурању потребне 

прегледности, уочавању 

удаљених објеката, 

побољшавању услова становања, 

корекцију вида. 
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ЦИЉ наставе хемије је да оспособи 

одраслог да у свакодневном животу и 

делатностима које обавља примењује 

знања о својствима и променама 

супстанци у материјалима и 

комерцијалним производима које 
практично користи, да познаје и 

придржава се мера предострожности у 

раду са супстанцама (материјалима, 

комерцијалним производима), да их 

рационално користи и према прописима 

одлаже отпад. 

-опише шта је супстанца, шта су 

елементи и једињења и да наведе 

њихову разлику у сложености; 

-препозна физичка и хемијска 

својства супстанци које користи у 

свакодневном животу и 
делатности коју обавља; 

-препозна физичке и хемијске 

промене супстанци у 

свакодневном животу и 

делатности коју обавља; 

-опише честичну грађу супстанце 

до нивоа честица које чине 

елементе атома и молекула, и 

честица које чине једињења 

молекула и јона; 

-препозна хемијске елементе и 

једињења, која се користе у 
свакодневном животу и пракси, 

на основу хемијских симбола и 

формула; 

-опише шта су смеше и наведе 

примере смеша у свакодневном 

животу и пракси; 

-на основу својстава састојака 

смеше бира и изводи 

одговарајући поступак за њихово 

раздвајање; 

-опише растворе и њихову 
припрему и препознаје их у 

свакодневном животу и пракси;  

-објасни значење процентног 

састава раствора и примењује га у 

пракси; 

-опише основна физичка и 

хемијска својства неметала и 

метала и повеже их с њиховом 

практичном применом; 

-опише основна физичка и 

хемијска својства оксида, 
киселина, база и соли и повеже их 

с практичном применом и 

безбедним радом; 

-опише основна физичка и 

хемијска својства угљоводоника, 

алкохола и карбоксилних 
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киселина и повеже их с 

практичним значајем и безбедним 

радом; 

-опише физичка својства 

(агрегатно стање и 

растворљивост) масти и уља, 
угљених хидрата и протеина; 
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Циљ наставе биологије је да одраслог 

оспособи да стечена основна знања о 

живом свету користи и примењује у 

свакодневном животу, самостално уочава 

појаве и процесе у природи решавајући 

сопствене проблеме, изграђује 
здравствене навике ради остваривања и 

унапређења квалитета живота, одговорно 

се понаша и активно учествује у заштити 

животне средине.  
 

-практично примени основна 

биолошка знања у свакодневном 

животу;  

-препозна, упореди и наведе 

основне разлике између живе и 

неживе природе из непосредног 
окружења; 

-објасни по којим се особинама 

жива бића групишу у одређене 

систематске категорије  

-наведе основне особине вируса 

и микроорганизама, објасни 

њихов значај за природу и човека 

и ова знања примењује у 

одлукама и поступцима у 

свакодневном животу (очување 

здравља од вирусних и 

бактеријских инфекција); 
-наведе основне особине гљива и 

лишајева и објасни њихову улогу 

у природи и значај за човека и 

ова знања примењује у 

свакодневном животу; 

-именује и опише основну грађу 

биљака (корен, стабло, лист, 

цвет, плод, семе) и ова знања 

примењује у свакодневном 

животу (сакупљање јестивог и 

лековитог биља за исхрану и 
припремање чајева, коришћење 

биљака у припремању хране); 

-препозна и опише значај 

биљних процеса (дисање, 

фотосинтеза, клијање, раст, 

опрашивање, оплођење, 

плодоношење) и ова знања 

примењује приликом гајења 

биљака (услови који погодују за 

клијање семена, раст и развој 

биљака); 
-наведе основне особине и значај 

животиња (из непосредног 

окружења) за природу и човека и 

ова знања примењује у одлукама 

и поступцима у свакодневном 
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животу (одговоран однос према 

животињама); 

-наведе, опише и повеже основну 

грађу и начин функционисања 

система органа човека; 

-препозна и примени основна 
знања из прве помоћи и заштите 

како би помогао себи и другима 

(заштита на и при раду); 

-препозна и објасни разоран 

утицај болести зависности на 

укупан квалитет живота; 

-препозна значај енергетске 

вредности хране приликом 

планирања свакодневних оброка; 

препозна значај и начине 

очувања здравља 
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Циљ наставе историје је да се одрасли 

упозна са важним догађајима, личностима, 

појавама и процесима из историје људског 

друштва и средине у којој живи 

-правилно употребљава појaм 

историја; 

-наведе, препозна и разврста 

историјске изворе на материјалне 

и писане;  

-именује, разликује и правилно 
употребљава (примењује) 

основне временске одреднице 

(датум, деценија, век, миленијум, 

ера); 

-наведе поделу прошлости на 

праисторију и историју;  

-именује, поређа по редоследу, 

опише и разликује историјске 

периоде (стари, средњи, нови век 

и савремено доба);  

-препозна простор на историјској 

карти;  
-примени знање из историје на 

историјској карти (приказује на 

којем простору су се одиграли 

најважнији догађаји из локалне, 

националне, регионалне и опште 

историје); 

-препозна значење основних 

појмова из историје 

цивилизације  

-наведе најважније догађаје, 

личности, појаве и процесе из 
опште историје;  

-наведе најважније догађаје, 

личности, појаве и процесе из 

националне историје; 

-прикаже, на одабраним 

примерима, да један историјски 

догађај или личност може 

различито да се тумачи 

(Косовска битка, Вук 

Бранковић); 

-уочи повезаност националне, 
регионалне и светске историје на 

најзначајнијим примерима  

-препозна повезаност неких 

најважнијих појава из прошлости 

са појавама из садашњости  
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-наведе узроке и последице 

неких најважнијих историјских 

догађаја у националној и општој 

историји  

-опише значај и покаже 

одговоран однос према 
историјском културно-

уметничком наслеђу. 
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 Планета 

Земља 

 

-облик и кретања 

Земље  

– континенти и 

светско море, њихов 

географски 

размештај, значај за 

живот и активности 
људи; 
-време и клима; 

прогноза времена и 

њен значај; утицај 

човека на климатске 

промене; рачунање 

времена – календар; 
-Како су настали 

континенти? 

-Где је вечито лето, 

а где вечита зима? 

-најкишовитије и 
најсушније регије у 

свету; 

-најдуже реке, 

-активни вулкани у 

свету и у Европи; 

 

 Становни

штво и 

њихове 

активност

и  

 

-распоред 

становништва на 

Земљи: пораст броја 

светског 

становништва, 

неравномерна 

густина 

насељености, 

природно кретање 

становништва,  

Циљ наставе географије је да оспособи 

одраслог да активно користи и примењује 

основна географска знања и вештине које 

ће му помоћи да унапреди свој 

свакодневни живот у географској средини 

у којој људи заједно живе и сарађују.  
 

-кoристи географску карту, 

основне географске термине, 

слику, табелу, график и 

једноставне моделе као изворе 

информација у стицању и 

примени знања и у свакодневној 
комуникацији; 

-одреди главне и споредне стране 

света у простору и на 

географској карти 

-опише кретања Земље и наведе 

главне последице; 

-на географској карти именује и 

покаже на географској карти 

велике копнене и водене 

површине (континенти, океани, 

мора); 
-на географској карти одреди 
географски положај Европе, 

Балканског полуострва, Србије, 

области и места у коме живи; 

-на географској карти и у 

средини у којој живи разликује и 

опише основне облике рељефа 

(планине, котлине, низије, 

пустиње) и његов утицај на 

начин живота и активности 

људи;  

-наведе главне одлике основних 
типова климе и времена на 

Земљи, у Републици Србији, у 

средини у којој живи и користи 

податке о времену и временску 

прогнозу за планирање својих 

активности; 

-на географској карти Србије и у 

својој средини покаже подземне 

и текуће воде и објасни њихов 

значај за живот и рад људи; 

-разликује природне феномене 
(олујни ветар, вулканска 

ерупција, земљотрес, суша, 

поплава, клизиште) и опише 

њихове последице за људе и 

географску средину; 
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-основне структуре 

становништва 

(расна, верска, 

полна, старосна, 

образовна) и 

социјална заштита; 
 

 Завичај и 

Србија 

 

-живот и 

активности људи у 

великим градовима 

у Републици 

Србији;  
 

 

-разликује главне облике 

обновљивих (Сунчева енергија, 

снага ветра, вода) и 

необновљивих природних 

ресурса (нафта, природни гас, 

угаљ, минералне сировине) и на 
географској карти (света, Европе, 

Србије) покаже њихов размештај 

и наведе начине њиховог 

коришћења за потребе људи; 

-опише размештај становништва 

и насеља на Земљи и препозна 

факторе који утичу на кретање 

становништва; 

-опише типове насеља и факторе 

који утичу на њихово стварање, 

ширење и изумирање; 

-наведе и опише основне 
привредне делатности људи у 

Србији и у локалној средини; 

-на карти света покаже 

географски размештај великих 

држава; 

-наведе глобалне проблеме 

човечанства и неке начине за 

њихово решавање; 

-наведе позитивне и негативне 

утицаје човека на животну 

средину и учествује у акцијама за 
њену заштиту и унапређивање. 
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Циљ наставе енглеског језика у другом и 

трећем циклусу ФООО је оспособљавање 

одраслог зa елементарну комуникацију у 

свакодневним ситуацијама коришћењем 

енглеског језика. 
 

По завршетку другог циклуса 

одрасли ће бити у стању да: 
Рецептивне вештине (слушање 

и читање) 
-разуме фреквентне речи и изразе 

који се односе на блиске теме; 
-разуме основни смисао или 

конкретне информације (на 

пример, личне податке, бројеве, 

боје) у једноставном тексту или 

говору (уз понављање читања и 

слушања); 

-разуме кратке и једноставне 

натписе који су чести на јавним 

местима (на пример, знаци за 

оријентацију, ресторани, 

продавнице, станице), нарочито 

ако садрже слике; 
-разуме једноставна питања о 

блиским темама. 

Продуктивне вештине (говор и 

писање) 
-оствари веома једноставну 

конверзацију у предвидљивим, 

свакодневним ситуацијама 

ослањајући се на помоћ 

саговорника; 
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-затражи помоћ (на пример, 

тражи да се нешто понови); 

-искаже своје потребе (приликом 

путовања, куповине...); 
-изрази допадање или 

недопадање; 
-затражи и пружи информацију о 

правцу, месту и времену 

(једноставним речима и 

изразима); 

-попуни једноставан формулар у 

коме се траже лични подаци; 

-напише кратке одговоре на 

једноставна питања. 

По завршетку трећег циклуса 

одрасли ће бити у стању да: 

Рецептивне вештине (слушање 

и читање) 
-разуме смисао једноставног 

текста и разговетног говора о 

блиским темама уколико садрже 

речи у честој употреби; 

-проналази конкретне детаље и 

информације у једноставном 

тексту (на пример, у мејлу, 

јеловнику, реду вожње, 

распореду, реклами, огласима); 

-разуме једноставна упутства, 

упозорења или пригодне поруке.  
Продуктивне вештине (говор и 

писање) 
-комуницира на једноставан 

начин у познатим, свакодневним 

ситуацијама; 
-даје једноставна упутства и 

објашњења (на пример, правац 

кретања, време, лоцирање 

ствари); 
-напише једноставну, кратку 

поруку, писмо, разгледницу. 
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Циљ наставе предмета Дигитална 

писменост је оспособљавање одраслог за 

самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем 

креирања, претраге, чувања и размене 

дигиталних информација и електронске 
комуникације, у контексту свих ситуација 

важних за његову породицу, посао, 

друштвену средину или лични развој. 

Исходи за крај трећег циклуса 

Исходи другог и трећег циклуса 

обухватају све исходе првог и 

надограђују их, проширују и 
допуњавају. 

Расположиво време за 

реализацију другог и трећег 
циклуса износи 17 и 13,5 сати. 

По завршетку трећег циклуса 
одрасли ће умети да: 

- укључи рачунар, пријави се на 

систем, одјави се, поново покрене 
систем и безбедно искључи 
рачунар; 
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-покреће програм и отвара 

фасциклу и документ са 
подразумеване локације; 

-користи алате за приказ и 

затварање прозора и мења 
величину прозора; 

-размењује податке између 

рачунара и спољне меморије и 

преноси податке са оптичких 
медија на рачунар; 

- креира фасциклу и документ на 
подразумеваној локацији; 

- сачува документ на 
подразумеваној локацији; 

- штампа документ; 

-проналази информацију на 

интернету на основу кључне 
речи; 

-приступа интернет страници на 
основу адресе; 

-приступа налогу електронске 

поште, чита и шаље поруку и 
отвара придружени документ; 

-бира језик за унос текста, уноси 

текст у текстуални документ, 

креће се кроз њега и једноставно 

га уређује операцијама брисања, 

преписивања, исецања, копирања 
и лепљења; 

- подешава величину, боју и 

облик текста и користи алат за 
поравнање текста. 
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Циљ наставе предмета Одговорно 

живљење у грађанском друштву је да 

оспособи одраслог за одговоран, 

компетентан, квалитетан и активан живот 

и рад у грађанском друштву који се 

заснива на принципима толеранције и 
поштовања људских права и слобода. 

-препознаје и руководи се у свом 

понашању правима и 

одговорностима одраслог 

грађанина; 

-конструктивно учествује у 

спречавању насиља, предрасуда, 
дискрими-нације, 

нетолерантности у породичном, 

микро и макро окружењу;  

-користи постојеће механизме за 

приступ информацијама 

правовремено и на одговарајући 

начин; 

-разликује јавне и приватне 

информације и одговорно их 

користи у јавној и приватној 

комуникацији; 

-разликује изворе информација и 
вреднује их с обзиром на врсту и 

поузданост;  

-препознаје структуру 

републичке и локалне власти и 

идентификује надлежности 

локалне самоуправе; 

-идентификује послове којима се 

бави општина; 

-разликује основне врсте и могуће 

доприносе удружења на 

локалном нивоу; 
-препознаје значај и улогу 

грађанске иницијативе и 

активизма у побољшању живота 

на локалном нивоу и планира 

локалну акцију; 

-образложи предности и ризике 

интеграције Републике Србије у 

ЕУ; 

-користи европске вредности 

приликом доношења одлука, 

приликом процењивања 
понашања појединаца и група; 

-располаже вештинама 

интерперсоналне комуникације; 

-препознаје значај и поседује 

стратегије ненасилног решавања 

конфликата; 
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-препознаје породицу као 

системзавистан од окружења и 

променљив у различитим фазама 

породичног развоја; 

-препознаје повезаност брачних и 

родитељских улога у породичном 
функционисању; 

-препознаје како је задовољавање 

потреба деце начин васпитања, 

пружање подршке учењу, 

образовању, одрастању и 

осамостаљивању; 

-препознаје различите васпитне 

стилове и њихове последице на 

дечји развој; 

-препознаје типове родитељског 

ауторитета и њихов утицај на 

однос родитељ–дете; 
-препознаје и примењује основне 

принципе здравог начина живота 

и заштите здравља; 

-схвата значај заштите сексуалног 

и репродуктивног здравља и 

познаје основне принципе 

њиховог очувања; 

-познаје различите начине 

превенције полно преносивих 

инфекција и ХИВ-а, односно 

АИДС-а; 
-препознаје значај превенције 

злоупотребе психоактивних 

супстанци (дуван, алкохол, дрога) 

и зна последице коришћења 

истих. 
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Циљ наставе предмета Предузетништво је 

да развије иницијативност, 

предузимљивост и одговорност у 

решавању проблема из породичног, 

социјалног и радног окружења одраслог, 

економску и бизнис писменост, као и 
компетенције потребне за успешно 
укључивање у свет рада. 

 

-развија план спровођења 

једноставне активности из 

контекста породичног и њему 

познатог социјалног окружења, 

који укључује потребaн буџет, 

временскe и људскe ресурсe; 
-организује и спроводи, 

индивидуално или као члан тима, 

једноставну активност из 

контекста породичног, њему 

познатог социјалног окружења у 

складу са материјалним, 

временским и људским 

ресурсима; 

-препознаје прилике за 

генерисање прихода путем 

запошљавања и 

самозапошљавања и анализира 
ризик који се односи на те 

прилике; 

-креира једноставну радну 

биографију и обавља поступак 

пријављивања за добијање 

запослења; 

-по проналажењу посла користи 

законом предвиђена права 

радника и заштити се од 

узнемиравања на послу 

(мобинга) 
-идентификује ресурсе потребне 

за самозапошљавање; 

-идентификује ресурсе који су 

доступни у породичном и 

социјалном окружењу у сврху 

остваривања циљева 

самозапошљавања; 
-осмишљава једноставан 

комерцијални производ или 

услугу; 

-идентификује и анализира 
потребна улагања и формира 

продајну цену производа или 

услуге; 

-прави једноставан план 

дистрибуције производа или 

услуге; 
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-креира једноставан рекламни 

оглас и летак. 
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Циљ модула је оспособљавање одраслог 

да се, разумевајући основне научне 

поставке и примењујући основна знања, 

законитости и принципе из физике, хемије 

и биологије у свакодневном животу и 

раду, безбедно понаша по себе, своје 

ближње и по околину у домену послова у 

изградњи и заштити куће и кућних 

инсталација, производње, припреме и 

чувања хране, хигијенског и здравог 
живљења 

-критички размишља о појавама 

и стварима које се догађају у 

окружењу; 

- управља догађајима и 

пословима од важности за 

свакодневни живот; 

- понаша се безбедно по себе и 

околину приликом употребе 

различитих техничких ствари 

или процедура;  
- примењује знања од критичне 

важности за квалитет и 

поштовање потребних стандарда 

у обављању различитих послова;  

- практикује основно еколошко 

понашање.  
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Циљ модула је да оспособи одраслог за 

унапређење квалитета живота у 

подручјима здравља, породичног 

функционисања, животних ситуација, 

грађанске партиципације и 

предузимљивости. 
 

По завршетку програма одрасли 

ће умети да:   

 

– препознаје и 

примењује 

основне 
принципе 

здравог начина 

живота и 

заштите здравља 

(превенције, 

контроле, 

вакцинације, 

лична и 

колективна 

хигијена, 

правилна 

исхрана); 
– препознаје и 

идентификује 

карактеристике 

здраве 

породице; 

– познаје главне 

изворе 

релевантних 

информација и 

начине 

долажења до 
њих; 

– разуме визуелно 

представљање 

различитих 

садржаја (шеме, 

графикони и 

сл.); 

– чита мапу (план 

града) и сналази 

се на основу ње; 

– свакодневни 
проблем и 

сопствену улогу 

у његовом 

решавању. 
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Остваривање програма обука 

 На крају завршеног седмог разреда одрасли имају право да бирају један од програма обуке 

прописаних овим правилником, у складу са сопственим потребама, интересовањима и способностима и у 

складу са могућностима школе. Основна школа организује саветовање и вођење одраслих у избору 

програма обуке. 

Програме обука остварује средња стручна школа. 

 На основу избора програма обуке, основна школа одлучује са којим стручним школама ће 

закључити уговоре. Основна и стручна школа усаглашавају време и организацију наставе и обуке и друга 

питања од интереса за успешно остваривање обуке. 

 Основна школа закључује уговор о остваривању програма обуке са стручном школом у свом 

седишту, која има решење о верификацији за одговарајуће образовне профиле у оквиру којих су изабрани 

програми обуке. 

 Ако нема одговарајуће верификоване стручне школе, основна школа закључује уговор са другом 

стручном школом ван  свог седишта, водећи рачуна о економичности организације и остваривања програма 

обуке. Стручна школа може за одређени програм обуке да закључи посебан уговор са другим физичким или 

правним лицем регистрованим за обављање делатности у оквиру које се обављају послови за које се врши 

та врста обуке. Стручна школа има обавезу да организује и прати остваривање обуке, образује комисију, 

организује испит за обуку и изда исправу. 

 Програм обуке може да траје од 90 до 270 часова. 

 Обука може да почне у трећем циклусу у току похађања наставе осмог разреда, а не може да буде 

завршена пре завршетка разреда. 

Право на похађање обуке има одрасли који похађа наставу по Наставном плану и програму ФООО. 

 Право на полагање испита за обуку има одрасли након похађања програма обуке и полаганог 

завршеног испита. 

  Стручна школа образује комисију за обављање испита за обуку. Комисија има најмање три члана. 

Председник комисије је наставник практичне наставе за дату обуку. По једног члана комисије предлажу 

Унија послодаваца, Привредна комора или занатска комора и филијала Националне службе за 

запошљавање, а на захтев стручне школе. 
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 За председника или члана комисије за обављање испита за обуку не може да буде одређен наставник 

који је обављао обуку или лице које је обављало обуку, али је дужан да присуствује испиту.  

 Испит се може обавити на месту на коме је обављена обука.  

            Оцена на испиту се изражава са: „положио” или „није положио”. Оцена положио даје се уколико 

одрасли изврши сваки постављени радни задатак према утврђеним критеријумима извршења. Критеријуми 

извршења за сваку стручну компетенцију и њене појединачне елементе описани су у приручнику за обуку. 

Испитна комисија утврђује оцену већином гласова. 

Кандидат може највише два пута да полаже испит за обуку.  

 Уколико одрасли, као кандидат на испиту, није у целини савладао програм, комисија је дужна да дâ 

школи предлог шта још треба да савлада и у ком року да би положио испит за обуку. 

            Стручна школа издаје уверење о положеном испиту за обуку на свом обрасцу. Уверење треба да 

садржи: податке о стручној школи (назив и седиште школе, број решења о верификацији), податке о 

кандидату (лични подаци) и податке о програму обуке (назив програма обуке и број „Просветног гласника” 

у коме је објављен, број часова обуке и опште исходе програма обуке – стручне компетенције које је одрасли 

стекао) 

Структура програма обуке 

Садржаји основног образовања конципирани су тако да предстaвљају полазну основу за 

остваривање програма обуке; они су функционални део знања и вештина неопходних за обављање послова 

за које се одрасли обучавају по овом програму. На тај начин остварају се садржинска и временска 

рационализација програма обуке и интегрални програмски оквир који омогућава успешно савладавање 

програма обуке и даље стручно образовање. 

Програми обуке имају следећу структуру: 

 назив програма; 

 сврха програма; 

 циљ програма; 

 општи исходи програма; 

 специфични исходи програма; 

 садржај програма; 

 трајање обуке; 

 начин организације и остваривања обуке 
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Програми обука 
 

Врсте обука и њихово трајање: 

Бр. Назив обуке 
Трајање обуке 

у часовима 

1.  Обука за ливење у пешчаним калупима 240 

2.  Обука за извођење машинског малтерисања 240 

3.  Обука за извођење термоизолационих (демит) фасада 240 

4.  Обука за монтажу битуменске шиндре 240 

5.  Обука за монтажу ламинатних и текстилних подних облога 126 

6.  Обука за једноставне зидарске радове 240 

7.  Обука за једноставне керамичарске радове 240 

8.  Обука за монтирање и лепљење гипс-картонских плоча 240 

9.  Обука за бојење површина у ентеријеру 240 

10.  Обука за руковаоца виљушкаром 240 

11.  Обука за припрему отпада за рециклажу 90 

12.  Обука за помоћног аутолакирера 240 

13.  Обука за извођење припремно-завршних радовa у бродоградњи 240 

14.  Обука за вулканизера пнеуматика 220 

15.  Обука за монтажу ролетни и застора 220 

16.  Обука за заваривање гасом 240 

17.  Обука за одржавање мотора и моторних возила 240 

18.  Обука за помоћног грађевинског лимара 210 

19.  Обука за помоћног стругара 264 

20.  Обука за руковаоца CNC машинама 240 

21.  Обука за израду чајног пецива и бисквита 180 

22.  Обука за израду пецива 180 



 

360 

 
  

 

 

 

 

Бр. Назив обуке 
Трајање обуке 

у часовима 

23.  Обука за израду пица 120 

24.  Обука за израду тестенина 90 

25.  Обука за израду бурека и тестаних кора 97 

26.  Обука за израду производа од воћа и поврћа 180 

27.  Обука за кобасичара за трајне кобасице 90 

28.  Обука за баштована 240 

29.  Обука за калемара 90 

30.  Обука за производњу садног материјала у пластеницима 252 

31.  Обука за сакупљање, сушење и складиштење лековитог биља 72 

32.  Обука за дрволакирера 192 

33.  Обука за корпара 144 

34.  Обука за урамљивача 120 

35.  Обука за помоћника тапетара 260 

36.  Обука за хемијско чишћење, прање и пеглање текстилних производа 120 

37.  Обука за израђивање ручних радова 222 

38.  Обука за израђивање текстилних производа за домаћинство 180 

39.  Обука за ручно ткање 210 

40.  Обука за израђивање одеће 230 

41.  Обука за хотелског портира 200 

42.  Обука за собарицу/спремачицу 198 

43.  Обука за прихват госта  у сеоском домаћинству 180 

44.  Обука за помоћног кувара 264 

45.  Обука за основне роштиљске послове 90 

46.  Обука за помоћника у трговини 150 

47.  Обука за основне послове депилације 150 

48.  Обука за негу шака и стопала 150 
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Бр. Назив обуке 
Трајање обуке 

у часовима 

49.  Обука за естетску масажу 150 

50.  Обука за помоћника фризера 120 

 

 

Начин организације и остваривања обука 

 

                Обуку реализује један наставник са групом до 10 полазника. Обука се остварује у учионици, 

специјализованој учионици, школској радионици или у фризерском салону. 

                Избор садржаја програма за обуку извршен је према пословима и радним задацима које обавља 

помоћник фризера. Сходно томе, тематске целине су груписане према логичком редоследу обављања 

помоћних послова код фризера. 

                У току реализације теоријских садржаја треба користити неопходна наставна средства као што су: 

модели, цртежи, прописи и каталози. Такође, треба користити презентације и филмове са извођењем радних 

задатака који су део обуке.  

               Кроз сваку од тематских целина које обрађују извођење различитих врста фризерских послова 

треба нагласити примену посебних и личних мера заштите на раду и руковање средствима рада (алатом, 

прибором). 

               У реализацији програма наставницима се препоручује уважавање искуства и предзнања полазника.  

               С обзиром на то да програм функционалног основног образовања одраслих представља интегралну 

целину основног општег образовања и обука, наставницима који остварују програм обуке препоручује се 

сарадња са наставницима који реализују програме основног образовања одраслих у смислу 

идентификовања и детаљније обраде оних садржаја који представљају нужну основу за успешну обуку за 

помоћника фризера. 

               Реализација обуке треба да допринесе стручном оспособљавању полазника и њиховом успешном 

укључивању у рад па наставу треба организовати тако да обрада сваке тематске целине кроз стицање знања, 

практичан рад и вежбање води до формирања неке од стручних компетенција које су дефинисане општим 

исходима програма обуке а који су предмет провере на завршном испиту за обуку. 

              Обука се изводи тако да полазници иду на обуку најмање два пута седмично по 5 (пет) часова. 

Обуку је могуће организовати и као временски континуиран процес (пет пута седмично по 5 часова) или 

кроз краће временске блокове, у зависности од могућности школе за основно образовање одраслих и средње 

стручне школе која изводи обуку да ускладе своје наставне активности и прилагоде их полазницима. 
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6.13. Комисија за програм ,,Обогаћен једносменски рад“ 
 

Обогаћен једносменски рад, као пилот-пројекат покренут од стране Министарства просветe и 

образовања у школској 2019/20. години, реализује се и ове школске године у Основној школи „Свети 

Сава“, у издвојеном одељењу у Бадњевцу. Пројекат се реализује са ученицима виших разреда у терминима 

утврђеним распоредом. 

Суштински, читав пројекат се и у овој школској години, 2022/23, заснива на учешћу и збрињавању 

ученика од стране школе и пружању додане подршке ученицима у стицању знања. Пажљивом анализом 

потреба и навика наших ђака, осмислили смо радионице које ће их подстаћи да откривају и негују своја  

интересовања, да развијају вештине и компетенције, да усвоје и примене здраве животне навике, али и да 

лакше савладавају школско градиво. Помоћи ћемо им да превазиђу потешкоће у учењу и постигну што 

боље успехе, да развију тимски дух, предузетнички дух и социјалне вештине. 

На основу члана 23. став 2. закона о државној управи донета је одлука о увођењу различитих модела 

програма и активности у једносменској организацији рада основне и средње школе у школској 2022/2023.  

години. 

 

Приоритетни циљеви Обогаћеног једносменског рада у овој школској години фокусирани 

су на следеће циљеве: 

o Подршка у учењу; 

o Превазилажење препрека у учењу; 

o Развој социјалних вештина и тимског рада ученика; 

o Подстицање вршњачког учења; 

o Развијања стваралачких способности; 

o Развој здравствено-хигијенских навика, 

o Развијање навике учења кроз истраживачке задатке; 

o Развоју предузетничког духа, 

o Укупном личном и социјалном развоју ученика 

o Остваривање међупредметног повезивања у области српског језика, друштвених наука кроз 

интерактивне радионице 

o Подршка ученицима на прелазу из разредне у предметну наставу (током петог разреда) 
o Развијање функционалних знања и вештина  

o Развијање међупредметних компетенција ученика кроз активно учешће у радионицама 

у области српског језика и историје, пре  свега компетенције за учење, сарадње, 

решавања проблема, комуникације, предузимљивости, одговорног односа према 
околини и естетичке компетенције; 

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

толеранција и уважавање различитости 
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Редни 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕ

МЕ 

 Предмет: Тема:    

 

 

 

 

1. 

 

 

Српски 

језик 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 
 

 

Српски лако 

(Усвајање метода  

и техника учења 

градива из 
Занимљива 

граматика 1 

(фонетика и 

фонологија кроз 
Пробој Солунског 

фронта; 
Обележавање дана 

српског јединства, 

слободе и 

националне заставе. 

Подршка у учењу 

 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 

организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 

мишљења 

 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 
 

 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

сеп

те

мб

ар 

српског језика) 
 

едуккативне игре) 
 

Историја и мит 
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2. 

 

 

 

 

Српски 

језик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 
 

 

 

 

 

Не разумем док  

не прочитам 
(вештина 

читања и 

разумевања 
прочитаног) 

 

Завичај, то сам 

ја 

 

21. октобар-

обележавање 

сећања на жртве 

холокауста 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 
организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 
мишљења 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 

 
 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

 

Презентација 

радова 
Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

Ок

тоб

ар 

 

 

3. 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Историја 

 

 

 

Писци из 
српског пера 

(занимљивости 

из живота 

српских песника 

и писаца) 
 

 

Обележавање 

Дана завршетка 

Првог светског 

рата 

 

 

Занимљиве 

историјске 

личности 

(националне и 

опште историје) 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 

организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 

мишљења 

 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 

 

 

 
 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

но

ве

мб

ар 
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4. 

 

 

 

 

Српски 

језик 
 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

Правопис и 

кривопис 
 

 

 

 

 

Обичаји и 

веровања 

 

 

 

 

 

 

Карикатура у 

настави 

историје 

 

 

 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 
организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 
мишљења 

 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 
 

 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

 

 

Презентација 
радова  

Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

дец

ем

бар 
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5. 

 

 

 

Српски 

језик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

Занимљива 

граматика 2 

(морфологија 

и 
творба речи кроз 

едукативне игре) 
 

 

 

 

Путовање 

долином Нила 
 

 

 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 
организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 
мишљења 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 

 
 

 

 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 
 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

 

 

 
 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

јан

уар 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

О, песниче, 

ко си? 

Пишче, што си? 

Могао бих и ја 

бити, 
оно што си и ти! 

 

 

 

Народне 

умотворине 

 

 

 

Сретење- Дан 

државности и 

уставности 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 

организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 

мишљења 

 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 
 

 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 
 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 
фотографије 

Фе

бр

уар 
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7. 

 

 

 

 

Српски 

језик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

Писци из 
српског пера 

(занимњивости 
из живота 

српских песника 

и писаца) 
 

 

 

Занимљива 

историја 

 

 

Епидемије као 

природни 

непријатељи у 

развоју 

човечанства 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 
организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 
мишљења 

 

 

 

Анђелка 

Јанковић 

 
 

 

 

 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 
 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 
Извештаји 

фотографије 

ма

рт 

 

 

8. 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

Граматички 

рели: 

Скривалице, 

питалице, 
загонетке... 

 

 

 

 

Изуми који су 

изменили свет 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 

организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 

мишљења 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 

 

 
 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 

 

 
Марко 

Станојевић 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 
фотографије 

Ап

ри

л 
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9. 

 

 

 

 

 

 
 

Српски 

језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Историја 

 

 

 

Занимљива 

граматика 3 

(Синтакса кроз 
едукативне игре) 

 

 

Покажи шта 

знаш – квиз, 

питалице, 

скривалице... 
 

 

Филм некада и 

сад. 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 
организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 
мишљења 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 

 
 

 

 

 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 

 

 
Марко 

Станојевић 

    

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 
Извештаји 

фотографије 

Ма

ј 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

Језичарење о 

српском 
(занимљивости о 

српском језику) 
 

 

 
Видовдан- 

значај за 

хришћанство и 

историју 
 

Учимо од 

предака 

 

 

Подршка у учењу 

 

Едукација ученика 

 

Превазилажење 

препрека у учењу и 

организацији учења 

 

Обнављање усвојеног 

знања 
 

Оснажити ученике за 

активан рад на часу уз 

дискусију и изношење 

мишљења 

Анђелка 

Јанковић 

 

 

 

 

 

 

 
 

Јелена 

Милојевић 

 

 

 

 

 

 

Марко 

Станојевић 

 

 

 

Презентација 

радова  

Посматрање 

Извештаји 

фотографије 

Јун 
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6.14. План рада програма ,,Покренимо нашу децу“  
 
Полазак детета у школу је један од најважнијих фактора дететовог психофичког развоја. Школско окружење 

и ражим рада одређују степен физичке активности ученика. 

У великој мери савремени живот породица условио је недовољан степен физичке активности деце  

(прекомерно коришћење савремених технолошких средстава комуникације, боравак  у затвореном 

простору, лоши материјални услови, недостатак игралишта и паркова), а боравком  у школи  се додатно 

повећава и ограничава. 

„Покренимо нашу децу“ је програм који су покренули Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

и Аqуа Вива на основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку активност и здравствено 

стање деце. Према резултатима неких истраживања 70% деце у Србији је недовољно физички активно, 

свако пето дете у Србији има лоше држање тела и свако четврто дете је гојазно.  

Циљ програма  је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште применом одговарајућих 

превентивних вежби у складу са узрастом ученика, као и продужење времена на минимум 60 минута које 

ће деца у будућности провести у свакодневној физичкој активности по препоруци Светске здравствене 

организације. 

Физичка активност се може дефинисати као свако телесно кретање, настало  радом скелетних мишића, а 

резултат тог рада је енергетска потрошња и она обухвата активности свих интезитета. 

Физичка активност није исто што и физичко вежбање. Физичко вежбање је подврста физичке активности . 

Физичка активност , укључује вежбање , али и друге активности које подразумевају кретање тела као што 

су играње, рад на послу, активан транспорт, кућне послове и рекреативне активности. 

Целокупан програм „Покренимо нашу децу“  сачињењн је од: 

- вежби за превенцију равног стопала, 

- вежби за превенцију постуралних поремећаја на кичменом стубу (превенција кифотичног, 
лордотичног и сколиотичног држања) и 

- повећања саме физичке активности ученика.    

Програм се бави едукацијом учитеља за примену свакодневних превентивних вежби у трајању од 15 минута, 

али оно што је веома значајно јесте посредна едукација деце и родитеља о значају свакодневне примене 

физичких активности за здравље , како њихове деце, тако њих самих. 

 

 

   Програм садржи три модела: 
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Активности из првог модела прилагођене су раду у учионици , сали или посебним просторијама које 

испуњавају здравствено-хигијенске услове. Могу бити вежбе за стопала, вежбе са столицом , палицом или 

вођена фантазија.  

Други модел су игре уз музику. 

Трећи модел представљају активности у школском дворишту и везане су за годишња доба. 

Дата је могућност проширења пројекта  новим идејама везаним за активан живот ученика у школи. 

У нашој школи  извршена је примарна обука координатора, а касније и секундарна обука свих учитеља у 

школи. 

Од марта 2017. године овај програм физичке активности се имплементира  у свакодневни наставни дан у  

зависности од могућности и услова за рад у учионицама и школском дворишту. Од школске 2017/18. године 

постао је и саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

6.15. Еразмус пројекат ,,Стварање подстицајне средине за учење“  
Циљеви пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“  базирани су  на приоритетним областима 

развоја наше школе. Након планираних мобилности у нашој школи радиће се на: 

1. Јачању професионалних компетенција наставника за ефикасније спровођење пројектне наставе; 
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2. Оснаживању наставника за ефикасније спровођење интегративне наставе, нарочито у издвојеном 
одељењу где се изводи посебан облик ваннаставних активности Обогаћен једносменски рад, као и у 
издвојеним одељењима школе са неподељеним разредима; 

3. Оспособљавању наставника за адекватну употребу ИКТ-а у оквиру школског курикулума 

Чланови  пројктног тима: 

Снежана Ђорђевић – директорка школе 

Милан Милошевић – координатор 

Марија Јовић Стевановић 

Марија Mилошевић 

Марија Милојевић 

Марија Михајловић 

Валентина Радевић 

 

 

Ред  

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Одржавање 

практичних 

радионица за 

наставнике, 

стручне сараднике 

и родитеље 

Оснаживање 
компетенција и 

стручних сарадника за 

примену нових метода 
и техника рада 

Учесници 

мобилности 
Презентација, 

фотографије, 

извештаји 

Септембар, 

октобар 
2022. 

 

2.  Угледни и тимски 

часови, тематска 

недеља 

Оснаживање 

компетенција ученика 

на примену ИКТ алата 

Учесници 

мобилности 

Презентација, 

фотографије, 

извештаји 

Септембар, 

октобар 

2022. 

3. Одржавање 

трибина за 

представнике 

других школа и 

школске управе 

Примена стеченог 

знања у партнерској 

институцији 

Учесници 
мобилности Презентација, 

фотографије, 

извештаји 

Септембар, 

октобар 
2022. 

 

4. 

Вебинар 

Примена стеченог 

знања о ИКТ алатима и 

пројектној настави 

Учесници 

мобилности 

Презентација, 

фотографије, 

извештаји 

Септембар, 

октобар 

2022. 

5. 
Затварање 

пројекта 
Евалуација 

Учесници 

мобилности 

Презентација, 

фотографије, 

извештаји 

Новембар 

2022. 
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Школски сајт: www.ossvetisavaba.edu.rs  

Имејл адреса: svsavaba@gmail.com  

Фејсбук: ОШ „Свети Сава“ Баточина: / https://www.facebook.com/svetisavabatocina/ 

 Инстаграм: sveti.sava.batocina /https://instagram.com/sveti.sava.batocina?utm_medium=copy_link 
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